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1. Introdução 
 
 
Este documento1 apresenta uma síntese conceitual do estado da arte da literatura 

acadêmica sobre políticas orientadas por missões (POM) e uma proposta metodológica 

para elaboração de uma política orientada por missão brasileira no âmbito da 

bioeconomia. Esta síntese conceitual parte de uma tipologia de políticas orientadas por 

missões, com base na qual se propõe um processo “típico-ideal” de políticas orientadas 

por missões. Seguindo a contribuição de Kattel e Mazzucato (2018), a tipologia aqui 

avançada expande uma distinção conceitual entre “capacidades” e “capacitações” do 

setor público. Ao definir e esclarecer esses termos (em relação às políticas orientadas por 

missão), este exercício teórico-analítico dá as bases para o desenvolvimento de uma 

metodologia para o estabelecimento de políticas orientadas às missões da bioeconomia. 

 

Em linha com o Plano de Ação de em Ciência, Tecnologia e Inovação em Bioeconomia 

(PACTI) (CGEE/MCTIC, 2018, p. 12), adota-se a seguinte definição para bioeconomia: 

 

O conjunto de atividades econômicas baseadas na utilização sustentável e inovadora de recursos 

biológicos renováveis (biomassa), em substituição às matérias-primas fósseis, para a produção 

de alimentos, rações, materiais, produtos químicos, combustíveis e energia produzidos por meio 

de processos biológicos, químicos, termoquímicos ou físicos, promovendo a saúde, o 

desenvolvimento sustentável, o crescimento nacional e o bem-estar da população. 

 

O restante deste documento está estruturado da seguinte forma: a próxima seção revê o 

que pode ser chamada de “abordagem setorial” de políticas orientadas por missão, 

defendendo que para o contexto brasileiro é necessário criar uma abordagem que vá além 

de políticas com enfoque setorial. A seção 3 discute os conceitos de “capacidades” e 

“capacitações” que serão usados para criar uma abordagem alternativa e caracterizar o 

processo político orientado por missão. Com base nessa discussão, a quarta seção 

                                                      
1 Parte da discussão e material (inclusive tabelas cuja fonte é “elaboração do autor”) deste documento se 

baseia em Penna, C. C. R. (2019). Mission-oriented approach to innovation policy for long-term 
smart growth in Latin American countries: a conceptual note. Artigo de trabalho (mimeo). Versão de 
julho de 2019. Rio de Janeiro: IE/UFRJ. 
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propõe um processo típico ideal de política orientada por missão, que é a base para a 

metodologia de elaboração de programas orientados às missões em bioeconomia 

(desenvolvida na seção cinco). A seção seis traça breves considerações finais. 

 

2. A abordagem setorial para políticas orientadas por missão 
 

Recentemente, a literatura sobre políticas orientadas por missão ganhou novas 

contribuições conceituais avançadas principalmente pela Professora Mariana Mazzucato 

e sua equipe de pesquisadores do Instituto de Inovação e Propósito Público (IIPP). Estes 

trabalhos estabelecem uma abordagem setorial para a implantação de políticas orientadas 

por missões. Conforme explicam Miedzinski et al. (2019), esta abordagem diferencia entre 

três níveis: o nível mais alto corresponde aos amplos desafios societais; o nível 

intermediário estabelece potenciais soluções para problemas concretos e representam as 

“missões”; e o terceiro nível é formado pelos setores industriais: 

 

i) Um desafio é uma área amplamente definida, identificada como urgente e 

selecionada como prioritária, seja através de um processo de cima abaixo (top down), com 

a priorização estabelecida por meio de lideranças políticas, por exemplo, seja através de 

um processo de baixo acima (bottom up), como resultado de mobilização social. Exemplos 

incluem prevenir e mitigar mudanças climáticas, lidar com os desafios associados ao 

envelhecimento da população, ou garantir segurança energética. 

ii) As missões são as formas de se enfrentar os desafios ao se estabelecer problemas 

específicos a serem solucionados. Miedzinski et al. (2019, p. 3) dão como exemplo “a 

redução das emissões de carbono em uma determinada porcentagem durante um período 

de tempo específico” como forma de se contribuir à mitigação das mudanças climáticas. 

iii)  Os setores industriais são definidos de maneira ampla como “os limites dentro 

dos quais as empresas operam, como transporte, saúde ou energia” (idem). 

 

Há ainda um quarto nível implícito, composto por que os autores chamam de projetos de 

inovação, associados tanto a missões como a setores específicos. As Figuras 1 e 2 

ilustram os quatro níveis propostos na abordam desenvolvida por Mazzucato e colegas. 
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Figura 1: Dos desafios societais a missões, setores e projetos de inovação. Figura 2: Exemplo do desafio de se 

limpar os oceanos Fonte: Miedzinski et al. (2019, p. 4) 

 

Segundo esta abordagem, o desenvolvimento de projetos orientados por missões em 

múltiplos setores é o objetivo de uma política orientada a resolução de desafios societais. 

As missões “exigem que diferentes setores se reúnam de novas maneiras: as mudanças 

climáticas não podem ser combatidas apenas pelo setor de energia, serão necessárias 

mudanças no transporte e na nutrição, bem como em muitas outras áreas” (Miedzinski et 

al., 2019, p. 3). A abordagem busca criar sinergias em múltiplos setores para promover 

inovações sistêmicas, isto é, a transformação dos sistemas sóciotécnicos (Geels, 2004) – 

arranjos institucionais que permitem o uso de tecnologias para desempenhar diferentes 

funções societais (como mobilidade, alimentação ou habitação, por exemplo). Inovações 

sistêmicas são definidas como “um portfólio de inovações interdependentes e que se 

reforçam mutuamente que, juntas, têm o potencial de transformar sistemas que prestam 

serviços essenciais às sociedades, como saúde, alimentação ou mobilidade” (Miedzinski 

et al., 2019, p. 6). O impacto de inovações sistêmicas não se deve ao grau de 

disruptibilidade de uma inovação tecnológica isolada, mas à interação e sinergia criada 

por múltiplas inovações, tecnológicas e não-tecnológicas, incrementais e radicais.  
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A abordagem de Mazzucato e colegas (Mazzucato 2018; Miedzinski et al., 2019) defende 

que as inovações sistêmicas estão ancoradas em múltiplas inovações setoriais. 

Entretanto, esta visão parece mais associada a uma perspectiva restrita de um sistema 

de inovação, centrada na análise das interrelações entre o subsistema de pesquisa e 

educação e o subsistema de produção e inovação (composto pelos setores industriais). 

Entretanto, mas em linha com o que fora anteriormente argumentado em Mazzucato e 

Penna (2016), e conforme se avançará na próxima seção, uma política orientada por 

missão requer uma visão ampliada do sistema nacional de inovação. Nesta linha, entende-

se que inovações sistêmicas estão ancoradas não em setores industrias, mas em 

capacidades associadas a diferentes dimensões que compõem um sistema de inovação 

(Figura 3): dimensão sociocultural, de política públicas, científico-tecnológico (base de 

conhecimento), produtiva (industrial) e econômica (mercados consumidores e de capitais). 

 

 

 

Figura 3: A perspectiva “ampliada” do sistema nacional de inovação. Fonte: Mazzucato e Penna (2016) 

 

É verdade que a necessidade de se apoiar projetos em múltiplos setores foi uma marca 

das missões clássicas como o Projeto Apollo. Mas ao contrário destas velhas missões, 

em que a direção do progresso técnico era definida de cima abaixo por especialistas, as 
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novas missões societais requerem geração de consenso para criar legitimidade em torno 

da política, além de requerer o fomento à experimentação (Soete e Arundel, 1993). De 

fato, a diferença crucial entre as velhas e novas missões é a necessidade de se atentar 

tanto para a viabilidade técnica (principal foco das velhas missões), como para a 

viabilidade econômica (Mazzucato e Penna, 2016). Isto porque a superação dos grandes 

desafios societais requer não apenas que se demonstre a viabilidade técnica de uma certa 

tecnologia (por exemplo, energia solar), mas que esta se difunda na economia para 

substituir velhas tecnologias que estejam causando os próprios desafios (por exemplo, 

energia de matriz fóssil). Portanto, as novas políticas orientadas por missões englobam 

não apenas instrumentos do lado da oferta (por exemplo, subvenções para P&D) como 

também instrumentos do lado da demanda (como compras públicas ou apoio à demanda 

privada).  

 

Neste sentido, para que uma política orientada por missão liderada pelo MCTIC seja bem-

sucedida, será necessário combinar os instrumentos disponíveis ao ministério com outros 

instrumentos. O caso do programa Inova Empresa ilustra bem este ponto (Penna e 

Mazzucato, 2016). Nas linhas de apoio mais bem-sucedidas, como o PAISS e o Inova 

Saúde-Fármacos, os instrumentos de subvenção, crédito subsidiado e aporte de capital 

da FINEP e do BNDES (que exerceram papel semelhante ao que o MCTIC deve exercer 

no âmbito do desafio da bioeconomia) foram combinados com outros instrumentos, 

inclusive compras públicas do Sistema Único de Saúde (SUS), no caso do Inova Saúde-

Fármacos (no caso do PAISS, o instrumento regulatório – a determinação da mistura de 

etanol à gasolina – garantiu, junto com o consumo de etanol e carros bicombustíveis, a 

existência de um mercado consumidor privado). Já em casos como o do Inova Aerodefesa 

e do Inova Petróleo & Gás, a ausência de uma demanda efetiva (garantia de compra) por 

parte da aeronáutica e da Petrobras foi uma das causas da menor atratividade desses 

subprogramas. 

Assim, é crucial entender, por um lado, a importância de um mix de políticas e de 

instrumentos de políticas que suportam uma política orientada por missão, e, por outro, a 

necessidade de se estabelecer mecanismos específicos de governança para permitir a 

participação de múltiplos agentes, a geração de consenso, e a criação de legitimidade 
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social em torno das missões, além do monitoramento, prestação de contas e 

aprendizagem por parte das organizações públicas e privadas que participam das 

missões. 

 

Miedzinski et al. (2019) propõem que um mix de políticas orientados a resolução de um 

desafio societal precisa ser (a) abrangente, (b) coerente, (c) consistente e (d) coordenado. 

No âmbito de uma política orientada por missão, o mix precisa ser abrangente de modo a 

garantir a direcionalidade das iniciativas e projetos de inovação apoiados rumo ao 

atendimento das missões. Isto significa a inclusão tanto de incentivos, quanto de 

desincentivos e restrições, para que os projetos desenvolvam inovações na direção 

desejada, e para que tecnologias ou comportamentos que causam o desafio sejam 

desestimulados. É preciso que incentivos e desincentivos sejam críveis e significativos 

(rigorosos) para que conduzam a ações que atendam às missões e evitar comportamentos 

oportunistas. Segundo os autores, abrangência também significa a utilização de 

instrumentos complementares, bem como de processos e mecanismos de governança 

quer permitam o monitoramento, a avaliação, a prestação de contas e a aprendizagem. 

Os múltiplos instrumentos utilizados no âmbito de uma POM também precisam ser 

consistentes entre si, para evitar contradições e a exploração oportunista de trade-offs. 

 

Citando documento da OCDE (2003), Miedzinski et al. (2019, p. 9) argumentam que 

consistência, coerência e coordenação são o que conduz à integração de políticas. 

“Consistência de políticas significa garantir que as políticas individuais não sejam 

internamente contraditórias. Coordenação de políticas significa fazer com que os vários 

sistemas institucionais e gerenciais, que formulam políticas, trabalhem juntos. A coerência 

das políticas vai além da coordenação e da consistência e é definida como um processo 

de ´garantir a promoção sistemática de ações que se reforçam mutuamente, por parte do 

governo e dos atores não governamentais envolvidos, a fim de criar e manter sinergias 

para alcançar o objetivo definido´ [OCDE, 2003]”. A OCDE diferencia entre coerência de 

política horizontal, vertical e temporal. A coerência horizontal diz respeito a 

compatibilização entre objetivos e instrumentos implantados por distintas 

instituições/agências em um mesmo nível de governo. A coerência vertical diz respeito à 
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sinergia entre objetivos e instrumentos de instituições/agências em diferentes níveis de 

governo. Por fim, coerência temporal requer que objetivos e instrumentos de longo-prazo 

não sejam contraditórios a objetivos e instrumentos de curto-prazo. 

 

A definição de um mix adequado de políticas, seus objetivos e instrumentos, é parte do 

processo de transformação de um desafio societal em missões concretas – ou seja, do 

desenho da POM – bem como de implantação da POM através de um portfólio de projetos. 

No nível de implantação, outros aspectos a serem observados é a participação de e o 

alinhamento entre partes interessadas, bem como a promoção da experimentação e da 

aprendizagem institucional. Mazzucato e Penna (2016) destacam, a partir da análise do 

Inova Empresa, que mecanismos de coordenação de partes interessadas, de competição 

entre elas, e de avaliação de todo o processo são o que permitiriam o alinhamento e a 

experimentação. 

 

Mazzucato (2018) propôs os seguintes cinco critérios para seleção e definição de missões: 

 

a) Arrojada e inspiradora, com ampla relevância social; 

b) Ambiciosa, mas com ações realistas de pesquisa e inovação; 

c) Interdisciplinar, interssetorial e multiatores; 

d) Direção clara: direcionada, mensurável e com prazo determinado; 

e) Múltiplas soluções desenvolvidas “de baixo para cima” (experimentação). 

 

Entende-se, entretanto, que estes critérios talvez não sejam os mais adequados no âmbito 

da atuação da definição de missões em nível ministerial, uma vez que confundem fatores 

relacionadas ao desafio societal (a e b), com outros relacionados às missões (b, c e d), a 

setores industriais (c), e à carteira de projetos (e). Sendo assim, serão propostos outros 

critérios e metodologia tanto para identificação e seleção de desafios societais de maior 

relevância no contexto brasileiro, quanto para identificação e seleção de missões de 

bioeconomiae. 
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Por fim, destacamos outra contribuição importante de Miedzinski et al. (2019), que é o 

passo-a-passo metodológico para desenho de uma politica orientada por missão, que 

inclui um roadmapping tecnológico e de política: 

 

1) Definição de escopo: identificação de um desafio e uma missão a serem 

abordados por um roadmap; 

2) Análise da situação base: análise de linha de base para a missão; 

3) Definição de visões e objetivos: criação de uma visão e definição de metas e 

alvos para a missão; 

4) Análise de trajetórias de inovação: seleção de possíveis caminhos de inovação 

para cumprir a missão; 

5) Roadmap de políticas: coprojeção de um roteiro de políticas orientado a missões;  

6) Aprendizagem: reflexão contínua e aprendizagem de ação política. 

 

Não se explorará aqui todas as nuances e sofisticação desta abordagem, que inclui a 

definição de objetivos, metodologias, processos, ferramentas e resultados associados a 

cada um dos seis passos. A abordagem será utilizada apenas como inspiração para o 

desenvolvimento de uma metodologia adequada ao contexto brasileiro e da bioeconomia, 

indo além de uma ancoragem setorial – mais apropriada a países desenvolvidos, com 

economias diversificadas e múltiplos setores industriais atuando na fronteira produtiva e 

tecnológica. A metodologia a ser desenvolvida se ancora numa abordagem 

institucionalista centrada nos conceitos de capacidades e capacitações institucionais, e 

utilizará como instrumentos aqueles desenvolvidos no âmbito do eixo 1 do presente 

Projeto. 

 

3. Para além da abordagem setorial: capacidades e capacitações no 
âmbito das políticas orientadas por missão 
 

Kattel e Mazzucato (2018) identificam três gerações de políticas orientadas à missão, as 

quais, argumentam, representam três tipos empíricos diferentes de POM: 
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• A primeira geração é representada pelas missões econômicas de 

emparelhamento (industrial e tecnológico) dos Estados Unidos e da Alemanha 

(final do século XIX e início do século XX). Tais missões foram posteriormente 

“emuladas” (Reinert, 2007) em meados do século XX pelos países do Leste 

Asiático e da América Latina, com resultados distintos;  

• A segunda geração são as clássicas missões de defesa, de energia nuclear e 

aeroespaciais de meados do século XX, simbolizadas pelos Projetos Manhattan e 

Apollo; e 

• A terceira geração é representada pela atual e ainda incipiente rodada de políticas 

orientadas por missão para enfrentar os chamados ‘grandes desafios societais’. 

 

Kattel e Mazzucato (2018), portanto, ampliam a noção de políticas orientadas por missão, 

adicionando outro tipo (missões de emparelhamento tecno-industrial) aos dois tipos de 

missão propostos por Soete e Arundel (1993), que os chamam de “Velhas [missões]: 

defesa, nuclear e aeroespacial” e “Novas [missões]: tecnologias ambientais ”. 

 

Para caracterizar cada geração de POM, Kattel e Mazzucato (2018) desenvolvem a ideia 

de capacitações dinâmicas no setor público, mesclando o conceito de ‘capacitações 

dinâmicas’ das empresas (a partir da literatura schumpeteriana sobre administração de 

empresas) com o de ‘capacidades do estado’ (da literatura weberiana sobre administração 

pública). O resultado dessa síntese são as noções de ‘capacitações estatais’, 

‘capacitações de política’ e ‘capacitações administrativas’ (a serem discutidas a seguir). 

 

A ideia de que as políticas orientadas por missão podem ser diferenciadas em termos de 

capacidades foi desenvolvida inicialmente em Mazzucato e Penna (2016). Com base na 

análise do programa brasileiro de inovação (‘orientado por missões’) Inova Empresa, 

Mazzucato e Penna identificaram seis tipos de ‘capacidades’ (então definidos apenas 

vagamente) que pareciam necessários para a consistência interna e a eficácia das 

políticas orientadas por missões: capacidade científico-tecnológica; capacidade de 

demanda; capacidade produtiva; capacidade do estado; capacidade política; e 

capacidade técnico-administrativa. Os autores também argumentaram que três 
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mecanismos facilitariam a criação de capacidades durante o próprio processo de política 

orientada a missões: mecanismos de cooperação, mecanismos de competição e 

mecanismos de avaliação e prestação de contas. 

 

De acordo com esses argumentos, a proposição apresentada aqui é que (a) existem (pelo 

menos) três tipos empíricos de políticas orientadas por missão (Kattel e Mazzucato, 2018); 

e (b) que esses tipos podem ser caracterizados em termos de seis pares de capacidades 

e capacitações (Mazzucato e Penna, 2016; Kattel e Mazzucato, 2018) que podem, em 

última instância, ser usados para caracterizar um processo geral (ideal-típico) de política 

orientada por missão. Portanto, é fundamental entender a diferença entre ‘capacidade’ e 

‘capacitação’. Embora existam muitas definições na literatura, propõe-se as seguintes 

definições simplificadas: 

 

• Capacidade representa um estoque de recursos intangíveis e tangíveis, 

instituições e suas relações em estruturas, tais como: recursos humanos, 

organizações, capital financeiro, ativos de produção, informação e conhecimento, 

tecnologias, reputação, legitimidade, boa vontade e outros tipos de instituições 

(como leis, normas, organizações informais, regras de ação, rotinas, processos e 

procedimentos)2.  Seguindo a teoria da estruturação de Giddens (1984), pode-se 

argumentar que recursos, instituições e estruturas têm uma natureza dupla: tanto 

restringem quanto possibilitam a ação, ou seja, facilitam a ação em uma direção, 

mas impedem (ou dificultam) a ação em outras direções3.  Portanto, para ir além 

                                                      
2 Essa definição aparentemente contradiz a literatura acadêmico (por exemplo, Painter e Pierre, 2005) que 

argumenta que capacidade não é um recurso estático (levando a abordagens que simplesmente tentam 
identificar se uma determinada organização pública a possui ou não, ou que buscam medir capacidade), 
mas algo dinâmico, que depende de seu uso. No entanto, o que está sendo proposto aqui é separar o 
conceito em uma parte estática e uma parte dinâmica, sendo a primeira a capacidade em si, e a última 
sendo capturada pela noção de capacitação. Neste sentido, as definições de capacidades públicas de 
Painter e Pierre (2005) estão mais próximas do que aqui estou chamando de capacitação (seguindo Kattel 
& Mazzucato 2018). 
3 Exemplos de estruturas restritivas / facilitadoras são o regime técnico (Nelson & Winter, 1982) e o 
paradigma tecnológico (Dosi, 1982): ambas estruturas guiam as atividades de pesquisa em direção à 
determinada trajetória, mas tornam os agentes “cegos” para alternativas que não se enquadram no regime 
/ paradigma vigente (é por esta razão que firmas incumbentes líderes em seus segmentos muitas vezes 
sucumbem diante de inovações disruptivas, como no caso paradigmático da Kodak diante da fotografia 
digital). Em outras palavras, essas estruturas facilitam a mobilização das capacidades existentes em 
detrimento da exploração de novas capacidades. 
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das restrições das capacidades existentes, novos recursos, instituições e 

estruturas devem ser criados e mobilizados.  

• Capacitação representa a habilidade de um agente em mobilizar ou usar esses 

recursos e estruturas para atingir objetivos específicos; capacitação dinâmica é a 

habilidade de atrair ou usar esses recursos em um ambiente em mutação4.  Nas 

palavras de Teece e Pisano (1994, p. 1): “O termo ‘capacitação’ enfatiza o papel 

principal da gerência estratégica na adaptação, integração e reconfiguração 

apropriadas de habilidades, recursos e competências organizacionais internas e 

externas em um ambiente em mutação”. 

 

Segundo essas definições, a quantidade de recursos humanos é um indicador de 

capacidade, mas a habilidade desses recursos humanos para executarem alguma 

atividade e alcançarem algum objetivo é um indicador de capacitação. Em outras palavras, 

a capacitação é um atributo indissociável dos agentes. 

 

Tendo em vista a visão ampla de um sistema de inovação, seis níveis ou dimensões do 

par capacidade-capacitação podem ser definidos; os três primeiros tendem a estar 

associados ao setor público, os outros três à sociedade civil: 

 

• Capacidade do Estado: os recursos necessários para gerar consenso, mitigar 

desacordos e ganhar legitimidade para enfrentar um desafio. Exemplos de recursos 

são autoridade legítima, conhecimento sobre o desafio em foco (suas causas e 

efeitos) e poder de ação (político e jurídico), incluindo, portanto, diferentes tipos de 

instituições formais e informais. 

• Capacitação de estado: a habilidade de usar a capacidade estatal para governar 

políticas orientadas por missão, gerando consenso, mitigando desacordos e 

coordenando ações. Inclui a formulação e promoção da aceitação de um 

enquadramento (framing) para o desafio a ser enfrentado, de modo a garantir 

legitimidade social e política entre as partes interessadas – ou, como colocam 

                                                      
4 Isso é semelhante à hipótese investigada por Lin e Wu (2014) de que as capacidades dinâmicas mediam 
os efeitos dos recursos no desempenho da empresa. 
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Painter e Pierre (2005, p. 2): “a habilidade do estado em mobilizar apoio e 

consentimento social e econômico [e político] para a consecução de objetivos 

públicos.” 

• Capacidade técnico-administrativa: os recursos necessários para traduzir o 

desafio em políticas orientadas por missão e para governar o processo. O recurso 

mais importante aqui são os indivíduos que formam uma burocracia weberiana em 

uma determinada organização, com suas habilidades coletivas, competências, 

inteligência, aptidões de aprendizado e capacidades de absorção. Em conjunto, 

esses recursos – organizações e seus indivíduos – formam a estrutura de 

governança da POM. 

• Capacitação técnico-administrativa: ser capaz de, por um lado, formular um 

diagnóstico do desafio e propor linhas de ação (prognóstico) e, por outro, 

efetivamente e o mais eficientemente possível implementar (governar) essas 

missões e gerenciar um portfólio de projetos ao longo do ciclo de política. Observe 

que essa “capacitação de implementação” é semelhante ao que Painter e Pierre 

(2005, p. 2) definem como capacidade administrativa : “a [habilidade] de gerenciar 

com eficiência os recursos humanos e físicos necessários para fornecer os 

resultados do governo” [ver nota de rodapé 1]. 

• Capacidade de política pública: o conjunto de instrumentos de política que inclui 

ferramentas do lado da oferta (finanças e serviços) e ferramentas do lado da 

demanda (compras, regulamentação, apoio à demanda privada), além de 

ferramentas sistêmicas e horizontais. 

• Capacitação de política pública: seguindo a definição de Painter e Pierre (2005, 

p. 2), esta é “a [habilidade] de reunir os recursos necessários para fazer escolhas 

coletivas inteligentes e definir orientações estratégicas para a alocação de recursos 

escassos”. 

• Capacidade científico-tecnológica: o conjunto de organizações de ciência e 

tecnologia, cientistas, pesquisadores e inventores, dados, conhecimentos, 

tecnologias, infraestruturas etc. que formam as estruturas do subsistema de 

pesquisa e educação de um sistema de inovação. Duas das estruturas mais 
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fundamentais nessa dimensão são os paradigmas científico (Kuhn, 2012 [1962]) e 

tecnológico (Dosi, 1982).  

• Capacitação científico-tecnológica: a habilidade de entender e usar recursos 

científicos e tecnológicos para criar novos conhecimentos, invenções e inovações 

que, no contexto de políticas orientadas por missões, podem representar soluções 

para os desafios abordados. 

• Capacidade produtiva: os setores industriais (agricultura, serviços e manufatura) 

da economia e seus recursos, como trabalhadores (e habilidades), ativos e bens 

de capital, rotinas e regimes técnicos (Nelson & Winter, 1982), disponibilidade de 

caixa, boa vontade corporativa (corporate goodwill), reputação de marca e outros 

tipos de propriedades intelectuais. O conjunto dos setores industriais forma a 

estrutura e indica a diversificação produtiva. Outra estrutura relevante é o regime 

da indústria (Geels, 2014), definida como o conjunto de instituições específicas de 

um setor industrial que mediam percepções e ações das empresas no setor frente 

a pressões advindas dos ambientes externos. 

• Capacitação produtiva: esse tipo de capacitação pode ser definido, na veia da 

literatura de capacitação dinâmica, como a habilidade ‘ambidestra’ de mobilizar 

(exploit) recursos e competências produtivas para aproveitar as oportunidades 

existentes e melhorar a produtividade e a eficiência (‘produzir a mesma coisa da 

mesma maneira e melhor’) e explorar (explore) novas oportunidades, adquirindo ou 

criando novos recursos e competências para lidar com as incertezas de um 

ambiente em mudança (‘produzir coisas novas ou produzir coisas de uma maneira 

diferente’). 

• Capacidade do mercado: compreende diferentes tipos de mercados, que podem 

ser resumidos em duas categorias – os mercados de consumo (capacidade de 

demanda) e os mercados financeiros (capacidade financeira). No caso de 

mercados consumidores, a capacidade de mercado está relacionada ao tamanho 

do mercado, incluindo mercados intermediários, mercados consumidores finais e 

mercados (compras) governamentais em todas as suas segmentações com base 

no poder de compra, preferências e grau de sofisticação. No caso de mercados 

financeiros, a capacidade refere-se ao tamanho do financiamento (de curto e longo 
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prazo) disponível para despesas e investimentos empresarias e para o consumo, 

aos tipos de agentes e veículos financeiros e às características do mercado que 

podem levar à criação de clássicas falhas de mercado (como seleção adversa e 

risco moral por assimetrias de informação). 

• Capacitação de mercado: as capacitações de demanda podem ser pensadas de 

duas maneiras; primeiro, enquanto a capacidade de demanda inclui demanda 

latente ou insatisfeita, a capacitação de demanda pode ser vista como a ‘demanda 

efetiva’ (no sentido keynesiano) por um determinado produto ou serviço e o seu 

grau de difusão na economia; segundo, a capacitação de demanda está 

relacionada à habilidades dos consumidores de expressar suas preferências, 

traduzi-las em necessidades e realmente usar o que está sendo consumido. 

Capacitação financeira é a habilidade de mobilizar recursos financeiros para 

promover o desenvolvimento do capital da economia, seja através do 

financiamento de investimentos de longo prazo ou através do financiamento do 

consumo, por exemplo. Requer um apetite por risco e habilidades gerenciais para 

minimizá-los. 

Embora conceitualmente possamos associar certas capacidades a uma dada dimensão, 

é importante observar que, na realidade, as capacidades de uma dimensão podem ser 

utilizadas por agentes que atuam em diferentes dimensões. Portanto, na realidade, as 

capacidades podem se sobrepor e o mesmo agente pode agir (ou seja, manifestar suas 

capacitações) em diferentes dimensões, tornando menos direta a identificação de 

capacidades / capacitações do que na teoria. 

 

4. Proposta de modelo conceitual para o estabelecimento de uma 
metodologia de programas orientados por missão 
 

Para além da síntese conceitual previamente apresentada, o desenvolvimento de uma 

metodologia de programas orientados por missão requer o estabelecimento de definições 

dos conceitos que balizarão a rotina metodológica. Esta seção estabelece tais definições 

e propõe um modelo conceitual (Figura 4) para o estabelecimento de uma metodologia de 

programas orientados por missão. 
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• Desafio societal: É uma pergunta aberta sobre como resolver uma condição 

percebida como problemática, passível de múltiplas soluções. 

• Missão: São imperativos que representam possíveis soluções – comportamentais, 

ambientais, tecnológicas, regulatórias e econômicas – para o desafio, aos quais se 

associam objetivos verificáveis (por vezes, mensuráveis) em um prazo pré-

estabelecido. 

• Capacidades e capacitações: respectivamente, recursos intangíveis e tangíveis, 

instituições e suas relações em estruturas; e a habilidade de um agente em 

mobilizar ou usar esses recursos e estruturas para atingir objetivos específicos. 

Estão associadas às seis dimensões fundamentais de um sistema de inovação (ver 

Figura 3): de Estado ou sócio-política e cultural (SP); técnico-administrativa (TA); 

de políticas públicas (PP); científico-tecnológica (CT); produtiva (PD); e de mercado 

consumidor e financeiro (MC). 

• Projetos: são iniciativas direcionadas ao comprimento da missão que ou se valem 

de capacidades existentes, explorando a capacitação dos agentes, ou busca criar 

novas capacidades e capacitações. Em conjunto, formam uma carteira de projetos 

que permitem a experimentação e o aprendizado. 

 

         Figura 4: Modelo conceitual para o estabelecimento de uma metodologia de programas orientados por missão. 
Fonte: Elaboração do autor 
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4.1. Um processo típico-ideal de uma política orientada à missão 
 

As definições acima podem ser usadas para identificar um processo típico-ideal de política 

orientada por missões. “Tipos ideais”, no sentido weberiano, são um construto de ideias 

que acentuam certas características de um caso particular (Weber, 1968). Eles são 

diferentes dos tipos teóricos e dos tipos empíricos, porque tipos ideais são construídos 

com base na observação de um dado fenômeno – ou seja, são construídos com base no 

raciocínio indutivo, e não na dedução teórica – e porque os tipos empíricos geralmente 

apresentam algumas características difusas que desviam de um tipo ideal, geralmente 

sendo uma manifestação híbrida de mais de um tipo ideal5.  

 

A proposta de um processo típico-ideal de política orientada por missão é inspirada na 

teoria do ciclo de vida das questões societais (Tombari, 1984; Bigelow et al., 1993; 

Zyglidopoulos, 2003; Rivoli e Waddock, 2011), que propõe os estágios por que uma 

questão societal passa em sua “vida”, desde seu surgimento como uma questão 

preocupante para certos grupos sociais, passando a ser uma questão política e depois 

uma questão de política pública e, enfim, uma questão que afeta os padrões de produção 

e as preferências do consumidor. Mais precisamente, o processo aqui proposto se baseia 

no modelo de Ciclo de Vida Dialético de uma Questão Societal (Dialectic Issue Life-Cycle 

– DILC) desenvolvido por Penna (2014) para analisar a evolução de três questões (ou 

externalidades negativas) da indústria automobilística (segurança do automóvel, poluição 

local do ar e mudanças climáticas) e como elas levaram ao desenvolvimento e difusão de 

inovações para resolvê-las (ver também Penna e Geels, 2012; Geels e Penna, 2015; 

Penna e Geels, 2015). De fato, uma política orientada por missão por vezes visa fazer em 

alguns anos o que os mercados levariam décadas para realizar (isto é, internalizar uma 

externalidade) – se é que jamais o fariam. 

 

Uma política orientada por missão ideal-típica pode ser descrita como ocorrendo através 

de uma sucessão de processos que se iniciam nas diferentes dimensões. Enquanto o tipo 

                                                      
5 De fato, cada um dos seis pares de capacidades-capacidades pode ser pensado como tipos 
ideais em si. 
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ideal estabelece uma ordem linear – começando na dimensão do estado e terminando na 

dimensão do mercado – na realidade, os processos podem se iniciar em diferentes ordens 

ou simultaneamente. O processo típico ideal geral pode ser descrito da seguinte forma: 

 

1. Enquadramento do desafio – As políticas orientadas por missão buscam 

enfrentar um desafio societal, de modo que o primeiro processo é o enquadramento do 

desafio – identificar de maneira geral o desafio como um problema social relevante – e o 

estabelecimento de um mandato legítimo para o Estado atuar na sua solução. Esse 

processo pode ser de cima para baixo, com uma autoridade legítima (geralmente 

executiva) propondo o desafio à sociedade e promovendo sua aceitação. O recurso chave 

neste processo inicial é a legitimidade da autoridade, que pode emanar de carisma, 

tradição ou mandato legal (Weber, 1968). Os movimentos sociais e a opinião pública 

desempenham um papel importante no âmbito estatal, pois contestam a legitimidade da 

autoridade diante de uma situação desafiadora, mas também contribuem para a criação 

de um enquadramento legítimo (em um processo alternativo de baixo para cima). Outros 

agentes políticos, como autoridades legislativas e judiciárias, também desempenham um 

papel importante na definição do desafio e no estabelecimento de um mandato legal, 

criando, portanto, capacidade de Estado. A capacitação da autoridade legítima de usar 

esses recursos, estabelecer uma estrutura consensual para a situação desafiadora e 

coordenar o processo inicial é uma condição fundamental para o início do processo 

político orientado por missão. De fato, um enquadramento consensual do desafio e um 

mandato político de ação são os resultados desse processo inicial. 

 

2. Estabelecimento de missões – O segundo processo de uma política orientada 

por missão ocorre na dimensão técnico-administrativa. É o processo de estabelecer 

missões concretas através de um plano estratégico que fornece um diagnóstico e 

prognóstico detalhados do desafio. É fundamental ter em mente a distinção entre missões 

e desafios: “Missões não são a mesma coisa que desafios societais. Os desafios societais 

representam os grandes ou persistentes problemas enfrentados pelas sociedades. As 

missões são menos abstratas do que os próprios desafios, mas mais amplas que uma 

lista de setores” [ou de tecnologias a serem priorizados e apoiados] (Mazzucato & Penna, 
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2016, p. 9). Pode-se pensar nos desafios como o ponto focal, que deve segundo 

Mazzucato (2018) deve ser ‘ousado, inspirador e com ampla relevância social’, a fim de 

garantir aceitação e legitimidade de uma ampla gama de partes interessadas (acima de 

tudo, dos cidadãos). No entanto, os desafios societais – como mitigar as mudanças 

climáticas, promover o desenvolvimento sustentável ou até mesmo promover o 

emparelhamento industrial e tecnológico – são “muito amplos para serem acionáveis. No 

outro extremo do espectro, os projetos de pesquisa e inovação têm objetivos claros e são 

acionáveis, mas permanecerão isolados em seus impactos se não estiverem claramente 

ligados ao seu potencial de enfrentar os desafios globais e alcançar o impacto social 

”(Mazzucato, 2018, p. 11). As missões são o elo entre grandes desafios societais, por um 

lado, e projetos e ações de política individuais, por outro. As leis e regulamentos (antigos 

ou novos) estabelecidos no nível estatal criam recursos no nível técnico-administrativo, 

como instituições/agências ou organizações com uma burocracia bem dotada de pessoal. 

O processo de planejamento estratégico é geralmente realizado centralmente por uma 

organização específica (mas possivelmente com insumos externos). Habilidades técnico-

administrativas, conhecimento sobre o desafio e sobre um espaço geográfico 

(especialmente, sobre o sistema de inovação) e a autonomia inserida (embedded 

autonomy) para a ação sem interferência política são fundamentais no processo de 

conversão de desafios em missões. Estas exigirão outros recursos, inclusive financeiros, 

mas também aptidões de aprendizagem, capacidades de absorção e criatividade. O 

resultado desse segundo processo é um plano estratégico (um mapa de ação) que 

estabelece missões com objetivos mensuráveis (finais e intermediários) que orientarão 

como as políticas públicas e as ferramentas de política serão implantadas. Esse plano 

pode incluir a proposta de criação de recursos (capacidades) em outras dimensões, como 

novas leis, organizações (firmas, agências, instituições de ciência e tecnologia etc.), 

programas e ferramentas de políticas que, portanto, podem realimentar (feedback) o 

processo em nível estatal, até mesmo levando a uma redefinição (novo enquadramento) 

do desafio. Um bom plano procura criar coerência para uma combinação de políticas 

(policy mix) que abarcam múltiplos projetos de missão. No entanto, ainda que tal plano 

estabeleça uma estrutura de governança, a coerência e a governança eficaz são um 

resultado da capacitação técnico-administrativa. 
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3. Desenho da política, seus programas e ferramentas – O terceiro processo 

acontece no nível do desenho das políticas públicas: é o ajuste fino dos programas e 

ferramentas de política que orientará a ação dos agentes nas dimensões de C&T, 

produção e mercado. Os principais recursos são novamente uma burocracia bem-dotada 

de pessoal, com autonomia inserida, inteligência estratégica, habilidades técnicas, 

criatividade e capacidade de absorção, além do conjunto de instituições (organizações) e 

ferramentas de política que serão empregadas para incentivar outros atores a agir em prol 

da consecução da missão. Uma boa capacidade de política pública exige a existência de 

uma caixa de ferramentas de instrumentos de políticas que visem tanto o lado da oferta 

quanto o da demanda (Edler e Georghiou, 2007). Como existem vários custos de 

oportunidade envolvidos (trade-offs entre os diferentes objetivos das missões), é 

importante direcionar ferramentas de política específicas a cada um dos objetivos 

propostos no âmbito das múltiplas missões em curso. Podemos pensar nisso como uma 

versão estendida da Regra de Tinbergen (além dos trade-offs usuais entre desemprego e 

inflação/ entre políticas fiscais e monetárias); como Knudson (2009, p. 308) explica ao 

discutir políticas ambientais e energéticas: 

 

…a Regra de Tinbergen afirma que, para todo e qualquer objetivo de política, deve haver pelo 

menos uma ferramenta de política. Se houver menos ferramentas do que objetivos, alguns 

objetivos de política não serão alcançados. Para complicar ainda mais o ambiente de políticas 

públicas, estão os fatos de que algumas ferramentas de política afetam mais de um objetivo, 

algumas ferramentas ajudam a atingir mais de um objetivo e outras, enquanto cumprem um 

objetivo, dificultam o cumprimento de outros. 

 

A capacitação de política pública aqui significa direcionar ferramentas de política para 

alcançar os objetivos, criando adicionalidade e convergência de recursos e ação 

sincronizada e sinérgica nas dimensões de C&T, produção e mercado. Assim, o resultado 

do processo de política pública é o estabelecimento de programas de políticas – 

semelhante ao que Miedzinski et al. (2019) chamam de policy roadmapping – que criam 

“cenouras e chicotes” (incentivos e punições) para mobilizar a ação nas três outras 

dimensões, a fim de alcançar os objetivos estabelecidos por meio das missões. Tais 

programas de política resultarão em um portfólio de projetos associados às missões nas 
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dimensões de C&T e produtiva, e na formação e criação de mercado financeiro e 

consumidor. Isso também requer a promoção de mecanismos de cooperação e 

competição, para estimular a experimentação e mitigar riscos. O gerenciamento do 

processo político e do portfólio de projetos requer ainda o estabelecimento de uma 

estrutura de avaliação (para além de uma análise estática de custo-benefício, a fim de 

mensurar impactos qualitativos, por exemplo). 

 

4. Execução dos projetos – O quarto “estágio” pode ser pensado como ocorrendo 

simultaneamente nas três outras dimensões. Com base na capacidade de C&T 

(conhecimento existente, instituições de C&T, cientistas e pesquisadores etc.), o 

conhecimento antigo ou novo é combinado em soluções tecnicamente viáveis, cuja 

produção precisa ser ampliada e difundida na economia (o que requer aceitação social), 

a fim de enfrentar significativamente o desafio. Portanto, a convergência de C&T e 

capacidades e capacitações de produção é fundamental, com a cooperação ativamente 

incentivada a promover o aproveitamento, a exploração e a experimentação de recursos. 

Na dimensão de mercado, os processos são duplos: por um lado, P&D, produção e 

inovação devem ser financiados, de modo que a capacidade financeira precisa ser 

mobilizada; por outro, as soluções só se tornam inovações quando entram no mercado 

consumidor e se difundem, de modo que a capacidade de demanda precisa ser também 

mobilizada ou criada. Em ambos os casos, a capacidade de mercado pode ser criada e 

implantada por instituições públicas ou privadas (por exemplo, uso de bancos públicos de 

investimento e fundos de capital de risco privados; promoção de compras públicas para 

inovação ou apoio à demanda privada). Em suma, o processo de política anteriormente 

descrito cria a base para os agentes da dimensão de C&T, da dimensão produtiva e da 

dimensão do mercado agirem para implantar, criar e difundir recursos (novos ou antigos), 

como conhecimento, tecnologias, inovações, que, no âmbito das políticas orientadas por 

missão, representem soluções para o desafio societal. 

 

O tipo ideal suplementa a ideia de passo-a-passo metodológico para desenho de uma 

política orientado por missão proposto por Miedzinski et al. (2019). Conceitualmente a 

nova metodologia a ser desenvolvida neste projeto instrumentalizará os processos 
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criteriosos de identificação e seleção de desafios (primeiro estágio); de identificação e 

seleção de potenciais missões (segundo estágio); e de diagnóstico de capacidades e 

capacitações existentes e necessárias (parte do terceiro estágio para o desenho de um 

programa orientado por missão). Ainda que aspectos relacionados à parte do terceiro 

estágio referente à implantação do programa orientado por missão e ao quarto estágio 

tenham sido discutidos na seção 2 – nomeadamente, as características desejáveis para 

os mecanismos governança, de combinação de instrumentos, de competição, cooperação 

e avaliação, de gestão dinâmica de portfólio de projetos etc. – a definição de como fazê-

lo foge ao escopo deste documento. Não obstante, a Tabela 1 apresenta uma síntese dos 

processos, descritos no tipo-ideal acima, que ocorrem em cada uma das seis dimensões 

em termos dos tipos de atividades que os processos englobam, resultados esperados, 

agentes líderes, e outros agentes envolvidos. As próximas subseções apresentarão 

critérios e ferramentas para enquadrar os desafios societais e identificar potenciais 

missões
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Tabela 1: Sínteses dos principais processos para formulação e execução de uma política orientada a missões 

Dimensão Processos Atividades Resultados Agentes líderes Outros agentes relevantes 

Estatal Legitimando 

- Reflexão 

- Comunicação 

- Debate 

- Enquadramento de determinada área 

como problema ou oportunidade 

- Criação de uma visão de futuro  

- Autoridade legitima do Estado para 

agir na área (“licença para agir”) 

- Representantes eleitos 

democraticamente, 

especialmente o chefe da 

nação e o primeiro escalão 

de governo, mas também 

congressistas 

- Congressistas 

- Sociedade civil e suas 

organizações, inclusive 

cientistas agindo como 

ativistas 

- Mídia/ imprensa 

- Demais agentes 

representando seus interesses 

Técnico-

administrativ

a 

Planejando 

- Coleta e análise de 

dados 

- Diagnóstico 

- Benchmarking 

- Prognóstico 

- Plano Estratégico enquadrando a área 

em missões específicas 

- Definição de objetivos e metas (finais 

e intermediários) 

- Identificação das capacidades 

existentes e necessárias para execução 

das missões 

- Roadmaps de política e tecnológicos 

- Instituição/agência pública 

agindo como planejadora  

- Especialistas 

- Partes interessadas 

Políticas 

Públicas 
Governando 

Ciclo completo das 

políticas públicas: 

- Desenho (ajuste fino) 

- Implantação 

- Monitoramento e 

avaliação 

- Aprendizagem 

Estabelecimento de políticas e 

programas: 

- Direcionamento dos instrumentos 

para as missões e projetos 

- Criação de mecanismos de 

cooperação/ competição e de 

avaliação e monitoramento 

- Definição de carteira de projetos 

- Instituição/agência pública 

agindo como executora 

- Outras instituições/agências 

públicas que implantem 

políticas complementares e 

implícitas 
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Científico-

tecnológica 

Pesquisando e 

Desenvolvend

o 

- Pesquisa básica 

- Pesquisa aplicada 

- Desenvolvimento 

tecnológico experimental 

- Geração e exploração de 

conhecimento 

- Ao final do processo de P&D, 

protótipos e pilotos de produtos ou 

processos demonstrados em ambientes 

de uso 

- Cientistas (pesquisadores) 

trabalhando em ICT e 

empresas 

- Consumidores 

Produtiva Produzindo 

- Inovação 

- Produção 

- Marketing 

- Oferta de novos produtos ou serviços 

(inovações) no mercado 

- Empresas estabelecidas e 

startups 

- Agências reguladoras e 

responsáveis pela definição 

de normas técnicas 

- Investidores (financiadores) 

Mercado 
Financiando e 

Consumindo 

- Financiamento 

- Consumo 
- Difusão das inovações 

- Investidores 

(financiadores) 

- Consumidores 

- Instituições públicas que 

demandem inovação 

Fonte: Construção do autor baseada em Penna (2019).
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4.2. Ferramentas para enquadrar os desafios societais e identificar potenciais 
missões 
 

4.2.1. Critérios para identificação e seleção de desafios 

 

Dentre os critérios propostos por Mazzucato (2018), a relevância social parece ser o mais 

apropriado para a identificação e seleção de desafios. Aqui propomos que a relevância 

do desafio para a sociedade seja complementada com dois outros critérios: o de urgência 

e o de legitimidade. 

 

a) A relevância do desafio se refere a aspectos objetivos do problema societal a ser 

desenvolvido. Por exemplo, o tamanho da população afetada pelo problema, o 

prejuízo econômico associado ao problema, e o dano ambiental por conta do 

problema. A definição do grau de relevância do desafio depende em grande medida 

do estado da arte do conhecimento científico sobre o problema, e se vale dos 

principais indicadores – muitas vezes quantitativos – utilizados pela comunidade 

científica para caracterizar o problema. 

b) A urgência do desafio se refere ao grau de visibilidade (nível de atenção) do 

problema na esfera social e política, sendo mais um construto social (subjetivo) do 

que um aspecto objetivo. A urgência depende, portanto, de quão elevado está o 

problema na agenda social (da opinião pública) e política, e indica uma janela de 

oportunidade para elaboração de uma política orientada por missão que visa 

solucionar o problema. A definição do grau de urgência do desafio se vale de 

análises de conteúdo de diferentes fontes, como jornais e revistas, mídias sociais, 

publicações oficiais de governo (diários oficiais e registros de discussões no 

congresso), além de publicações de representações de classe (indústria e 

sindicatos). Na literatura especializada, tal análise permitiu a identificação ciclo de 

atenção dos problemas societais (Downs, 1972; Newig, 2004). Por um lado, esta 

análise permite aferir o grau de concordância a respeito da urgência do desafio, por 

outro, a utilização quantitativa de indicadores de conteúdo (por exemplo, número 

de artigos publicados sobre diferentes problemas ao longo) permite monitorar a 

posição relativa dos desafios nas agendas públicas e privadas. 
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c) A legitimidade do desafio se refere á existência ou não de um mandato legal para 

agir em relação ao desafio nas diferentes esferas governamentais, por exemplo, 

federal, estadual, municipal, e mesmo internacional, e inclui, no foco do presente 

estudo, atenção para leis e peças normativas específicas à ciência, tecnologia e 

inovação. As evidências indicadoras são essencialmente qualitativas, 

compreendendo uma análise de peças legais vigentes de relevância para a missão. 

Inclui também a identificação de estratégias, programas e políticas existentes que 

buscam tratar do desafio. 

A tabela 2 resume a proposta de critérios, os indicadores associados e as fontes de 

informação. 

 

Tabela 2: Critérios, indicadores e fontes para a seleção de desafios 

Critério Indicadores Fontes 

Relevância 

Indicadores 

quantitativos 

consagrados na 

literatura científica 

que permitem 

caracterizar de 

maneira objetiva o 

desafio (problema) 

a ser superado 

Publicações 

científicas e bases 

de dados 

Urgência 

Indicadores do grau 

de visibilidade do 

problema na esfera 

social e política 

Jornais, revistas, 

publicações oficiais 

de governo e 

representações de 

classe 

Legitimidade 

Peças legislativas e 

de política: 

constituição, leis, 

normativas, 

estatutos, planos de 

ação, estratégias 

nacionais, etc. 

Publicações oficiais 

de governo e 

representações de 

classe 

Fonte: Construção do autor com base em Penna (2019). 

 

O monitoramento de múltiplos desafios à luz desses critérios permite a identificação 

daqueles mais importantes para a sociedade brasileira e assim contribuir para a 
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elaboração de uma política orientada por missão no nível ministerial. A relevância permite 

o monitoramento objetivo do desafio, com dados e indicadores inseridos em um arcabouço 

de governança, avaliação e aprendizagem das missões. Assim, no arcabouço de 

Miedzinski et al. (2019), este monitoramento contribui para as etapas de escopo, definição 

de linha base e de aprendizagem. Já o monitoramento da legitimidade é insumo 

fundamental no que esses autores chamaram de roadmapping das políticas, metodologia 

que visa estabelecer um mix de políticas abrangente consistente, coerente e coordenado. 

A revisão de indicadores de relevância também fornece insumos para a etapa de 

transformação do desafio selecionado em missões. Para tanto, propõe-se aqui também a 

utilização de uma ferramenta que decompõe os desafios em pontos de intervenção 

possíveis, permitindo assim a identificação de múltiplas potenciais missões. 

 

4.2.2. Ferramenta para a transformação do desafio selecionado em missões: a Matriz 
Haddon 

 

A definição do escopo do desafio é primordial e fundamental em uma política orientada 

por missão. Isto porque é através desta atividade que se pode transformar desafios 

complexos e persistentes em ações concretas que buscam solucionar tal problema. 

Miedzinski et al. (2019) apresentaram pontualmente um mapa de potenciais inovações – 

radicais e incrementais – que contribuem para a solução de um desafio, associadas a 

fatores culturais, regulatórios, infraestruturais, de modelos de negócio e tecnológicos, mas 

sem discuti-lo a fundo, especialmente no âmbito do diagnóstico dos “caminhos de 

inovação”. Alternativamente, apresentamos aqui uma ferramenta que permite transformar 

os desafios em missões associadas também a diferentes fatores, e às diferentes “fases” 

do problema. Esta ferramenta quebra o desafio em pontos de intervenção discretos para 

prevenção, mitigação ou remediação do problema. Trata-se da chamada Matriz Haddon6.  

 

O médico sanitarista (MD) William Haddon Jr. foi o primeiro chefe do Departamento 

Nacional de Segurança Rodoviária dos EUA (que mais tarde se tornaria a Administração 

Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário – NHTSA). “Uma das contribuições mais 

                                                      
6 Esta subseção se baseia em Penna (2011). 
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importantes que Haddon fez para a segurança nas rodovias e, de fato, para o controle de 

lesões em geral, foi sua abordagem conceitual do problema, ilustrada pela Matriz de 

Haddon. Essa matriz é baseada no modelo epidemiológico que inclui hospedeiro, agente, 

vetor e ambiente” (Waller, 2002, p. 95). Hospedeiro, agente, vetor / veículo e ambiente 

são fatores que contribuem para o problema de acidentes de carro e aparecem nas 

colunas de sua matriz: hospedeiro é a pessoa em risco em um acidente (por exemplo, 

motorista, passageiro, pedestre); o agente é a energia que é transmitida ao hospedeiro 

através de um vetor (uma pessoa ou animal) ou um veículo (um objeto inanimado); 

enquanto o ambiente é o contexto externo, que, nas formulações originais de Haddon (por 

exemplo, Haddon, 1968, 1972, 1980), é dividido no ambiente físico (o ambiente externo, 

como rodovias e estradas) e o ambiente sociocultural (por exemplo, normas de 

comportamento como consumo de álcool), incluindo normas legais (por exemplo, leis de 

direção) e fatores econômicos (por exemplo, sistemas de saúde públicos ou privados) 

(Runyan, 1998, p. 302). 

 

A inovação do arcabouço de Haddon em relação às abordagens anteriores de hospedeiro-

agente-vetor-ambiente foi dividir a questão societal em fases, organizando “os possíveis 

pontos de intervenção de uma maneira que facilite a identificação de contramedidas” 

(Waller, 2002, p. 95). 

 

As fases na configuração inicial de Haddon se referiam às linhas na matriz. Essas são as fases 

nas quais as alterações teriam efeito – pré-acidente, acidente ou pós-acidente. Estes foram 

ampliados para além da arena de veículos motorizados para abranger outros problemas de lesões, 

usando os termos ‘pré-evento’, ‘evento’ e ‘pós-evento’. Assim, identificando intervenções que se 

encaixam dentro de cada célula da matriz, pode-se gerar uma lista de estratégias para abordar 

uma variedade de lesões ou outros problemas de saúde pública. (Runyan, 1998, p. 95) 

 

As matrizes originais de Haddon (por exemplo, Haddon, 1968; 1972 - ver Tabela 3) 

também incluíam uma quarta linha que explicava os resultados das interações entre 

diferentes fatores e fases, como (no caso de acidentes de automóvel) lesão ou morte 

(humana); danos materiais (veículo e ambiente físico); e, por exemplo, custos suportados 

pela sociedade devido a acidentes. A relevância da matriz de Haddon é que ela divide a 
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questões societais em sub-questões logicamente discretas (cf. Haddon, 1972, p. 193), 

como (no caso de acidentes de automóvel) fadiga ou consumo de álcool (um fator humano 

antes do acidente); tamanho do veículo (um veículo, fator de colisão); ou o sistema de 

atendimento ao trauma (um fator socioeconômico pós-acidente). 

 

Tabela3: A Matriz Haddon Original 

 

  Fatores 

    Humano Veículo Ambiente 

Fases 

Pré-

acidente 
1 4 7 

Acidente 2 5 8 

Pós-

acidente 
3 6 9 

Resultados 10 

Fonte: Haddon (1972, p. 197)  

 

Embora a principal aplicação da Matriz Haddon tenha sido em acidentes automobilísticos, 

ferimentos ou outros problemas de saúde pública, o próprio William Haddon previa sua 

generalização para todos os tipos de questões societais, propondo-o como ‘base para 

políticas públicas’: 

 

...uma análise que identifique as estratégias genericamente disponíveis para reduzir os danos de 

um grande grupo de agentes - as várias formas de energia - pode ser estendida para abranger 

todos os outros riscos ambientais. No entanto, apenas recentemente estendi minha análise para 

cobri-las. O resultado dessa extensão [...] demonstra [...] que 10 estratégias básicas, 

generalizadas para reduzir danos [...] abrangem não apenas todas as contramedidas de redução 

de lesões, mas também, literalmente, todas as medidas efetivas ou teoricamente disponíveis para 

reduzir danos a todas as estruturas e sistemas animados e inanimados de todo e qualquer risco 

ambiental (não apenas de agentes necessários e específicos), incluindo armas, microrganismos 

patogênicos, toxinas, fibras, derramamentos de óleo, as várias formas de energia e até baleeiros 

e regimes que podem ou fazem guerra. Portanto, a análise estratégica resultante deve se tornar 

uma ferramenta básica na profissão de saúde pública e em muitas outras. (Haddon, 1980, p. 417-

8)  
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Portanto, para os propósitos deste artigo, o interessante é que a Matriz de Haddon é uma 

‘ferramenta cognitiva’ para mapear as possíveis contramedidas para um determinado 

desafio societal e, portanto, também pode ajudar no mapeamento dos diferentes 

enquadramentos que um desafio pode receber. De fato, o Dr. Haddon sugeriu que sua 

matriz fornece “uma ajuda para a cognição, julgamento, consideração, de programas de 

controle reais e possíveis”, acrescentando que “ela não fornece uma fórmula ou guia de 

ação em casos específicos [...] A análise não é, por si só, um meio de escolha de política, 

[...] mas sim uma ajuda para identificar, considerar e escolher os vários meios pelos quais 

a política pode ser implementada” (Haddon, 1980, p. 418). O autor também observa que 

a matriz não está centrada na causalidade, mas nos meios disponíveis para lidar com o 

desafio em análise, dados os fins escolhidos. Embora o conhecimento das causas afete 

as percepções dos agentes, a escolha dos meios para a implementação das políticas 

depende do enquadramento socialmente aceito da questão, que está sujeita a 

julgamentos de valor. 

 

O exemplo na Tabela 4 aplica a Matriz Haddon à questão da segurança nas rodovias. 

Para uma análise mais refinada, o ‘ambiente sociocultural’ foi dividido em dois ambientes: 

‘social’ e ‘econômico’ . Sugere-se também que o elemento humano possa ser entendido 

como fatores comportamentais relacionados ao indivíduo humano e que o veículo possa 

ser entendido como um fator tecnológico. 

 

Tabela 4: Matriz de Haddon aplicada à questão da segurança nas rodovias 

 

  

  

  

  

Fatores 

Humano 

(Comportamental) 

Veículo 

(tecnológico 

/ produto) 

Ambientes 

Fisico  Sócio-cultural Econômico 

F
a
se

s 

Pré-evento 

(contramedidas 

para reduzir a 

probabilidade 

de ocorrência) 

Reduzir a ingestão 

de álcool; 

Aprender 

habilidades de 

direção; Aprender 

manutenção de 

veículos; Usar 

outro meio de 

transporte 

Modificar as 

características 

do veículo 

para 

promover a 

prevenção de 

acidentes 

(por exemplo, 

ABS; sistemas 

Melhorar a 

engenharia 

rodoviária 

Promover 

campanhas de 

relações 

públicas (por 

exemplo, para 

melhorar a 

cultura de 

dirigir) 

Fornecer 

meios de 

transporte 

alternativos  
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de bafômetro 

de trava de 

ignição)  

Evento (contra-

medidas para 

reduzir 

resultados) 

Usar cinto de 

segurança; 

Comprar um carro 

projetado para 

proteção contra 

acidentes 

Fornecer 

veículos 

projetados 

para 

proteção 

contra 

colisões 

(com, por 

exemplo, 

airbags; 

painéis 

acolchoados; 

cintos de 

segurança; 

barras de 

proteção) 

Construir 

guardrails; 

Remover 

árvores das 

margens das 

estradas 

Promover o 

comportamento 

de 'bom 

samaritano' 

Fornecer 

incentivos 

de seguro/ 

fiscais para 

modelos 

de carros 

mais 

seguros 

Pós-evento 

(contra-

medidas para 

remediar) 

Aprender 

habilidades de 

primeiros socorros 

Garantir a 

integridade 

do sistema 

de 

combustível; 

Localizar as 

unidades de 

atendimento 

emergencial 

de plantão 

perto de ruas 

movimentadas, 

rodovias e 

principais 

cruzamentos 

Ensinar 

habilidades de 

primeiros 

socorros nas 

escolas 

Fornecer 

sistema 

universal 

de saúde 

(público e / 

ou privado)  

Fonte: Elaboração do autor baseado em Haddon (1968; 1972; 1980); Waller (2002); e Runyan e Yonas (2008) e 
publicado em Penna (2011).   
 

A Matrix Haddon representa uma metodologia prática para identificação de potenciais 

missões e medidas corretivas, seja na prevenção, na mitigação ou na remediação do 

problema. Neste sentido, ela explícita um método para definir as “três estratégias de 

inovação” para endereçar o desafio de limpar o oceano propostos por Miedzinski et al. 

(2019, p. 33): 

 

• “Estratégia preventiva a montante, eliminando ou limitando radicalmente o uso 

desnecessário de plásticos.” Estas inovações preventivas a montante estão, na 

Matriz de Haddon, associadas à fase pré-evento, e são, portanto, as que teriam o 
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maior impacto transformador no nível do sistema nos padrões de produção e 

consumo, mas seu impacto seria sentido apenas a longo prazo. 

• “Estratégia preventiva a jusante, diminuindo a quantidade de vazamento de 

resíduos plásticos nos oceanos.” Este tipo de inovação preventiva a jusante 

associadas à fase do evento na Matriz Haddon, e seu impacto é na mitigação dos 

efeitos do problema sendo endereçado, trazendo mais impactos no curto e médio 

prazo. 

• “Estratégia curativa a jusante, que aborda a poluição existente por plásticos 

marinhos, notadamente maneiras inovadoras de coletar, classificar e tratar 

resíduos plásticos marinhos.” Este tipo de inovação está associado à fase pós-

evento na Matriz Haddon, endereçando os sintomas e consequências do problema 

em questão, melhorando, no curto e médio prazo, a vida da população afetada e o 

meio ambiente, bem como mitigando os prejuízos econômicos causados. 

Cada uma das células na Matriz Haddon representa uma missão potencial. Preencher a 

Matriz não é um exercício subjetivo e rápido: requer a utilização de toda a capacidade 

técnica da instituição que lidera o processo (MCTIC), combinada com a coleta de 

informações e dados científicos e econômicos sobre o problema. Portanto, as atividades 

que contribuirão para a definição da relevância de um desafio (ver seção 4.2.1) também 

serão úteis para esta etapa de identificação das missões.  

 

Cabe destacar que uma estratégia nacional orientada à resolução de um desafio societal 

– como o desenvolvimento da bioeconomia em âmbito nacional – deve incluir múltiplas 

políticas orientadas por missão, sejam estas comportamentais, tecnológicas ou 

ambientais. Isto é, nem todas as missões relevantes para a resolução do desafio estão 

associadas estritamente à inovações tecnológicas.  

 

A Tabela 5 apresenta um arcabouço de referência para avaliação de cada uma das seis 

capacidades em relação a um desafio societal específico e suas potenciais missões.
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Tabela 5: Arcabouço de referência para avaliação das capacidades institucionais para execução de missões 

 
Definição Observações Indicadores/ evidências 

Fontes de 

evidências 
Perguntas orientadoras 

Capacidade 

de Estado 

Recursos necessários para gerar 

consenso, mitigar desacordos e 

ganhar legitimidade para 

enfrentar um desafio 

A capacidade de Estado para 

promover políticas orientadas a 

resolução de desafios societais 

será maior, quão maior forem a 

relevância, a urgência e a 

legitimidade do desafio para a 

sociedade 

Relevância: Indicadores 

quantitativos consagrados 

na literatura científica que 

permitem caracterizar de 

maneira objetiva o desafio 

(problema) a ser superado 

Publicações 

científicas e bases 

de dados 

Quais os desafios mais relevantes 

enfrentados pelo país? O que sabemos 

sobre o desafio e o que não sabemos? 

Como o desafio é definido 

(enquadrado)? Existem enquadramentos 

concorrentes? Como esse desafio se 

traduz em um mandato de ação? Quais 

as leis que criam esse mandato? O que 

a lei determina? Quão legítimo é o 

desafio (ou mandato para enfrentá-lo) 

perante diferentes partes interessadas 

(por exemplo, sociedade civil e 

movimentos sociais, políticos e 

funcionários públicos, cientistas e 

tecnólogos, empresários e 

empreendedores etc.)? Qual é o senso 

social de urgência para enfrentar esse 

desafio? Quais agentes estão envolvidos 

nesse processo e quem o lidera? Todos 

eles concordam sobre o desafio? 

Urgência: Indicadores do 

grau de visibilidade do 

problema na esfera social 

e política 

Jornais, revistas, 

publicações 

oficiais de 

governo e 

representações 

de classe 

Legitimidade: Peças 

legislativas e de política: 

constituição, leis, 

normativas, estatutos, 

planos de ação, 

estratégias nacionais, etc. 

Publicações 

oficiais de 

governo e 

representações 

de classe 

Capacidade 

Técnico-

administrativa 

Recursos necessários para 

traduzir o desafio em políticas 

orientadas por missão e para 

governar o processo 

A capacidade técnico-

administrativa é indissociável 

dos indivíduos que formam 

uma burocracia weberiana em 

uma determinada organização 

(ou instituição/agência) pública, 

com suas habilidades coletivas, 

competências, inteligência, 

aptidões de aprendizado e 

capacidades de absorção 

Quantidade e formação 

dos servidores públicos; 

orçamento da 

instituição/agência; 

indicadores de eficiência e 

eficácia da 

instituição/agência; 

indicadores de 

transparência; publicações 

técnicas da 

instituição/agência 

Instituição/Agênci

a pública  base 

de dados oficiais; 

Plataforma Lattes; 

banco de 

currículos (e.g. 

Linkedin) 

Qual instituição/agência (ou 

instituições/agências) coordena(m) o 

processo? Como a instituição é 

composta? Tem capacidade e 

capacitação (por exemplo, mostra 

evidências, histórico) para elaborar um 

diagnóstico sólido do desafio e 

prognóstico da ação? É necessário 

colaborar com algum agente para 

elaborar o diagnóstico e prognóstico de 

ação? Qual a estrutura de governança? 
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pública; rotinas 

operacionais 

Capacidade 

de políticas 

públicas 

Conjunto de instrumentos de 

política que inclui ferramentas 

do lado da oferta (finanças e 

serviços) e ferramentas do lado 

da demanda (compras, 

regulamentação, apoio à 

demanda privada), além de 

ferramentas sistêmicas e 

horizontais 

A capacidade de políticas 

públicas depende do tipo de 

instituição/agência que lidera o 

processo de governança da 

POM e de seus instrumentos, 

bem como das políticas tecno-

econômicas explícitas e 

implícitas 

Características da 

instituição/agência que 

lidera o processo da POM, 

características dos 

instrumentos disponíveis; 

documentos que definem 

as políticas explícitas, 

implícitas e 

complementares 

relevantes para a POM 

Instituição/gência 

pública  base de 

dados oficiais; 

publicações e 

oficiais 

Quais as políticas explícitas, implícitas e 

complementares relevantes para a 

POM? Quais as organizações públicas 

que contribuem para a POM? Quais 

instrumentos de política existem e 

podem ser mobilizados pela POM? As 

políticas, organizações e instrumentos já 

existem? O setor público possui os 

recursos necessários (inclusive 

financeiros) para executar as políticas?  

Capacidade 

científico-

tecnológica 

Conjunto de organizações de 

ciência e tecnologia, cientistas, 

pesquisadores e inventores, 

dados, conhecimentos, 

tecnologias, infraestruturas etc. 

que formam as estruturas do 

subsistema de pesquisa e 

educação de um sistema de 

inovação 

A capacidade de C&T para uma 

missão específica envolve, por 

exemplo, a existência de grupos 

de pesquisa dedicados às áreas 

relacionadas à missão. É preciso 

também avaliar a distância 

desta capacidade à fronteira 

científica e tecnológica (por 

exemplo, por meio de 

ferramentas como a escala de 

maturidade tecnológica) 

Número de 

pesquisadores, de mestres 

e de doutores; 

indicadores bibliométricos 

e de patentes; dispêndio 

em P&D; indicadores de 

excelência universitária e 

dos grupos de pesquisa; 

redes de pesquisa formais 

e invisíveis 

CAPES; CNPq; 

Plataforma Lattes; 

Web of Science; 

Google Scholar; 

base de dados do 

MCTIC, Banco 

Mundial e OCDE; 

ferramentas 

CGEE; PINTEC; 

INPI; WIPO 

Que missões são científico-tecnológicas 

(que parte do desafio pode ser 

enfrentada com C&T)? Qual a 

capacidade científico-tecnológica 

existente que pode ajudar a enfrentar o 

desafio? Existe a necessidade de criar 

capacidade e capacitação de C&T 

adicionais? Quais campos de 

conhecimento são mobilizados na 

missão? Já se sabe quais são as missões 

e como chegar lá (existe exercícios de 

roadmapping ou foresighting 

tecnológicos?  

Capacidade 

produtiva 

Setores industriais (agricultura, 

serviços e manufatura) da 

economia e seus recursos, 

como trabalhadores (e 

habilidades), ativos e bens de 

capital, rotinas e regimes 

técnicos, disponibilidade de 

caixa, boa vontade corporativa 

(corporate goodwill), reputação 

de marca e outros tipos de 

propriedades intelectuais 

A capacidade produtiva para 

uma missão específica envolve 

a existência, por exemplo, de 

empresas e plantas produtivas 

explorando tecnologias e 

operando em setores 

relevantes à missão. É preciso 

também avaliar distância desta 

capacidade à fronteira 

produtiva (por exemplo, por 

meio de ferramentas como a 

Número e características 

de empresas relevantes; 

indicadores de valor 

adicionado por setor 

industrial; indicadores 

financeiros; taxa de 

inovação; dispêndios em 

P&D; indicadores grau de 

concentração; indicadores 

de estrutura de capital; 

portfólio de patentes 

Base de dados 

econômicas (e.g. 

Bloomberg, 

Economática, 

OCDE, Banco 

Mundial, IPEA, 

IBGE); 

ferramentas 

CGEE; PINTEC; 

INPI; WIPO 

Quais setores econômicos precisam ser 

mobilizados nas missões? Qual é a 

estrutura desses setores? Quais recursos 

e capacitações produtivas já existem e 

que precisam ser criadas? Quem possui 

esses recursos (por exemplo, empresas 

domésticas versus empresas 

multinacionais)? 



 
 

    

 

 

40 

 

escala de maturidade 

manufatureira), bem como a 

avaliação da propensão a 

inovar de empresas relevantes. 

Capacidade 

de mercado 

- Capacidade de demanda: 

relacionada ao tamanho do 

mercado, incluindo mercados 

intermediários, mercados 

consumidores finais e mercados 

(compras) governamentais em 

todas as suas segmentações 

com base no poder de compra, 

preferências e grau de 

sofisticação  

- Capacidade financeira: 

tamanho do financiamento (de 

curto e longo prazo) disponível 

para despesas e investimentos 

empresarias e para o consumo, 

tipos de agentes e veículos 

financeiros e características do 

mercado que podem levar à 

criação de falhas de mercado  

A capacidade de mercado pode 

ser criada e implantada por 

instituições públicas ou 

privadas (por exemplo, uso de 

bancos públicos de 

investimento e fundos de 

capital de risco privados; 

promoção de compras públicas 

para inovação ou apoio à 

demanda privada) 

- Tamanho do mercado 

consumidor relevante e 

seus segmentos; 

indicadores de 

preferências dos 

consumidores; 

indicadores de renda e 

perfil de crédito 

- Tamanho e tipo de 

financiamento disponível; 

indicadores de custo de 

capital e do crédito; grau 

de aversão ao risco dos 

investidores 

Base de dados 

econômicas (e.g. 

Bloomberg, 

Economática, 

OCDE, Banco 

Mundial, IPEA, 

IBGE); 

ferramentas CGEE 

Qual o tamanho do mercado 

consumidor para as soluções a serem 

desenvolvidas? Qual o grau de 

sofisticação desse mercado? Existe 

financiamento disponível nos mercados 

financeiros para ajudar a alcançar as 

missões? Como promover 

adicionalidade e convergência de 

recursos? 

Fonte: Construção do autor com base em Penna (2019) 
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5. Etapas metodológicas para elaboração de um programa orientado 
por missão 
 

Para a elaboração (e execução) de um programa orientado por missão é necessária uma 

sólida análise das capacidades e capacitações em cada dimensão do sistema nacional de 

inovação. Tal análise visa estabelecer um diagnóstico da situação corrente relativamente 

a um desafio societal específico, bem como um prognóstico do que pode ser feito para 

solucioná-lo. A análise em si pressupõe, portanto, a existência de capacidades e 

capacitações técnico-administrativas mínimas por parte da instituição que a executa – no 

caso, o MCTIC. Tendo em conta o modelo conceitual resumido acima, as etapas (não 

necessariamente sequenciais) para elaboração de um programa orientado por missão são 

as seguintes: 

 

I. Delimitação do escopo do desafio: Trata-se da análise da capacidade de 

estado para lidar com o desafio em questão, incluindo a identificação do(s) 

enquadramento(s) societal(is) do desafio na dimensão sociopolítica e um 

exame dos mandatos legais (enquadramento político). Cabe destacar que no 

âmbito do desafio da bioeconomia, esta etapa parece já ter sido completada, e 

consolidada através do PACTI Bioeconomia (CGEEE/MCTIC, 2018). 

II. Definição das missões: Trata-se da análise das causas e consequências da 

situação desafiadora. Normalmente, os enquadramentos societais e políticos já 

encapsulam uma tese a respeito das causas e consequências da situação 

desafiadora. Mas no âmbito de uma política orientada por missão, esta análise 

precisa ir além dos enquadramentos sociopolíticos, para incluir o estado da arte 

do conhecimento sobre a situação. É a partir desta análise que se definirá uma 

linha base a partir da qual se estabelecerão uma visão de longo prazo (aonde 

se quer chegar), os objetivos que indicam o alcance dessa visão e possíveis 

métricas de avaliação da política e sua carteira de projetos. Parte importante 

desta análise inclui ainda a identificação de potenciais missões em que se 

desdobra o desafio-focal, ou seja, das medidas corretivas, seja na prevenção 

(em Miedzinski et al., 2019 “estratégia preventiva a montante”) na mitigação 

(“estratégia preventiva a jusante”) ou na remediação do problema (“estratégia 
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curativa a jusante), e o diagnóstico do uso potencial de ciência, tecnologia e 

inovação para implantá-las. Esta análise se vale diretamente da capacidade 

técnica-administrativa da instituição/agência que a executa (i.e. MCTIC) e da 

capacitação de seus servidores; neste sentido, pode ser necessário consultar 

com especialistas de área (do desafio) para que a análise seja a mais completa 

possível. Trata-se, assim, de etapa fundamental para definição de missões de 

bioeconomia e seus programas estruturantes. 

III. Diagnóstico de capacidades e capacitações para implantação das 

missões: Uma vez mapeada o desafio em potenciais missões (estratégias 

preventivas ou corretivas), é necessário avaliar as demais capacidades e 

capacitações disponíveis para implantá-las. 

 

a) Em primeiro lugar, a avaliação das capacidades de políticas (que se vale do exame 

dos mandatos legais, feito na etapa 1), isto é, dos programas existentes em outras 

instituições públicas para tratar do desafio, além da disponibilidade de recursos e 

instrumentos para implantação de missões. É esta análise que identifica se já há 

um mix de políticas e instrumentos para tratar do desafio, avaliando se este é 

abrangente, coerente, consistente e coordenado (OCDE, 2003), Miedzinski et al., 

2019); caso não haja ou caso o mix seja inadequado, é a partir desta análise que 

se proporá um novo mix. No âmbito da metodologia de Miedzinki et al. (2019), esta 

anealise resulta em um roadmap de política. 

b) Em segundo lugar, a avaliação das capacidades e capacitações científico-

tecnológicas. Ou seja, identificação do estoque de recursos (capacidades) 

existentes para o desenvolvimento científico e tecnológico e das capacitações dos 

agentes, principalmente nas áreas relacionadas ao desafio-focal e suas potenciais 

missões. 

c) Em terceiro lugar, a avaliação das capacidades e capacitações produtivas. Tal qual 

a análise da dimensão científico-tecnológica, isto inclui identificar o estoque de 

recursos existentes, bem como a capacitação produtiva, inclusive a propensão a 

inovar de empresas estabelecidas ou a propensão a empreender. 
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d) Em quarto lugar, a avaliação das capacidades e capacitações de mercado, tanto 

para financiar a produção e o consumo, como a capacidade de demanda. 

 

IV. Prognóstico de ação: a última etapa é a definição de um prognóstico de ação, 

que inclui a seleção das missões mais promissoras e a elaboração de roadmaps 

para implantação de cada missão selecionada (inclusive roadmaps 

tecnológicos). 

 

É a partir destas análises e especificamente do prognóstico de ação que o MCTIC 

desenhará programas orientados por missões de bioeconomia específicas, valendo-se de 

suas rotinas, ferramentas disponíveis e corpo técnico. 

 

6. Considerações finais 
 

Este documento apresentou uma síntese conceitual do estado da arte da literatura 

acadêmica sobre políticas orientadas por missões (POM), que buscou resolver algumas 

questões e aspectos metodológicos ainda abertos. Ao contrário do arcabouço 

desenvolvido por Mazzucato e colegas, centrado em uma visão setorial de políticas 

orientadas por missão, associada a uma perspectiva restrita de um sistema de inovação, 

a proposta metodológica desenvolvida aqui tomou uma visão ampla de sistemas de 

inovação e centrou-se nos conceitos de capacidades e capacitações institucionais. A visão 

setorial parece mais adequada para economias desenvolvidas e com setores industriais 

diversificados que atuam na fronteira produtiva e tecnológica. No contexto brasileiro, o 

foco em capacidades e capacitações é mais apropriado. 

 

Partindo deste entendimento conceitual sobre o processo de formulação e implantação de 

políticas orientadas por missão, propôs-se uma metodologia de quatro etapas que visa a 

elaboração de um diagnóstico consistente e completo sobre as capacidades e 

capacitações necessárias e existentes no país para a implantação de uma política 

orientada por missões. 
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Trata-se de uma metodologia delineada em um nível geral, cujos detalhes devem ser 

aprofundados especificamente a depender do desafio em foco, principalmente no que 

tange sua característica: se um desafio relacionado a um problema societal ou um desafio 

relacionado a uma oportunidade ou ambição tecno-econômica. O caso das missões de 

bioeconomia parece se relacionar a ambos desafios, o que torna o processo de 

implantação da metodologia mais complexo, requerendo profunda reflexão. Entretanto, 

esta metodologia possibilita que se estruturem processos operacionais específicos a 

depender das orientações estratégicas e missões definidas no âmbito do MCTI. 
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