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Aos leitores
Neste final de ano, o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos apresenta a edição especial da Revista Parcerias Estratégicas, voltada às discussões estabelecidas durante a ª Conferência Nacional
de Ciência Tecnologia e Inovação para um Desenvolvimento Sustentável (ª CNCTI). A edição
 conta com seis partes distribuídas em quatro volumes. O conjunto contempla textos, relatos, artigos e documentos apresentados por palestrantes, cientistas e pesquisadores convidados.
As partes dessa edição tratam dos grandes temas debatidos durante a ª CNCTI: Consolidação
do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI); Desenvolvimento sustentável;
Inovação na Empresa; Áreas estratégicas em CT&I; Educação e CT&I, Desenvolvimento Social.
Os textos expressam o resultado de dezenas de palestras, informes das plenárias produzidos por
relatores, além de contribuições individuais e institucionais, que, reunidas, compõem um mosaico extenso e valioso do conteúdo debatido e das discussões procedentes.
Esta edição da Revista complementa, em sua maneira, as demais publicações geradas a partir da
ª CNCTI – Livro Azul e Consolidação das Recomendações – ao traduzir os desafios levantados
durante a Conferência, e, portanto, torna-se também instrumento significativo e completo de
informação e geração de subsídios a políticas públicas em CT&I para os próximos anos.
Manifestamos nosso agradecimento ao secretário-geral da ª CNCTI, Luiz Davidovich, pelo empenho na organização de um evento desta envergadura, que contou com mais de . inscritos,
além dos  palestrantes convidados. Faz-se importante, também, destacar a fecunda parceria
com o Ministério da Ciência e Tecnologia, tanto conceitual como operacional, da Conferência,
e de seus desdobramentos. Cabe, ainda, reconhecer o esforço da Comissão Organizadora e Executiva da ª CNCTI, e a todos os colaboradores do CGEE que contribuíram de forma decisiva
para o sucesso do evento.

Lucia Carvalho Pinto de Melo
Presidenta do CGEE
Brasília, DF, 



Apresentação
Esta edição especial da Revista Parcerias Estratégicas contém os artigos escritos pelos palestrantes e relatores que participaram da a Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação
para o Desenvolvimento Sustentável (a CNCTI), e dos seminários preparatórios que a precederam. Traz ainda contribuições de caráter institucional relativas aos temas debatidos na Conferência. Ela complementa dois outros importantes documentos da a Conferência, submetidos a
consulta pública: o Livro Azul, que sintetiza os grandes temas debatidos na a CNCTI, e a Consolidação das Recomendações da Conferência Nacional, das Conferências Regionais e Estaduais,
e do Fórum Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Seis seminários preparatórios, realizados no primeiro semestre de , permitiram uma discussão aprofundada de grandes temas: Desenvolvimento sustentável; O papel da inovação na agenda empresarial; Ciência básica e a produção de conhecimento; Educação de qualidade desde a
primeira infância: O papel da C,T&I na redução das desigualdades sociais e na inclusão social; e O
Brasil na nova geografia da ciência e da inovação global.
Foram meses de intensa participação de vários setores da sociedade brasileira, através desses seminários preparatórios, e também de reuniões regionais, estaduais e municipais, encontros com
segmentos empresariais e governamentais, com entidades representativas da comunidade acadêmica e de outros segmentos da sociedade civil.
A a CNCTI foi realizada no período de  a  de maio de . Um programa intenso compreendeu sete plenárias,  sessões paralelas e  sessões temáticas, envolvendo cerca de  palestrantes e relatores provenientes dos setores acadêmico, governamental, empresarial, e outros
setores da sociedade civil, além de convidados estrangeiros.
A Conferência norteou suas discussões segundo as linhas do Plano de Ação de Ciência, Tecnologia e Inovação (PACTI) -, quais sejam: a) O sistema nacional de ciência, tecnologia e
inovação; b) Inovação na sociedade e nas empresas; c) Pesquisa, desenvolvimento e inovação em
áreas estratégicas; e d) Ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento social.
Os debates mobilizaram milhares de pessoas, envolvendo a comunidade científica, professores
de diversos ciclos educacionais, o meio empresarial – em proporção significativamente maior do
que nos encontros anteriores –, o governo, organizações estudantis, sindicatos de trabalhadores,
movimentos sociais. Todos os Estados da Federação e o Distrito Federal estiveram representados. A transmissão pela internet das diversas sessões teve, durante os três dias da Conferência

Nacional, mais de  mil acessos. A consulta pública a que foram submetidos o Livro Azul o documento contendo a consolidação das recomendações constituiu outro momento de mobilização, produzindo centenas de comentários e recomendações que ajudaram a moldar a forma
final desses documentos.
A primeira conferência dessa série, ocorrida em , teve um papel estruturante do sistema
nacional de ciência e tecnologia: nela foram debatidas não apenas estratégias para o desenvolvimento científico e tecnológico do país, mas também a estrutura das agências de financiamento.
Ela foi seguida por duas outras conferências, a de , que consolidou a iniciativa de Fundos
Setoriais introduzida em , e a de , cujos resultados influenciaram o Plano de Ação de
Ciência, Tecnologia e Inovação para o período -.
A ª Conferência propôs como objetivo estratégico para o Brasil um desenvolvimento científico
e tecnológico inovador, calcado em uma política de redução de desigualdades regionais e sociais,
de exploração sustentável das riquezas do território nacional e de fortalecimento da indústria,
agregando valor à produção e à exportação através da inovação e reforçando o protagonismo
internacional em ciência e tecnologia.
Esse objetivo pressupõe a adoção de uma agenda de longo prazo claramente delineada pela a
CNCTI: que inclua a consolidação do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, reforçando a coordenação entre os diversos setores envolvidos e revendo marcos legais que ainda
prejudicam a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, nas empresas e nas instituições de ensino e pesquisa; o incentivo a tecnologias estratégicas; o estímulo à inovação nas empresas, de
modo que elas possam competir globalmente com produtos de alto valor agregado; o apoio da
ciência e da tecnologia para a inclusão social, incentivando a difusão do conhecimento científico
e a inovação nessa área; o uso sustentável dos biomas nacionais, incluindo o mar e o oceano; um
projeto de desenvolvimento para a região Amazônica, que valorize a biodiversidade e impeça a
destruição da floresta; a melhoria da qualidade da educação em todos os níveis; o aumento substancial na formação de profissionais qualificados nos níveis médio e superior; o aumento do número de pesquisadores nas empresas, nas universidades e institutos de pesquisa; a realização de
projetos de grande envergadura que promovam a auto-suficiência nacional nas áreas de energia,
comunicações, biotecnologia e atividades espaciais; a intensificação de programas destinados a
reduzir o desequilíbrio regional nas atividades de ciência e tecnologia.
Uma agenda necessária e ambiciosa, que ganha destaque no Livro Azul e está detalhada em vários dos artigos nesta edição da Revista Parcerias Estratégicas. E que só pode ser concretizada
através de uma Política de Estado que garanta a continuidade de um projeto de desenvolvimento sustentável ancorado na ciência, na tecnologia e na inovação.

O Brasil já experimentou os benefícios de uma política de longo prazo, a de formação de recursos
humanos. Começamos tarde esse processo: enquanto a Universidade de Bolonha foi fundada em
 e a de Harvard em , as primeiras universidades brasileiras datam do século . Com as
proibições de impressão de livros () e de estabelecimento de manufaturas (), impostas por
Portugal, apenas no alvorecer do século  foram fundados os Institutos Oswaldo Cruz e Butantã,
bem como o Instituto Agronômico de Campinas e a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiróz. E tivemos que esperar até  para que fossem fundados o CNPq e a Capes. Mas essas iniciativas, ainda que tardias, foram fundamentais para que, na década de , pudéssemos ter uma
Embrapa, e para que a Petrobras pudesse usufruir de engenheiros de várias especialidades, geólogos, químicos, físicos, matemáticos, que ajudaram a estabelecer a sua liderança tecnológica internacional. Sem o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, fundado em , não teríamos a Embraer,
que coloca aviões como itens importantes de nossa pauta de exportações.
Foram fundamentais também, para o estabelecimento de uma política mais consistente e
duradoura para o setor, a criação da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em , do
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em , e do Ministério de
Ciência e Tecnologia (MCT) em .
Mais recentemente, instrumentos importantes e originais contribuíram para um aumento dos
recursos para ciência, tecnologia e inovação e para o aprimoramento do arcabouço institucional:
a criação dos Fundos Setoriais, em , que constituem hoje uma poderosa fonte de recursos
para a pesquisa científica e tecnológica, da Lei de Inovação, em , e da Lei do Bem, em ,
que propiciaram incentivos ao processo de inovação nas empresas e facilitaram a colaboração
entre estas e pesquisadores em universidades e institutos de pesquisa, e do Sistema Brasileiro de
Tecnologia (Sibratec), cujo objetivo é apoiar o desenvolvimento tecnológico do setor empresarial nacional. Além disso, o Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação (PACTI) para o
período - incluiu a inovação como um dos eixos da política governamental. Consistentemente com esse objetivo, a política industrial lançada em , com o nome de Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), foi voltada para investimentos em inovação, complementando
a Política Industrial Tecnológica e de Comércio Exterior (PICTE), lançada em .
Atividades coordenadas entre o MCT, o CNPq e as Fundações de Amparo à Pesquisa, como
Programa de Núcleos de Excelência (Pronex) e o programa de Institutos Nacionais de Ciência
e Tecnologia, fortaleceram o sistema nacional de ciência e tecnologia, favorecendo a redução
das desigualdades regionais.
No âmbito da educação, expandiu-se o sistema federal, interiorizando as universidades e criando
uma rede de Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFET’s). Fortaleceu-se também
a pós-graduação, levando a uma produção científica cujo fator de impacto médio — definido em

termos do número de citações por artigo — está acima dos demais países do BRIC (Brasil, Rússia,
Índia e China). A atuação da Capes na educação básica, através do Programa Nacional de Formação de Professores e de um sistema de bolsas para essa área foi também uma novidade importante, complementada pela piso salarial nacional para professores da educação básica, proposto pelo
MEC e aprovado pelo Congresso Nacional.
Essas conquistas, alimentadas agora pelo expressivo aumento do mercado consumidor nacional, têm contribuído para colocar o país em um novo patamar, que desperta o interesse internacional e permite enxergar com mais clareza os projetos e os desafios a serem enfrentados na
próxima década. Demonstram também a importância de políticas consistentes e continuadas
para o desenvolvimento nacional.
Persiste, no entanto, um grande desafio: a inclusão social. Trata-se de importar, para o desenvolvimento científico e tecnológico do país, os milhões de cérebros desperdiçados nas comunidades dos morros, dos mangues e da periferia das grandes cidades, de estimular os jovens espalhados por esse imenso Brasil para que participem e sejam agentes desse processo de desenvolvimento. Trata-se de usufruir plenamente da riqueza representada pelo tamanho de nossa população, por nossa extensão territorial, pela nossa diversidade regional e cultural. Essa é a condição
sine qua non para um desenvolvimento sustentável.
Esse e outros desafios permearam a a Conferência e estão retratados em diversas contribuições
que constam destes volumes da Revista Parcerias Estratégicas, que cobrem um amplo leque de temas, espelhando os debates ocorridos nos seminários preparatórios e nas sessões da Conferência.
A grande mobilização em torno da a CNCTI deveu-se, principalmente, à participação na sua
organização de diversas instâncias governamentais. Em particular, o Conselho de Secretários Estaduais para assuntos de CT&I (Consecti), presidido por René Barreira, e o Conselho Nacional
das Fundações de Amparo à Pesquisa (Confap), presidido por Mário Neto Borges, tiveram um
importante papel na organização das Conferências Regionais e Estaduais. A participação do Fórum Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação revela a extensão do processo de consolidação
do sistema nacional de CT&I.
Duas instituições tiveram um papel fundamental para que a Conferência pudesse ser realizada: o
Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) e o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE).
O primeiro, através da condução firme e serena do Ministro Sergio Rezende e da participação
entusiástica e competente do Secretário Executivo Luiz Antonio Elias e sua equipe de assessores,
em particular Léa Contier de Freitas e Regina Gusmão. O CGEE, comandado com lucidez por
Lúcia Carvalho Pinto de Melo, esteve presente em todos os momentos da organização da Conferência, especialmente através de seu Diretor Fernando Rizzo e dos assessores Ernesto Costa de
Paula e Frederico Toscano Barreto Nogueira.

Ao assumir a Secretaria Geral da a Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação
para o desenvolvimento sustentável, atendendo a convite feito pelo Ministro Sergio Rezende
em janeiro de , a preocupação com o pouco tempo disponível para a realização de conferência dessa magnitude foi mitigada por encontrar um caminho já pavimentado pelos coordenadores que me precederam: Ronaldo Mota, que deixou a coordenação para assumir a
Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do MCT, e Carlos Alberto Aragão de
Carvalho Filho, que assumiu em janeiro de  a Presidência do CNPq.
Fruto de uma construção coletiva e do entusiasmo de milhares de brasileiros, a a CNTI foi um
marco importante para a consolidação de uma Política de Estado para a Ciência e a Tecnologia
no Brasil. Os artigos contidos nesta publicação oferecem farto material para reflexão e debate. O
impacto futuro da a CNTI dependerá, em grande medida, da continuidade da grande articulação motivada pela Conferência Nacional e da possibilidade de sensibilizar a sociedade brasileira
quanto à importância dos temas discutidos na Conferência.
O balanço da a CNTI deixa desde já uma importante mensagem, uma visão de futuro, repetida
em diversas sessões da Conferência: o Brasil, em virtude do momento histórico em que vive, das características de seu território, de sua diversidade regional e cultural, de sua população e de sua matriz energética, tem uma oportunidade única de construir um novo modelo de desenvolvimento
sustentável, que respeite a natureza e os seres humanos. Um modelo que necessariamente deverá
se apoiar na ciência, na tecnologia e na educação de qualidade para todos os brasileiros.

Luiz Davidovich
Secretário-geral da a Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e
Inovação para o desenvolvimento sustentável
Brasília - DF, .
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A institucionalização do paradigma inovação
dentro da visão sistêmica e integrada de ciência
e tecnologia
Ronaldo Mota

O objetivo central do Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) – PACTI  é consolidar a produção e a utilização do conhecimento como componentes estratégicos
centrais do desenvolvimento econômico e social do Brasil, contribuindo para que os benefícios
decorrentes sejam distribuídos de forma justa a toda a sociedade.
O PACTI - foi concebido como destacado elemento do conjunto do programa de
governo, em especial o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), mobilizando e articulando competências e ações de todo o governo federal em colaboração com os governos
estaduais e municipais.
O conhecimento cientíﬁco-tecnológico, bem como a inovação por ele engendrada, são patrimônios sociais que permitem gerar desenvolvimento sustentável, ampliando a produtividade e a
competitiva do país, bem como contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, por meio da
aceleração da criação e qualiﬁcação de empregos, e a democratização de oportunidades.
Para que as políticas de CT&I tenham efeitos favoráveis, é indispensável que elas sejam apropriadas por todos os setores da população, sem excluir e sem contribuir para aumentar a exclusão.
Assim sendo, educação é o principal caminho que viabiliza o processo desejado de compartilhamento do conhecimento. O nível de escolaridade da população e a qualidade e a amplitude do
alcance de educação de qualidade estão fortemente relacionados à competitividade das nações
modernas e reﬂetem suas capacidades de inovarem na solução de seus problemas e no correto
equacionamento de seus futuros.
 Secretário de Desenvolvimento Tecnológico do Ministério da Ciência e Tecnologia (SETEC/MCT).
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É necessário integrar a política de CT&I à política industrial para que as empresas sejam estimuladas a incorporar a inovação em seu processo produtivo, forma mais eﬁciente de aumentar sua
competitividade global.
Para que um país possa criar as condições de almejar níveis superiores e sustentáveis de crescimento, há que ser consolidada uma política pública consistente em termos de conhecimento
e inovação. Assim, visando a um desenvolvimento socialmente justo, há que se estabelecer um
Sistema Nacional de CT&I que contemple a complexidade do tema, envolvendo todas as suas
dimensões, desde a base educacional acoplada, a diversidade do Brasil e suas características enquanto federação, o mundo do trabalho associado e as atividades empresarias e governamentais
em todos os seus aspectos.
Uma das mais importantes e inadiáveis tarefas é articular os diversos atores envolvidos, sejam
eles as unidades da federação, os diversos ministérios e secretarias estaduais e municipais, a comunidade acadêmica, os setores empresariais, etc. Com a participação de todos, desenhar e implementar uma política capaz de dar conta da missão é imprescindível, sendo impossível a sua
consecução sem o comprometimento coletivo, solidário e participativo.
O sistema federativo brasileiro impõe que uma relação harmônica entre os diversos entes propicie uma sincronia de ação e concordância de propósitos por meio de elos que necessitam estar
muito bem sintonizados. As iniciativas recentes de estados e municípios de criação e consolidação de secretarias e fundações de apoio associadas a CT&I propiciam um cenário animador
e desaﬁante para que projetos comuns compartilhados sejam a tônica dos programas a serem
estabelecidos, tanto no presente como no futuro.
A concepção de utilização das ferramentas de inovação enquanto solucionadoras de problemas,
em todas as suas dimensões, contribuem fortemente para enfrentar tanto demandas sociais
quanto comerciais e empresariais, gerando uma dinâmica favorável, em que mais utilização de
CT&I implica mais competitividade, que gera mais desenvolvimento, mais arrecadação de impostos, maior capacidade de investimentos estatais e privados em ciência, que, por sua vez, gera
mais tecnologia e inovação, fechando um ciclo virtuoso.
Os acadêmicos têm como principal referencial a profundidade, a qualidade e o estado da arte de
suas produções, balizadas pelos critérios aceitos e adotados universalmente, entendido o conjunto do conhecimento produzido, bem como a formação de recursos humanos que desse
processo decorre, elementos constitutivos basilares da cultura dos povos e das nações. Sejam
os pesquisadores da ciência básica, como os tecnólogos mais ligados diretamente à produção,
todos dependem de um processo formativo de alto nível associado à presença de uma comu-
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nidade cientíﬁca e tecnológica forte que saiba contemplar essa rica e necessária diversidade de
proﬁssionais de qualidade nos diversos níveis.
Uma concepção integradora capaz de articular positivamente esses diversos atores é a base formadora de qualquer iniciativa de pensar a consolidação de um Sistema Nacional de CT&I.
A explicitação dos objetivos especíﬁcos a serem atingidos, bem como a deﬁnição das diretrizes
estratégicas que permitirão sua implementação nos conduzirão aos eixos principais de atuação
do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT).
Inovação é reconhecidamente hoje um dos fatores decisivos para o desenvolvimento econômico e social. Indicadores de crescimento atuais demonstram que inovação contribui com mais
da metade do Produto Interno Bruto (PIB) dos países, segundo os dados da Organização para a
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). No Brasil, a Política de Desenvolvimento
Produtivo (PDP) e o Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Nacional
- consideram a inovação um dos fatores centrais para o fortalecimento sustentável da
posição do Brasil no cenário internacional.
Assim, o conhecimento cientíﬁco-tecnológico, bem como a inovação por ele engendrada, são
patrimônios sociais que permitem gerar desenvolvimento sustentável, ampliando a produtividade e a competitividade do país, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, por meio da
aceleração da criação e qualiﬁcação de empregos, e a democratização de oportunidades.
O conceito de inovação, em geral, é correlacionado com pesquisa e desenvolvimento (P&D),
porém distinto e mais amplo. Inovação implica tecnologia, máquinas e equipamentos, mas vai
além, contemplando também pequenas mudanças incrementais, novas funcionalidades, bem
como melhorias na gestão ou novos modelos de negócios, associados à conquista ou criação de
novos mercados.
As conexões entre ciência e tecnologia (C&T) com inovação tecnológica têm uma face mais evidente no que diz respeito ao mundo das indústrias de manufatura. No entanto, deve-se considerar que, atualmente, entre metade e três quartos da riqueza produzida no planeta são criadas
não pela produção de coisas físicas, produtos, mas sim pela prestação de serviços.
Um ambiente inovativo nas empresas é favorecido pela existência no país de ciência avançada e
pela capacidade regional de formar recursos humanos de ponta, mesmo que estas últimas ativiEBEFTUFOIBNTFVTDFOUSPTEFBUJWJEBEFTOBBDBEFNJB'BWPSFDFSJOPWBÎÍPOÍPTJHOJmDBRVFTFKB
suﬁciente ter boa ciência e formação de recursos humanos. O estímulo às atividades de risco faz

Consolidação do Sistema Nacional de Ciência Tecnologia e Inovação (SNCTI)
Visão sistêmica e integrada para CT&I





Ronaldo Mota

parte do jogo que conecta a inovação com a oferta ao mercado de produtos, processos e novas
funcionalidades. Viabilizar bons ambientes de negócios demanda, adicionalmente, um conjunto
complexo de condições favoráveis em vários setores.
O que parece claro é que há poucos atalhos para, sem produção de conhecimento, conseguir
estimular inovação nas empresas. Não é impossível ocorrer inovação nas empresas sem produção de conhecimento no país e recursos humanos de ponta na região, mas é evento tão raro
que é quase fortuito.
A perspectiva empresarial de CT&I como fonte de riqueza econômica é crucial para que as demandas de tecnologia e da inovação tenham seus processo de indução, adaptação e implementação agilizados e contribuam para que a ciência produzida tenha também como horizonte suas
aplicações potenciais, sejam elas decorrentes de demandas empresariais ou da necessidade para
execução de políticas públicas. É necessário integrar cada vez mais a política de CT&I à política
industrial para que as empresas sejam estimuladas a incorporar a inovação em seu processo produtivo, forma mais eﬁciente de aumentar sua competitividade global.
Parte do relativo sucesso do incremento recente de investimentos privados em P&D decorre de
um conjunto de instrumentos de fomento ofertando recursos para crédito, subvenção e investimentos reembolsáveis e não reembolsáveis, conforme possibilidades abertas pela Lei de InovaÎÍP EFEF[FNCSPEFȵȳȳȷ FQFMB-FJEP#FN EFOPWFNCSPEFȵȳȳȸ BMÏNEB-FJEF*OGPSNÈUJDB 
entre outras iniciativas. Ampliou-se assim o escopo das ações mais tradicionais e, em decorrência, o leque de opções de acesso para todos os tipos de empresa.
"TVCWFOÎÍP QSFWJTUBOB-FJEF*OPWBÎÍP BENJOJTUSBEBQFMB'JOBODJBEPSBEF&TUVEPTF1SPKFUPT
'JOFQ.$5 QFSNJUJVRVFOBTÈSFBTTFMFDJPOBEBT 5FDOPMPHJBTEF*OGPSNBÎÍPF$PNVOJDBÎÍP 
Biotecnologia, Nanotecnologia, Energia, Saúde, Temas Estratégicos e Desenvolvimento Social)
VNBTVCWFOÎÍPOÍPSFFNCPMTÈWFMEFNBJTEF3Ƀȴ ȸCJMIÍPUFOIBTJEPEFTUJOBEBTËTFNQSFTBT
inovadoras nos últimos três anos. Este valor foi complementado por vários outros investimentos
de maior monta, acessíveis às empresas que inovam, em inúmeras outras modalidades, especialNFOUFSFFNCPMTÈWFJT PQFSBEBTQFMB'JOFQFQFMP#BODP/BDJPOBMEF%FTFOWPMWJNFOUP&DPOÙmico e Social (BNDES).
Por sua vez, a Lei do Bem concede incentivos ﬁscais para empresas que realizem atividades de
QFTRVJTBUFDOPMØHJDBFEFTFOWPMWJNFOUPEFJOPWBÎÍPUFDOPMØHJDB3FMBUJWPBPBOPEFȵȳȳȹ ȴȶȳ
empresas declararam investimentos em pesquisa e desenvolvimento de aproximadamente R
ȵ ȵCJMIÜFT+ÈFNȵȳȳȺ TBMUBSBNQBSBȵȼȼFNQSFTBTEFDMBSBOEPNBJTEF3Ƀȸ ȴCJMIÜFT&NȵȳȳȻ 
POÞNFSPEFFNQSFTBTTBMUPVQBSBȷȷȴFPTJOWFTUJNFOUPTBUJOHJSBNNBJTEF3ɃȻ ȴCJMIÜFT0V
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seja, em apenas três anos o incremento em número de empresas é da ordem de  e os valores, de . Somente nesse item, os investimentos das empresas em pesquisa e desenvolviNFOUPFNSFMBÎÍPBP1*#CSBTJMFJSPTBMUBSBNEFȳ ȳȼȱFNȵȳȳȹQBSBȳ ȴȼȱFNȵȳȳȺFBUJOHJSBN
ȳ ȵȻȱEP1*#FNȵȳȳȻ
Ainda há um longo caminho a ser percorrido. Mesmo assim, passos importantes têm sido dados na direção correta e existem sinalizações claras de que os empresários vêm gradativamente
incorporando o conceito de inovação nas suas agendas de investimentos. Enﬁm, inovação na
sociedade e nas empresas tende a ser cada vez mais um item fundamental para medir o atual
estágio de cada país ou região e especialmente útil para apontar possibilidades futuras e potenciais efetivos de desenvolvimento.

Consolidação do Sistema Nacional de Ciência Tecnologia e Inovação (SNCTI)
Visão sistêmica e integrada para CT&I



A formação de doutores no Brasil: uma política
de Estado em busca de maior integração com o
Sistema Nacional de Inovação
Eduardo B. Viotti

Existe a percepção relativamente generalizada de que as políticas públicas no Brasil são pouco
institucionalizadas, mudam com frequência ao sabor de humores e interesses de governos ou dirigentes e, nos casos em que envolvem alguma forma de avaliação, é geralmente inconsequente.
A política brasileira de pós-graduação desaﬁa claramente tal estereótipo e pode ser considerada
um exemplo de verdadeira política de Estado na medida em que mostrou continuidade e avanço sistemático ao longo de quase quatro décadas, independentemente das mudanças de governo e até de regimes políticos pelas quais o país passou durante esse período.
Esta avaliação transparece de maneira vigorosa da análise dos resultados que essa política teve na
formação de doutores, conforme pode ser veriﬁcado no livro “Doutores : Estudos da demograﬁa da base técnico-cientíﬁca brasileira”, que está sendo lançado nesta ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. O livro é resultado de um conjunto de estudos realizados
sob os auspícios do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), no âmbito do contrato de
gestão que a instituição mantém com o Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT). O projeto,
que tive o privilégio de coordenar, também contou com a colaboração direta ou indireta da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico (CNPq), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),
do Ministério da Previdência Social (MPS) e do Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística
(IBGE), sem o apoio das quais os estudos jamais poderiam ter sido realizados.

 Consultor legislativo do Senado Federal.
 A íntegra do livro pode ser obtida no sítio do CGEE: http://www.cgee.org.br.
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0HSÈmDPTPCSFBFWPMVÎÍPEPOÞNFSPEFEPVUPSFTUJUVMBEPTOP#SBTJM FOUSFȴȼȻȺFȵȳȳȻ NPTUSB
como o objetivo de dotar o Brasil de uma adequada população de doutores vem sendo perseguido com determinação há muitos anos. O crescimento de cerca de mil por cento corrido no
OÞNFSPEFEPVUPSFTUJUVMBEPTBOVBMNFOUFFOUSFȴȼȻȺFȵȳȳȻFWJEFODJBFTTFGBUP"JNQPSUÉODJB
desse resultado quantitativo pode ser avaliada quando se compara o número de doutores titulados a cada ano no Brasil e nos Estados Unidos, país que lidera a formação de doutores desde
QSJODÓQJPTEPTÏDVMP990OÞNFSPEFEPVUPSFTUJUVMBEPTOPT&TUBEPT6OJEPTOPBOPEFȴȼȻȺ
FSBNBJTEFȶȵWF[FTTVQFSJPSBPEPTUJUVMBEPTOP#SBTJMOBRVFMFNFTNPBOP1PVDPNBJTEFȵȳ
BOPTEFQPJT FNȵȳȳȻ POÞNFSPEFUJUVMBEPTOPT&6"QBTTPVBTFSBQFOBTȷ ȹWF[FTNBJPSEP
que o do Brasil. Tal fato é um testemunho claro do signiﬁcado da evolução quantitativa da formação de doutores no Brasil não apenas em comparação com sua própria situação passada, mas
também em uma perspectiva internacional.
Comparações internacionais da qualidade de programas de doutorado são certamente muito
mais complexas. Inferências sobre a intensidade e a qualidade da produção cientíﬁca dos programas de doutorado, medidas por intermédio de indicadores bibliométricos, tais como número
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de artigos cientíﬁcos publicados em revistas indexadas e número médio de vezes em que são
citados, certamente colocariam os programas brasileiros em posição desvantajosa em relação à
dos programas de universidades norte-americanas. Contudo, é importante registrar que, além
da juventude relativa da maioria dos programas brasileiros, um efetivo sistema de controle de
RVBMJEBEFÏBQMJDBEPBFTTFTQSPHSBNBTEFTEFNFBEPTEBEÏDBEBEFȴȼȺȳFBBWBMJBÎÍPEB$BQFT
está associada a claros mecanismos de estímulo e punição. Tal sistema tem funcionado como
forte indutor do aumento da produção cientíﬁca de professores e alunos dos programas de doutorado brasileiros. Esse aumento é certamente um dos principais responsáveis pela elevação ano
a ano da percentagem da produção cientíﬁca mundial, que é atribuída aos residentes no Brasil.
O mencionado livro sobre os doutores trata, por exemplo, de informações sobre como evoluiu
no tempo o número de programas classiﬁcados por cada um dos conceitos da avaliação da Capes por grande área do conhecimento e do número de doutores titulados em programas classiﬁcados de acordo com tais conceitos. Também são ali tratadas informações sobre a população
de doutores brasileiros, seu crescimento, diversidade, áreas de formação, condições de emprego,
setores de atividade, remuneração, ocupação, composição por raça ou cor e por gênero, distriCVJÎÍPFTQBDJBM FUD0MJWSPÏFTTFODJBMNFOUFVNUSBCBMIPEFSFGFSÐODJBDPNNBJTEFȸȳȳQÈHJnas que apresentam enorme riqueza de dados estatísticos e indicadores. São destacados a seguir
apenas alguns dos principais resultados encontrados no trabalho. Espera-se que sirvam como
um estímulo à consulta ao livro e à reﬂexão sobre as tendências que marcam a situação atual e a
evolução da população de doutores titulados no Brasil e sua situação de emprego.

1.

Principais resultados
. Sobre o crescimento do número de doutores titulados e as áreas do conhecimento

0OÞNFSPEFEPVUPSFTUJUVMBEPTOP#SBTJMDSFTDFVȵȺȻȱFOUSFȴȼȼȹFȵȳȳȻ PRVFDPSSFTQPOEFB
VNBUBYBNÏEJBEFȴȴ ȼȱEFDSFTDJNFOUPBPBOP5PEBTBTHSBOEFTÈSFBTEPDPOIFDJNFOUPDSFTceram signiﬁcativamente no período, mas diversas áreas de maior tradição – como são os casos
das ciências exatas e da terra, engenharias e ciências biológicas – cresceram menos do que áreas
de menor tradição, como a multidisciplinar; a de linguística, letras e artes e as sociais aplicadas.
. Sobre o número de doutores titulados em programas federais, estaduais e particulares
0OÞNFSPEFEPVUPSFTUJUVMBEPTFNJOTUJUVJÎÜFTQÞCMJDBTFTUBEVBJTDSFTDFVȴȺȳȱFOUSFȴȼȼȹF
ȵȳȳȻ FORVBOUPPEPTRVFUJUVMBSBNFNJOTUJUVJÎÜFTQBSUJDVMBSFTDSFTDFVȶȼȹȱFPTEBTQÞCMJDBT
GFEFSBJTȷȴȹȱ$PNJTTP BTFTUBEVBJT RVFUJUVMBWBNNBJTEBNFUBEFEPTEPVUPSFTFNȴȼȼȹ DFEFSBNFTTBMJEFSBOÎBQBSBBTGFEFSBJTBQBSUJSEFȵȳȳȹ
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ȶ Sobre a concentração regional da formação de doutores
Há grande concentração de programas de doutorado e do número de doutores titulados em
um reduzido número de instituições, unidades da federação e regiões brasileiras. Está em curso,
no entanto, um signiﬁcativo processo de desconcentração da formação de doutores no Brasil.
. Sobre a concentração regional do emprego de doutores
O emprego dos doutores brasileiros é muito menos concentrado regionalmente do que a formação de doutores, isto é, muitos dos que titulam nos polos de formação de doutores vão trabalhar em outras regiões ou unidades da federação. Além disso, o próprio emprego dos doutores
está passando por um processo de progressiva desconcentração.
ȸ Sobre o emprego dos doutores por setor ou atividade econômica
1BSBDBEBDPOKVOUPEFEF[EPVUPSFTCSBTJMFJSPT RVFPCUJWFSBNTFVTUÓUVMPTOPQFSÓPEPȴȼȼȹ
ȵȳȳȹFRVFFTUBWBNFNQSFHBEPTOPBOPEFȵȳȳȻ BQSPYJNBEBNFOUFPJUPEPVUPSFTUSBCBMIBWBN
em estabelecimentos cuja atividade econômica principal era a educação e um trabalhava na
administração pública. Os demais doutores, cerca de um décimo do total, distribuíam-se entre
as restantes  seções da Classiﬁcação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). InferindoTFQFMBFWPMVÎÍPEPFNQSFHPFNȵȳȳȻEBTDPPSUFTEFEPVUPSFTUJUVMBEPTFOUSFȴȼȼȹFȵȳȳȹ Ï
possível aﬁrmar, no entanto, que a concentração do emprego de doutores na educação está diminuindo e que está em curso um processo de dispersão do emprego de doutores para praticamente todos os demais setores de atividade.
ȹ Sobre a participação das mulheres no total de doutores
As mulheres brasileiras deixaram de ser minoria entre os doutores titulados no Brasil a partir do
BOPEFȵȳȳȷ0#SBTJMÏQJPOFJSPFOUSFBRVFMFTQBÓTFTRVFDPOTFHVJSBNBMDBOÎBSPNBSDPIJTUØSJDP
da igualdade de gênero no nível mais elevado da formação educacional.
Ⱥ Sobre a participação dos doutores por cor ou raça
A participação de pardos ou pretos na população de mestres ou doutores é muito menor do
que sua participação na população total, mas houve pequena redução dessa desigualdade ao
longo da última década.
. Sobre a dinâmica demográﬁca da população e sua implicação para a formação de doutores
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A formação de doutores no Brasil:
uma política de Estado em busca de maior integração com o Sistema Nacional de Inovação

O Brasil encontra-se atualmente em uma janela de oportunidade demográﬁca que favoreceSÈBFYQBOTÍPEBQPQVMBÎÍPOBGBJYBFUÈSJBFOUSFȵȸFȷȷBOPTEFJEBEFBUÏPBOPEFȵȳȵȳ&TTB
população, na qual se encontra a maior parte dos estudantes de mestrado e doutorado, deverá
começar a diminuir em termos absolutos a partir de então.

2.

Principais desaﬁos

Os resultados encontrados indicam que o país vem enfrentando com elevado grau de sucesso o
desaﬁo da construção de um amplo e diversiﬁcado sistema de formação de doutores, mas muitos desaﬁos ainda se apresentam para a consolidação desse sistema e sua efetiva integração com
o sistema nacional de inovação.
Um dos principais desaﬁos que precisará ser enfrentado nos próximos anos será a consolidação
dos programas criados nos últimos anos em locais sem maior tradição na pós-graduação. Isso
será essencial para fortalecer o processo em curso de redução da ainda elevadíssima concentração na formação de doutores em algumas poucas unidades da federação.
A estratégia de expansão e consolidação da pós-graduação em geral deverá também levar em
consideração a curta janela de tempo com que o país conta para explorar oportunidade demográﬁca representada pela oferta crescente de indivíduos na faixa etária propícia à realização de
cursos de pós-graduação. Simultaneamente, será necessário trabalhar para fazer com que o previsto declínio da população nessa faixa etária possa vir a ser mais do que compensado pela expansão e melhoria da qualidade da formação dos estudantes habilitados pela educação terciária.
Inúmeros desaﬁos precisarão ser enfrentados pela pós-graduação nos próximos anos, mas nenhum deles parece ser maior do que a necessidade de melhor integrá-la aos segmentos não
acadêmicos do sistema nacional de inovação. Durante a fase de implantação e consolidação da
pós-graduação, a expansão da oferta de doutores foi determinada principalmente pela própria
dinâmica acadêmica das especialidades ou das áreas do conhecimento. A grande motivação da
expansão da oferta de doutores foi, em linhas gerais, a demanda de quadros para atender às necessidades da própria pós-graduação, em especial, e do sistema universitário em geral. No contexto da carência de quadros então existentes, a dinâmica funcionou em seu início como que
por intermédio do que os economistas chamam de Lei de Say, que estabelece o entendimento
de que a oferta geraria sua própria demanda. O atual avanço da formação de doutores no país,
assim como a crescente necessidade do emprego de doutores em outras atividades econômicas,
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torna cada vez menos funcional aquela lógica que operou de maneira relativamente adequada
por um longo período. Por outro lado, o enorme potencial de contribuição desses proﬁssionais
altamente qualiﬁcados pode não se realizar inteiramente, caso eles não encontrem emprego em
atividades apropriadas ou caso sua formação não corresponda aos requisitos demandados pela
dinâmica do processo de desenvolvimento da economia e da sociedade em geral e, em particular, do processo de produção de conhecimentos e inovações.
Em síntese, o principal desaﬁo a ser enfrentado pela pós-graduação nos próximos anos é transcender os limites de uma dinâmica que foi bem-sucedida, mas que foi relativamente autocentrada. Essa transformação é uma exigência tanto do relativo amadurecimento da pós-graduação
brasileira quanto do novo dinamismo que a economia e o sistema nacional de inovação vêm
assumindo. Ela não será fácil, nem rápida, mas um indicador concreto de que já se encontra em
curso é o fato de, entre os titulados nos últimos anos, serem crescentes as proporções de doutores absorvidos por todos e cada um dos setores da economia, com exceção do de educação.
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Desaﬁos institucionais para a consolidação do
Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação
Reginaldo Braga Arcuri

1.

Introdução

A trajetória de desenvolvimento nacional tem sido marcada, entre outros esforços, pela estruturação e pelo fortalecimento de um Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI),
coordenado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), com vistas a dotar o país de capacidade de geração endógena de conhecimento. Ao longo da última década, diversas alterações no
marco regulatório, nos mecanismos de apoio e nas instituições de suporte ao desenvolvimento
cientíﬁco e tecnológico moldaram um novo ambiente para o fortalecimento das atividades de
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I).
Neste texto, procura-se apresentar um breve panorama da atual organização institucional do
SNCTI no Brasil, destacando-se os principais órgãos públicos federais, os marcos regulatórios
proeminentes e os instrumentos que mais diretamente afetam a indústria e suas atividades de
tecnologia e inovação. Em seguida, apresentam-se os principais desaﬁos institucionais enfrentados e sistematizam-se algumas sugestões para os desdobramentos da política de Ciência e Tecnologia e Inovação (CT&I) nos próximos anos.

 Presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).
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2.

Breve diagnóstico da situação brasileira e internacional

A inovação e o desenvolvimento tecnológico são variáveis que inﬂuenciam de maneira decisiva
o sucesso empresarial, deﬁnindo as condições de inserção competitiva dos diversos países na
economia mundial. Nesse contexto, a capacidade de geração de conhecimento e sua conversão em tecnologias aplicáveis ao setor produtivo são elementos essenciais para o crescimento
econômico e o progresso social, o que torna as políticas de inovação eixos de sustentação e direcionamento prioritários. A adequada formulação e execução dessas políticas pressupõe um
ambiente regulatório e institucional apropriado, que potencialize a interação entre empresas,
universidades e governo, além de prover condições de suporte e indução das iniciativas cientíﬁcas e tecnológicas. Por isso, os países procuram construir ambientes favoráveis aos avanços da
CT&I, conjugando esforços institucionais e regulatórios à estruturação de ferramentas de política
econômica eﬁcazes.
A experiência internacional tem demonstrado a importância da ação do Estado na promoção
do desenvolvimento industrial e a relevância da articulação entre setor público e privado na
construção de vantagens competitivas que propiciem a expansão e o fortalecimento produtivo.
É usual a recomendação de que se procure coordenar as ações e programas implementados pelas diversas instâncias de governo (federal, estadual e municipal) de modo a assegurar integração
e complementaridade entre os recortes setorial e horizontal da política. É também fundamental
que se busque envolver empresas e organizações públicas de diferentes áreas de atuação, garantindo sinergias e melhores resultados na formulação, na execução e no acompanhamento.
Alguns exemplos ilustram esses esforços. Nos Estados unidos, os órgãos governamentais responsáveis pelas políticas de inovação e transferência tecnológica enfatizam a melhoria do desempenho empresarial e o ﬁnanciamento de empreendimentos de risco. Em geral, delega-se às
empresas a responsabilidade pela conversão dos resultados das atividades de pesquisa avançada
em tecnologias aplicáveis, ainda que resultantes de parcerias com o setor público. As compras
governamentais e a preocupação em assegurar fontes de ﬁnanciamento que sustentem estratégias de longo prazo, por ﬁm, são importantes mecanismos de apoio ao desenvolvimento de
novas rotas tecnológicas empresariais. Na Alemanha, os investimentos em inovação envolvem
parcerias entre os setores público e privado, unindo esforços de laboratórios do governo e de
empresas. Observa-se, nas políticas alemãs, um esforço de incorporar dispositivos próprios do
mercado, que se evidenciam no estímulo ao registro de patentes e comercialização de produtos
pelas universidades. A tradição de cooperação, por sua vez, transparece na organização de fóruns que articulam empresas, institutos de pesquisa, universidades e órgãos públicos. Na Coreia
do Sul, a forte presença do Estado materializa-se em sua conduta diretiva, que inclui o estabelecimento de metas para empresas como contrapartida pelo apoio recebido do setor público.
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Esse modelo, em grande parte resultante do controle sobre as fontes de ﬁnanciamento, afeta as
condições de governança empresarial, facilitando a convergência das iniciativas de inovação para
fortalecer objetivos nacionais.
No caso brasileiro, diversas alterações no marco regulatório e nos instrumentos de apoio ao SNCTI instituíram, ao longo da última década, um ambiente de apoio às atividades de CT&I, buscando
aproximar dos esforços públicos as iniciativas de desenvolvimento tecnológico das empresas. Do
ponto de vista legal, a deﬁnição de incentivos ao setor de informática (Lei de Informática), o estabelecimento de condições favoráveis à P&D no âmbito produtivo (Lei da Inovação), a concessão
de incentivos à ampliação dos gastos privados em inovação (Lei do Bem) e a deﬁnição de receitas
vinculadas da União para fomentar atividades de PD&I (fundos setoriais) são marcos particularmente relevantes. No plano institucional, a instalação de fóruns de competitividade, a partir do
BOPȵȳȳȳ GPJVNQPOUPEFQBSUJEBJNQPSUBOUFQBSBBFTUSVUVSBÎÍPEFVNNPEFMPEFGPSNVMBÎÍP
e implementação de política industrial que aproxima empresas e órgão públicos.
0MBOÎBNFOUPEB1PMÓUJDB*OEVTUSJBM 5FDOPMØHJDBFEF$PNÏSDJP&YUFSJPS 1*5$& FNȵȳȳȷ 
marca a retomada da implementação de políticas públicas explicitamente voltadas para a valorização da competitividade. Essa iniciativa, após décadas de ausência de políticas explícitas
em favor do desenvolvimento produtivo, representa um grande avanço, sinalizando a recuperação da capacidade de planejamento do Estado brasileiro e a sua disposição de coordenar
a formulação e execução de políticas industriais e tecnológicas. A despeito das diﬁculdades
desse empreendimento, a PITCE deu início a um movimento de mobilização de empresas, associações empresariais, centros de pesquisa e entidades do setor público, incitando um esforço de reorganização das instituições e de seus canais de interlocução em torno dos propósitos
de desenvolvimento competitivo.
A necessidade de estabelecer mecanismos eﬁcientes de atuação conjunta e construir arranjos administrativos-institucionais capazes de assegurar maior articulação e convergência motivou, ainda
FNȵȳȳȷ BDSJBÎÍPEB"HÐODJB#SBTJMFJSBEF%FTFOWPMWJNFOUP*OEVTUSJBM "#%* *OTUJUVÓEBDPNP
entidade ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), a ABDI
dispõe de ﬂexibilidade, agilidade e capilaridade para atuar como instância de promoção, monitoramento e avaliação da política industrial brasileira, integrando importantes entidades públicas e
privadas em torno de programas, projetos e ações de natureza estratégica e operacional. Conciliando interesses, alinhando as diversas ações e minimizando a dispersão de esforços e a superposição de tarefas, a Agência tem cumprido um papel relevante para o êxito da política industrial.
Usufruindo dessa estrutura e da experiência pregressa, a Política de Desenvolvimento Produtivo
1%1 MBOÎBEBFNȵȳȳȻ NBOUÏNBÐOGBTFOBJOPWBÎÍPUFDOPMØHJDBFBWBOÎBOPTFTGPSÎPTEFBSticulação intragovernamental e na promoção de um maior envolvimento do setor privado. Apri-
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morando os instrumentos disponíveis, adequando-os a objetivos estratégicos e deﬁnindo metas
desaﬁadoras, mas exequíveis, a PDP reúne, por um lado, um conjunto de propostas aﬁnadas com
as diretrizes de política macroeconômica e com diversas outras ações de governo. Além disso,
contando com instâncias de interlocução público-privadas (fóruns de competitividade, grupos
de trabalho, câmaras setoriais), propicia espaços de discussão e compartilhamento de informações fundamentais para a estruturação de instrumentos adequados. Em última instância, o modelo institucional montado objetiva acelerar o crescimento econômico e potencializar o desenvolvimento tecnológico e o progresso produtivo, conduzindo o país a uma rota de permanente
evolução aﬁnada com os requisitos competitivos da economia atual.

3.

Principais desaﬁos institucionais para o Brasil

A reorganização do SNCTI promoveu, no período recente, uma revisão nos propósitos, nos
instrumentos de implementação e nos mecanismos de articulação dos diversos atores envolvidos. A despeito da complexidade do processo e do lapso de tempo ainda insuﬁciente para
uma avaliação do conjunto de iniciativas, é possível aﬁrmar que os esforços têm sido bemsucedidos. A renovação institucional, a ampliação do arcabouço de políticas de apoio à inovação, a capacitação dos quadros técnicos para missões de política industrial e tecnológica
mais soﬁsticadas, o envolvimento empresarial e a construção de instâncias de concertação de
interesses são avanços inegáveis.
Entretanto, alguns desaﬁos ainda permeiam a consolidação do sistema no Brasil, indicando a
necessidade de ajustes e aperfeiçoamentos. Aﬁnal de contas, a transição para uma economia
aberta, marcada por forte competição internacional e pela generalização do paradigma de
produção ﬂexível, implica, em muitos casos, não apenas adequar, mas efetivamente construir
instituições e ferramentas que privilegiem a inovação e o uso intensivo de conhecimento,
atentando para a importância de atributos como a agilidade decisória, a capacidade de imediata implementação e o emprego de metodologias de aferição da eﬁcácia dos instrumentos
de apoio. Além disso, é preciso avançar ainda mais no estabelecimento de mecanismos de articulação e coordenação, que contribuam para romper o isolamento que historicamente permeia as atuações institucionais no Brasil.
Assim, antes de apresentar um conjunto de sugestões para a política de CT&I nos próximos
anos, abordam-se algumas questões que, embora não exaustivas, parecem delimitar importantes desaﬁos associados aos esforços de promoção do desenvolvimento industrial no país. Aspectos cruciais a serem ressaltados associam-se à amplitude e à complexidade do processo, que
envolve dinâmicas distintas e implica a execução de ações simultâneas em diversos segmentos
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e diferentes frentes de trabalho. Essas características determinam a necessidade de utilização de
múltiplos instrumentos, que são manejados por um amplo conjunto de instituições. Identiﬁcam-se, dessa maneira, duas grandes vertentes que englobam os principais desaﬁos institucionais
identiﬁcados. A primeira delas diz respeito à convergência e à integração entre as políticas produtivas de apoio à competitividade e as ações e programas especiﬁcamente focados em CT&I.
A segunda agrega aspectos referentes à necessidade de interseção de esforços institucionais de
promoção da inovação empreendidos pelo setor público, pelo setor privado e pelas instâncias
de pesquisa e desenvolvimento. As duas vertentes não estão dissociadas.
Convergência de políticas: Há distintos níveis de políticas de intervenção capazes de impactar
nos resultados dos esforços de inovação. Cabem aí intervenções voltadas para estimular a interação entre centros de pesquisa, fornecedores de insumos/bens de capital e produtores de bens
ﬁnais; medidas focadas no fortalecimento da infraestrutura de pesquisa; esforços de formação e
capacitação de recursos humanos; programas de cooperação internacional, entre outras muitas
possibilidades. Nesse sentido, a política industrial é permeada pelos desaﬁos de coordenação e
articulação com outras iniciativas e pela permanente necessidade de negociação e concertação
de interesses e habilidades institucionais.
Sinergias institucionais: A PDP sustenta-se em dois grandes pilares, identiﬁcados e enfatizados
desde a sua concepção: (i) a articulação e o fortalecimento da cooperação com o setor privado; e
(ii) o aperfeiçoamento da coordenação intragovernamental. Atuando, juntamente com o Banco
/BDJPOBMEF%FTFOWPMWJNFOUP&DPOÙNJDPF4PDJBM #/%&4 P.JOJTUÏSJPEB'B[FOEBFP.$5 
como secretaria executiva da PDP, a ABDI cumpre o papel de acompanhar diversos programas e
ações que buscam colocar o setor produtivo brasileiro em um patamar mais elevado de competitividade, assumindo a atribuição de articular parcerias, promover um incessante diálogo entre
todos os envolvidos e coordenar um leque diversiﬁcado de ações e compromissos que sustentam o desenvolvimento produtivo.

4.

Sugestões para política de CT&I nos próximos anos

Procuramos, agora, associar aos desaﬁos destacados anteriormente sugestões para políticas de
CT&I nos próximos anos. Esboçamos, assim, diretrizes gerais para a estruturação e o aperfeiçoamento de ferramentas de apoio institucional.
Em primeiro lugar, ressalta-se a importância de que a política de desenvolvimento produtivo
continue associada a um projeto nacional de desenvolvimento, que assegure a sua convergência com as diretrizes macroeconômica, as políticas de CT&I e diversas outras ações de governo.
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Para tanto, é fundamental que se aprimorem os mecanismos de coordenação, fortalecendo-se
instâncias que propiciem o compartilhamento de decisões, facilitem um entendimento mais
homogêneo das diretrizes de desenvolvimento a serem seguidas e propiciem a integração de
políticas e programas.
Além disso, é fundamental contar com instrumentos capazes de orientar estratégias e ações
de entidades governamentais, empresas e instituições de pesquisa, fazendo-as convergir. Nesse sentido, é necessário que se aperfeiçoem os canais de interlocução intragovernamentais e
os mecanismos de cooperação e interação do governo com o setor privado. Essa aproximação,
por um lado, fornece subsídios para a formulação de políticas adequadas e para a construção
de instrumentos efetivamente capazes de induzir ações aﬁnadas com as diretrizes deﬁnidas. Por
outro lado, facilita a implementação de estratégias integradas e permite que se organizem eixos
de atuação articulada em favor de objetivos comuns.
Embora os avanços nessa direção sejam palpáveis, é fundamental manter o foco de atenção
sobre o tema e consolidar a coordenação de instrumentos e instituições, de modo a minimizar
desperdícios, gerar sinergias e potencializar resultados. Não se trata, entretanto, de tarefas triviais,
pois requerem que se equilibrem os requisitos de autonomia e as especiﬁcidades da atuação de
cada entidade com os esforços de integração institucional necessários para o cumprimento dos
objetivos da política produtiva. Para desempenhá-las com êxito, é preciso, antes de tudo, compreender a lógica de atuação de cada um dos parceiros envolvidos, respeitando as circunstâncias
e identiﬁcando espaços adequados para uma atuação proveitosa e sinérgica. É necessário, de
outra parte, ﬁrmar-se como núcleo de referência dessa complexa rede de agentes, consolidando
a função de articulador, que, mais do que autoridade ou comando, pressupõe o reconhecimento e o respeito da comunidade envolvida. A construção da legitimidade e dos mecanismos de
conexão e coesão da ampla rede social requer tempo, mas uma eventual lentidão do processo
decisório e da execução da política industrial é um dos custos − baixos − associados a uma sociedade participativa e democrática, em que as instituições dialogam e interagem no processo
de formulação e implementação de políticas públicas.
Para avançar no processo de convergência e articulação, é fundamental contar com analises de
mercado consistentes, que apontem a necessidade de intervenções setoriais ajustadas ao pleno
desempenho da economia. A aproximação com centros de pesquisa e a estruturação de áreas
de inteligência competitiva, portanto, são procedimentos da maior importância, uma vez que
permitem ao setor público atuar em conformidade com as tendências observadas nos diversos
setores produtivos, montando programas de caráter vertical que complementem os esforços da
política horizontal instituída. As experiências do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE)
e da ABDI na elaboração de estudos em parceria com centros de referência nacionais e interna-
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cionais devem ser fortalecidas e ampliadas, servindo como referência para as demais instâncias
de formulação de políticas públicas de CT&I. Destacam-se aí os planos estratégicos setoriais e as
agendas tecnológicas setoriais, desenvolvidos pela ABDI em estreita articulação com representantes dos setores público e privado no âmbito de seus respectivos comitês gestores.
Ao lado de intervenções voltadas para a rápida superação de obstáculos que interﬁram na trajetória de crescimento setorial, em especial para a desobstrução de gargalos tributários, produtivos
e de infraestrutura, esses documentos apontam a necessidade de que se garantam investimentos robustos voltados para estruturar condições sistêmicas adequadas a uma atuação empresarial exitosa, além de consolidar redes de cooperação internacionais, desenhar políticas capazes
de estimular as atividades de PD&I e garantir condições de ﬁnanciamento de longo prazo. Para
isso, além de contar com diagnósticos e estudos detalhados que norteiem os investimentos prioritários e permitam que se estimem os custos e benefícios associados à sua implementação, é
fundamental dispor de um aparato institucional e regulatório cada vez mais articulado e consistente, que viabilize a execução de programas e ações integrados.
'B[TFOFDFTTÈSJP UBNCÏN PDPOUÓOVPBQSJNPSBNFOUPEBFTUSVUVSBEFGPSNVMBÎÍP NPOJUPSBmento e avaliação da política industrial brasileira. A experiência recente demonstra a importância de contar com metodologias adequadas e equipes capacitadas, ao tempo em que evidencia
as diﬁculdades inerentes aos esforços de deﬁnição de critérios, coleta e sistematização de dados.
Explorar a experiência internacional, qualiﬁcar pessoas e montar uma estrutura de acompanhamento permanente são ações cruciais. Os comitês executivos, os fóruns de competitividade e as
demais instâncias de diálogo público-privado são fundamentais para subsidiar a formulação de
políticas, devendo ﬁrmar-se como base de apoio para essa tarefa. O Sistema de Gerenciamento da PDP, por sua vez, tem permitido o acompanhamento contínuo das ações, a emissão de
relatórios periódicos, a construção de indicadores associados à evolução das metas e o monitoramento por parte do setor privado, revelando importantes melhorias na deﬁnição das rotinas
e instrumentos de gestão. É preciso, contudo, continuar aperfeiçoando esses mecanismos e desenvolver sistemáticas ainda mais precisas e avançadas, de modo a ampliar a abrangência e os
resultados das políticas.
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1.

A complexidade do sistema

Na sua exposição, Reinaldo Mota destacou a necessidade de discutir a institucionalidade sob
vários pontos de vista, tendo como base fundamental um plano de ações plurianuais, instituições reguladoras, a consolidação do sistema nacional, marcos regulatórios e a conexão entre ciência, tecnologia e inovação, entre outros. Acentuou também que, para que um país possa criar
as condições de almejar níveis superiores e sustentáveis de crescimento, há que ser consolidada
uma política pública consistente em termos de conhecimento e inovação. Assim, visando a um
desenvolvimento socialmente justo, há que se estabelecer um sistema nacional de CT&I que
contemple a complexidade do tema, envolvendo todas as suas dimensões, desde a base educacional acoplada à diversidade do Brasil e suas características enquanto federação, o mundo do
trabalho associado e as atividades empresariais e governamentais em todos os seus aspectos.
Reginaldo Braga Arcuri apresentou primeiramente uma perspectiva histórica do Sistema Nacional de CT&I, desde a criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico
(CNPq) e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), na década de
, até os avanços veriﬁcados na última década. Entre estes, destacou a criação da Política Industrial, Tecnológica e do Comércio Exterior (PITCE), da Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial (ABDI), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI), a aprovação da
Lei de Inovação e da Lei do Bem, além do lançamento da Política de Desenvolvimento Produtivo
(PDP). Destacou ainda que o suporte institucional à Política Industrial e Tecnológica é o fórum de
 Presidente do Instituto do Coração da Universidade de São Paulo (INCOR).
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DPNQFUJUJWJEBEF P1*5$&FP1%1'JOBMNFOUF SFTTBMUPVRVFPTQSJODJQBJTEFTBmPTTÍPBVNFOUBS
a potência das políticas; ampliar e fortalecer mecanismos de coordenação intragovernamentais e
instâncias de articulação com o setor privado; adequar as macrometas da PDP para o novo períPEPEFHFTUÍPOPWPPCKFUJWPDFOUSBMTBMUPEFDPNQFUJWJEBEFEBJOEÞTUSJBCSBTJMFJSB DPNQBUÓWFM
com a possibilidade de quinta economia mundial.
Igualmente, o relator iniciou destacando que o Sistema Nacional de CT&I é complexo, envolvenEPUSÐTQSJODJQBJTBUPSFTPHPWFSOP GFEFSBM FTUBEVBMFNVOJDJQBM BTVOJWFSTJEBEFTFDPNVOJEBEFTDJFOUÓmDBTFUFDOPMØHJDBTFPTFUPSFNQSFTBSJBM0VUSPÉOHVMPEBPSHBOJ[BÎÍPJOTUJUVDJPOBM
DPOTJEFSBUSÐTFMFNFOUPTJHVBMNFOUFDPNQMFYPTPQPMÓUJDP SFHVMBÎÍP PFTUSBUÏHJDP WJBCJMJ[Bção) e o operacional (ação).

2.

Novos cenários para o desenvolvimento da inovação e da
produção de ciência: necessidade de articulação (coordenação)

2.1. Na inovação
Estudos mostram que países avançados que baseiam seu desenvolvimento em inovação invesUFNOBSBDJPOBMJ[BÎÍPFOBDPPSEFOBÎÍPEBTQPMÓUJDBTEFJOPWBÎÍPFDPOTJEFSBNBHFTUÍPDPNP
DIBWFQBSBPTVDFTTP&TTFTQBÓTFTPSHBOJ[BSBNOPWBTFTUSVUVSBTJOTUJUVDJPOBJTQBSBJNQMFNFOUBS 
coordenar, monitorar, avaliar e aperfeiçoar as novas políticas. No Brasil, entretanto, em que pesem os avanços institucionais e legais (CNDI, ABDI, Lei de Inovação, Lei do Bem, entre outros), o
governo tem diﬁculdade de articular as várias agências e órgãos encarregados de implementar
as políticas de inovação.

2.2. Na produção cientíﬁca
Na ciência, também, veriﬁcam-se novos cenários, novas exigências e, portanto, necessidade de
articulação e coordenação. O enfoque multidisciplinar passou a ser mandatório nas pesquisas
EFRVBMJEBEF BDJÐODJBEFWFTFSJOUFSOBDJPOBMJ[BEB PTSFDVSTPTTÍPDBEBWF[NBJTDPNQFUJUJWPT B
USBOTGFSÐODJBEPDPOIFDJNFOUPEFWFTFSBHJMJ[BEBQBSBBQMJDBÎÍP OPWPTBSSBOKPTOBGPSNBDPNP
a universidade estrutura a pesquisa devem ser implementados e, particularmente, mudanças
dos marcos legais devem ser efetuadas para garantir o desenvolvimento eﬁciente da pesquisa no
país. As mudanças estruturais na universidade para facilitar a pesquisa multidisciplinar são partiDVMBSNFOUFVSHFOUFTRVBOEPTFDPOTJEFSBRVFȻȳȱEBOPTTBQSPEVÎÍPDJFOUÓmDBTÍPSFBMJ[BEPT
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na universidade pública. Também na formação de recursos humanos para atuar no sistema de
CT&I, novos desaﬁos se apresentam para a universidade. Em primeiro lugar, há que se considerar que atualmente a universidade não forma o proﬁssional acabado, mas, sim, um proﬁssional
que necessita de educação continuada para responder aos desaﬁos que encontra na vida prática, particularmente, quando está envolvido em processos de inovação. Em especial, os doutores
RVFWÍPUSBCBMIBSFN1%OBTFNQSFTBTOFDFTTJUBNEFDPOIFDJNFOUPTBUVBMJ[BEPTFYJTUFOUFT
na universidade para desempenhar com sucesso suas atividades. Tanto a Lei de Inovação quanto a Lei do Bem legitimaram e facilitaram a participação da universidade no esforço nacional de
promover a inovação.
Eduado B. Viotti apresentou uma síntese do extenso estudo (mais de  páginas) recém-concluíEPJOUJUVMBEPi%PVUPSFTȵȳȴȳo&TUVEPTEB%FNPHSBmBEB#BTF5ÏDOJDP$JFOUÓmDB#SBTJMFJSBw DPN
EBEPTDPMFUBEPTEFȴȼȻȺBȵȳȳȻ"OBMJTPVBGPSNBÎÍPEFEPVUPSFTQPSTFYP SBÎBFDPS SFHJÍP OBUVSF[BKVSÓEJDBEPQSPHSBNBF UBNCÏN PUJQPEFBUJWJEBEF FNQSFHP EPTOPWPTEPVUPSFT

3.

A importância do Conselho Nacional de Ciência e
Tecnologia (CCT) como órgão articulador do sistema

Grande destaque foi dado pelo relator ao CCT, um dos poucos conselhos presidido diretamente pelo presidente da República, como instrumento que necessita de aprimoramento para deTFNQFOIBSDPNFmDJÐODJBPQBQFMEFDPPSEFOBEPSDFOUSBMEP4JTUFNB/BDJPOBMEF$5*'PJ
DSJBEPFNȴȼȺȷ OPÉNCJUPEP$/1R QBTTBOEPQBSBP.$5RVBOEPEFTVBDSJBÎÍPFNȴȼȻȸ"
FTUSVUVSBGPJDPOTPMJEBEBQFMBO-FJȼȵȸȺ EFȼEFKBOFJSPEFȴȼȼȹ FTVBDPNQPTJÎÍPBNQMJBEB
QFMP%FDSFUPOȹȳȼȳ EFȵȷEFBCSJMEFȵȳȳȺ"UVBMNFOUF ÏDPNQPTUPQPSUSF[FNJOJTUSPT TFJT
representantes de entidades de caráter nacional de ensino-pesquisa, ciência e tecnologia e oito
produtores e usuários de C&T. A Secretaria do CCT é exercida pelo MCT. Existe uma comissão
EFDPPSEFOBÎÍPFIÈDPNJTTÜFTUFNÈUJDBT"DPNQBOIBNFOUPF"SUJDVMBÎÍP%FTFOWPMWJNFOUP
e Inclusão Social; Perspectiva, Informação e Cooperação Internacional; Sistemas de Inovação,
Tecnologia e Assuntos de Interesse da Defesa. Nos últimos dois anos, para acompanhar as prioSJEBEFTEP1MBOP/BDJPOBMEF$5* ȵȳȳȺȵȳȴȳ P$$5DSJPVRVBUSPDPNJTTÜFTDPSSFTQPOEFOUFT
BPTRVBUSPFJYPTEPQMBOP&YQBOTÍPF$POTPMJEBÎÍPEP4JTUFNB/BDJPOBMEF$5*1SPNPÎÍPEB
Inovação Tecnológica nas Empresas; P&D em Áreas Estratégicas; CT&I para o Desenvolvimento
Social. As comissões trabalham no âmbito do MCT, que é a secretaria do CCT, com auxílio do
Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE).
'JOBMNFOUF PSFMBUPSNFODJPOPVBFYQFSJÐODJBQPTJUJWBEFDPOTFMIPTOBDJPOBJTEF$5*EFQBÓTFT
BWBOÎBEPT QBSUJDVMBSNFOUFPEB'JOMÉOEJB RVFUFNDPNPQBQFMQSJODJQBMTFSWJSEFGØSVNQBSB
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reunir atores do governo, cientistas e empresários; conciliar as políticas de ciência e as políticas de
tecnologia e, também, conciliar as políticas de desenvolvimento, envolvendo cenários nacionais
FJOUFSOBDJPOBJT0DPOTFMIPEB'JOMÉOEJBEFTUBDBDPNPQSJODJQBJTEFTBmPTBSFQSFTFOUBUJWJEBEF
dos diferentes atores no conselho, a capacidade de gerar novas ideias e o poder real de inﬂuenciar as políticas.

4.

Síntese conclusiva
. "JOTUJUVDJPOBMJ[BÎÍPEPTJTUFNBÏFTTFODJBMQBSBRVF$5*QBTTFBTFSDPOTJEFSBEBSFBMmente política de Estado.
ȵ /BJOTUJUVDJPOBMJ[BÎÍP EFWFNTFSDPOTJEFSBEPTBDPNQMFYJEBEFEPTBUPSFTFOWPMWJEPTBT
políticas de âmbito nacional, estadual e municipal; a interação entre ciência-tecnologia e
inovação; os marcos regulatórios, entre outros.
ȶ É necessário ampliar e fortalecer mecanismos de coordenação intragovernamentais e
instâncias de articulação com o setor privado.
ȷ "JOUFHSBÎÍPFBJOUFSEJTDJQMJOBSJEBEFEBDJÐODJB CFNDPNPBBHJMJ[BÎÍPEBUSBOTGFSÐODJB
do conhecimento para aplicação, requerem o estabelecimento de novos modelos de orHBOJ[BÎÍPEBQFTRVJTBOBVOJWFSTJEBEF
. Os novos cenários onde se desenvolvem a criação do conhecimento e a inovação tornam imperiosa a articulação (coordenação) do sistema tanto no nível nacional quanto
no regional (estadual).
ȹ O Brasil já conta com o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT) como órgão
de coordenação do sistema. Seu funcionamento pode ser aprimorado, implementandoTF FOUSFPVUSBTNFEJEBT
− regularidade nas reuniões do Conselho;
− SFHVMBSJEBEFFBQSJNPSBNFOUPOPTUSBCBMIPTEBTDPNJTTÜFT PSHBOJ[BEPTQFMP.$5DPN
maior participação da comissão de coordenação do CCT e maior assistência do CGEE;
− redeﬁnição e composição das comissões do CCT baseadas em visão mais abrangente do
sistema (importância de manter avaliação dos quatro eixos do Plano Nacional de CT&I);
− NBJPSJOUFSBÎÍPDPNPVUSPTØSHÍPTEFBSUJDVMBÎÍPEPTJTUFNB '/%$5 $/%*OPOÓWFMGFEFSBMTFDSFUBSJBTEF$5F'"1OPOÓWFMFTUBEVBM FOUSFPVUSPT 
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O ambiente regulatório –
entraves e desaﬁos

Arcabouço legal ou entraves legais?
Paulo Sérgio Lacerda Beirão

O Brasil iniciou-se tardiamente como produtor de conhecimento. Desde então, vários gargalos
foram encontrados para alcançarmos a posição atual que, se ainda não corresponde ao potencial e às necessidades do país, representam um expressivo avanço em relação à nossa situação
de poucas décadas atrás.
Desde o início de nossa colonização até o ﬁnal do século XIX, o nosso principal gargalo era a
virtual ausência de instituições voltadas para a pesquisa cientíﬁca e tecnológica. Esse gargalo
começou a ser superado quando se percebeu que, para superar problemas graves como a febre
amarela, a peste bubônica, acidentes ofídicos e a broca do café, era necessário criar instituições
capazes de gerar conhecimento para esse enfrentamento. Instituições de pesquisa foram então
criadas com esses ﬁns. Em função disso, surgiu outro gargalo ainda mais difícil de ser superado:
onde conseguir pessoal qualiﬁcado para pesquisa? Essa situação era ainda mais dramática frente à ausência de pesquisa nas instituições de ensino superior, na época, voltadas exclusivamente
para o ensino proﬁssionalizante e sem nenhuma tradição cientíﬁca (e até com rejeição à pesquisa). Esse gargalo foi sendo vencido progressivamente, começando com a introdução de núcleos
de pesquisa em universidades a partir da década de  do século XX, no Instituto de Biofísica da
então Universidade do Brasil e na Faculdade de Filosoﬁa Ciências e Letras da Universidade de São
Paulo. A criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico (CNPq) e
em seguida a fundação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), no início do segundo governo Vargas, foram marcos fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa no país. Essas agências viabilizaram a institucionalização da pós-graduação, que
 Professor Titular do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG.
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a partir da década de , juntamente com a reforma universitária, foi o grande mecanismo de
TVQFSBÎÍPEBTOPTTBTDBSÐODJBTEFNFTUSFTFEPVUPSFT&Nȵȳȳȼ GPSBNUJUVMBEPTNBJTEFȴȴNJM
doutores – número impensável há poucas décadas – graças a um apoio continuado e consistente à consolidação e expansão da pós-graduação. Esse número de doutores titulados, embora
ainda aquém das necessidades do país (a nossa proporção de pesquisadores em relação à população ainda está abaixo daquela dos países desenvolvidos), já nos garante a existência de um
contingente signiﬁcativo de doutores qualiﬁcados e, portanto, capazes de enfrentar os desaﬁos
impostos pelo desenvolvimento do nosso país. Portanto, podemos dizer que o número de pesquisadores qualiﬁcados já não é o gargalo para o nosso desenvolvimento.
Outro gargalo importante e recente foi a existência de ﬁnanciamento errático, inconstante e reduzido da pesquisa. O nível de ﬁnanciamento não acompanhou o crescimento da pós-graduação e teve altos e baixos (mais baixos do que altos) e até o ﬁnal do século XX foi um enorme gargalo para o desenvolvimento da pesquisa nacional, exceto no estado de São Paulo que, graças ao
funcionamento exemplar da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp),
conseguia manter níveis de ﬁnanciamento regulares e acima dos padrões dos demais estados
da federação. Essa situação começou a ser corrigida com a criação dos primeiros fundos setoriais que, principalmente depois de seu recente descontingenciamento, passaram a garantir uma
estabilidade ao ﬁnanciamento, absolutamente necessária para o desenvolvimento da pesquisa.
Hoje, embora o ﬁnanciamento à CT&I no país ainda esteja abaixo da média dos países da OCDE
RVFÏEFȵ ȴȱEP1*# FTTBRVFTUÍPEFJYPVEFTFSPHSBOEFHBSHBMPRVFKÈGPJ
O que entrava o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação hoje no país? Sem desconsiderar o problema da Educação Básica, que é um limitante para todos os aspectos do desenvolvimento nacional, o entrave especíﬁco dessa área é o ambiente regulatório arcaico e inadequado.
/PEJBȵȴEFPVUVCSPEFȵȳȳȻ PQSFTJEFOUF-VMBWJTJUPVBTFEFEB4PDJFEBEF#SBTJMFJSBQBSBP1SPgresso da Ciência (SBPC), onde se reuniu com representantes das diversas sociedades cientíﬁcas
a ela associadas. No debate, quando todos puderam falar e que durou mais de três horas, foram
apresentados a ele os problemas que diﬁcultam o desenvolvimento da pesquisa no país. Ao ﬁnal
da reunião, constatou-se, para a surpresa de todos, que pouco se falou de ﬁnanciamento, sendo
que a ênfase das críticas e reclamações recaiu sobre os entraves legais que cerceiam a atividade
de pesquisa. Mesmo reconhecendo que o ﬁnanciamento à pesquisa ainda esteja abaixo da média dos países desenvolvidos, é muito sintomático que as queixas tenham recaído sobre a burocracia paralisante originada da nossa estrutura legal.
Há de se reconhecer que algum progresso se obteve com leis que ﬂexibilizam as relações do
público com o privado na área de CT&I, como a Lei da Inovação e a Lei do Bem. Adicionalmente, decretos que facilitam a importação de insumos e que descriminalizam coletas de material
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quando para ﬁns cientíﬁcos foram assinados. No entanto, os entraves se originam não só da legislação, mas também de interpretações cada vez mais restritivas dadas pelos órgãos reguladores
na aplicação dessas leis. Muitas das diﬁculdades prevalecem em função de uma cultura excessivamente rígida e restritiva da burocracia estatal. Frequentemente, a aplicação dos dispositivos legais acaba sendo restringida por portarias, instruções, acórdãos e interpretações que, na prática,
podem anular os benefícios da lei. Um exemplo emblemático é a autonomia das universidades
federais, garantida na Constituição, mas que é contrariada em simples portarias que dizem às
VOJWFSTJEBEFTPRVFQPEFNFOÍPQPEFNGB[FS.FTNPFTUBOEPFTDSJUPOPBSUJHPȵȳȺEB$POTtituição Brasileira que “As universidades gozam de autonomia didático-cientíﬁca, administrativa
e de gestão ﬁnanceira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”, o Ministério Público sente-se na autoridade de dizer às universidades
federais como devem realizar os seus concursos. Mesmo quando apresentadas como sugestões,
essas manifestações também são acompanhadas de ameaças aos dirigentes que não acatarem
“voluntariamente” as sugestões.
O paradigma atual dos órgãos regulatórios segue uma lógica processual: se forem seguidos todos os trâmites para uma compra, por exemplo, terá sido atendido o interesse público. Dentro
desse processo, criam-se todas as diﬁculdades possíveis para eventuais apropriações indébitas.
O problema é que, assim procedendo, essas diﬁculdades inevitavelmente incidem em todas as
compras, burocratizando todo o processo, roubando tempo precioso do pesquisador e do desenvolvimento da pesquisa. Não é levado em conta o custo do tempo retirado do pesquisador,
dos dispêndios ﬁnanceiros do processo e das consequências do atraso para o processo de pesquisa, nem mesmo se o material adquirido é o mais adequado para os ﬁns pretendidos. Esses
são “detalhes” que sequer são levados em conta, mesmo quando fatais para o andamento de
uma pesquisa. Cabe perguntar: assim estará sendo realmente preservado o interesse público? Em
nome do bom uso do dinheiro público acaba-se impedindo a realização ágil de pesquisas – qual
o interesse público há nisso? O bom andamento de uma pesquisa não é exatamente o propósito
do seu ﬁnanciamento?
Na corrida para o conhecimento, o pesquisador brasileiro leva grande desvantagem. Enquanto
nos países mais avançados um pesquisador pode pegar o telefone e comprar imediatamente o
material de que precisa, no Brasil, mesmo havendo recursos ﬁnanceiros, isso raramente é possível.
O problema pode começar com a tentativa de compra de um reagente não previsto originalmente. Por insegurança quanto aos órgãos de controle, algumas agências somente permitem a compra de material constante no orçamento encaminhado junto ao pedido de auxílio. O argumento
é tão simplório quanto despropositado: o pesquisador tem que planejar adequadamente. Quem
trabalha com pesquisa, especialmente pesquisa de ponta, não consegue prever com antecedência
tudo de que vai precisar na sua pesquisa, pela simples e boa razão de que, se ele consegue prever, é
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porque está trabalhando com algo previsível e, portanto, não é novo, não é de ponta. Vale lembrar
que em pesquisas menos ambiciosas, o inesperado também pode acontecer.
Mesmo sem esse problema, há todo um ritual burocrático a ser cumprido que, na crônica deﬁciência de suporte gerencial na maioria das instituições públicas, vai recair sobre os pesquisadores.
Em função do medo de auditores, zelosos, mas despreparados, algumas agências de fomento
exigem tomadas de preços mesmo para pequenas compras. Enquanto isso, o pesquisador esUSBOHFJSPOÍPUFSÈRVFFOGSFOUBSBGBNJHFSBEB-FJȻȹȹȹFQPEFSÈDPNQSBS TFNCVSPDSBDJB PNBterial mais conﬁável para sua pesquisa. Como poderemos ser competitivos?
Se tiver que importar material, o pesquisador brasileiro ﬁcará à mercê de uma burocracia paralisante e correrá o risco de ter o material retido na alfândega devido à insensibilidade de um
ﬁscal. Infelizmente, é comum a perda irreversível de material biológico, mesmo com a documentação completa e legalizada. Há fornecedores estrangeiros de material biológico que não
se interessam em vender para o Brasil em função da nossa burocracia. Simplesmente avaliam
que não vale a pena.
Na falta de apoio administrativo para lidar com a burocracia, buscou-se nas fundações de apoio
uma forma de tirar esse encargo do pesquisador. Como algumas fundações extrapolaram as suas
funções originais, passou-se a proibir que muitos dos recursos públicos sejam por elas gerenciados, afetando mesmo quem trabalhava adequadamente com suas fundações. Com o deplorável
BDØSEÍPȵȺȶȴȵȳȳȻEFȵȺEFOPWFNCSPEFȵȳȳȻ P5SJCVOBMEF$POUBTEB6OJÍP 5$6 FTUBCFMFceu um enorme retrocesso. Deu ao pesquisador duas opções para a gestão ﬁnanceira dos seus
projetos: a gestão pela universidade – burocrática, sem autonomia e contaminada com o corporativismo do serviço público – e a gestão pessoal, que é mais ágil e adequada para pequenos
projetos. Mas e os grandes projetos, como são os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia
(INCT)? O coordenador de um projeto desses passa a ter a responsabilidade de gerir milhões de
reais com cheques pessoais, além de fazer compras, importações, pagamentos de serviços, etc.
Quanto do seu tempo precioso – que ele poderia estar dedicando à orientação de alunos, planejamento de experimentos, leitura de artigos cientíﬁcos – ele gastará com essa atividade, para
a qual não foi treinado? Não seria isso um enorme contrassenso e desperdício de recursos públicos? Uma forma desastrosa de desperdício dos nossos melhores talentos em pesquisa: perde-se
um brilhante pesquisador e ganha-se um gestor medíocre. Argumenta-se que algumas fundações de apoio se desvirtuaram. A solução adequada não seria corrigi-las, enquadrá-las, puni-las
ou fechá-las?
Os órgãos de controle são importantes em uma sociedade democrática, mas eles têm que ter
consciência do seu papel e responsabilidade por seus atos. Os marcos regulatórios precisam
ser modernizadas, inclusive estabelecendo claramente as atribuições, competências e limites

1BSD&TUSBUt&E&TQt#SBTÓMJB%'tWȴȸtOȶȴtQȷȺȸȵtKVMEF[ȵȳȴȳ

Arcabouço legal ou entraves legais?

dos seus órgãos que, muitas vezes, extrapolam suas atribuições, agindo como se fossem poder
executivo e legislativo, sem legitimidade e competência para tal. Quem controla os órgãos de
controle?
A estrutura legal do país tem gerado sérios obstáculos ao desenvolvimento da CT&I ao não reconhecer especiﬁcidades e peculiaridades do setor, e isso deve ser revisto com urgência se queremos que o Brasil tenha um desenvolvimento econômico e social baseado na geração de conhecimento. Precisamos construir urgentemente, junto com a sociedade e com a participação
dos órgãos reguladores, um sistema de controle ﬁnalístico, em que os resultados ﬁnais tenham
peso preponderante e em que eventuais desvios ilícitos sejam tratados adequadamente dentro
da legislação penal.
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Insegurança jurídica no ambiente regulatório
para inovação
Renato Fernandes Corona

1.

Introdução

É preciso reconhecer que houve um enorme esforço entre o ﬁnal da década de  e início
dos anos  para organizar um conjunto de leis que estimulassem a atividade de inovação. Os
primeiros resultados são bastante promissores e indicam que o Brasil está no caminho correto
quanto às práticas de apoio às inovações. Contudo, esses mecanismos necessitam de um constante aperfeiçoamento para que não haja sua subutilização.
Nesse sentido, a participação da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) na
ª CNCTI visou, sobretudo, contribuir para o aperfeiçoamento do marco legal da inovação e,
desse modo, assegurar um ambiente favorável à inovação tecnológica com a eliminação dos
gargalos institucionais.
Para tanto, a apresentação abordou os principais pontos de insegurança jurídica presentes nas
seguintes leis: ) Lei nº ./ – Lei de Inovação e a Lei nº ./; ) Lei nº ./ – Lei de
Propriedade Industrial; ) Lei nº ./ – Lei do Bem.

 Gerente do Departamento de Competitividade e Tecnologia (Decomtec/Fiesp).
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2.

Lei nº 10.973/04, Lei de Inovação

A Lei nº ./, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa cientíﬁca e tecnológica,
compõe um dos pontos mais importantes do marco legal da inovação tecnológica para empresas. A consequência imediata da sua aprovação foi a reformulação de toda a legislação de incentivo às atividades de P&D, com a ampliação dos mecanismos de subvenção e equalização dos custos de ﬁnanciamento e consolidação da proposta de incentivos ﬁscais na Lei . (Lei do Bem).
Apesar do notório avanço, há questões de insegurança jurídica que diﬁcultam a eﬁcácia da lei.
Dentre elas, estão aquelas relacionadas ao Art. , que obriga as Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT) a criarem Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT). Ao mesmo tempo em que há essa
obrigatoriedade, a lei não esclarece quais serão, de fato, as atribuições dos NIT quanto a normas,
avaliação de tecnologias, papers, etc., de modo a evitar conﬂitos com a administração central da
ICT. Ademais, os NIT também necessitam se aparelhar e contratar proﬁssionais para que as tarefas determinadas no Art.  sejam executadas com a necessária agilidade das inovações.
Por meio dos Art. º, º, º e º, a Lei de Inovação também autoriza as ICT a receberem receitas
pelos serviços prestados. Sobre este ponto, o problema é com relação à ausência de elementos
norteadores para a operacionalização desses recebimentos e utilização dos ganhos econômicos,
principalmente, com relação ao uso desses recursos para o pagamento de despesas.
Ademais, com relação aos processos de licenciamento e transferência de tecnologia, um problema adicional está relacionado ao crescimento vertiginoso da modalidade “Outras formas de
transferência e licenciamento” que, por sua vez, não contempla tecnologias protegidas por patentes. Aparentemente, essa medida parece uma alternativa aos trâmites burocráticos que cercam as vias normais de transferências e licenciamentos de tecnologias com exclusividade e sem
exclusividade. A tabela abaixo ilustra essas informações.
Tabela . Recursos obtidos com contratos de transferência de
tecnologia ou de licenciamento ﬁrmados (R )
Recursos

2006

2007

2008

Total

%

Com exclusividade
Sem exclusividade
Outras formas
Total

595
100
115
810

3.297
1.071
584
4.952

4.501
933
7.730
13.164

8.392
2.105
8.429
18.926

44%
11%
45%
100%

Fonte: MCT, Relatório consolidado das informações das ICT

Ainda com relação aos contratos de transferência e licenciamento de tecnologias, a redação
dada pela Lei de Inovação não esclarece os procedimentos que devem anteceder a transferência
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e o licenciamento de tecnologias altamente inovadoras. Para estes casos, a referida lei é sucinta
ao dizer no Art. º que “as contratações com cláusulas de exclusividade devem ser precedidas
de publicação de edital”.
Por sua vez, a Lei nº . – Lei das Licitações, que poderia ser usada como referência para este
caso, se limita a observação de que “o edital deverá conter o objeto da licitação, em descrição
sucinta e clara” (Seção IV, Art. ). Portanto, permanece a pergunta: quando se tratar de inovação, qual deve ser a abrangência do conteúdo do edital para que não seja revelada a novidade
do objeto a ser licenciado?
Na tentativa de estimular as parcerias entre as ICT e os demais atores do Sistema Nacional de
Inovação (SNI), o Art. º da Lei de Inovação também autoriza as ICT a realizarem atividades conjuntas de pesquisa cientíﬁca e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia com instituições
públicas e privadas.
Entretanto, se for utilizada como proxy o indicador de cotitularidade das proteções requeridas
e concedidas pelas ICT nos anos ,  e  – extraído do Relatório Consolidado das
Informações das ICT e disponível logo abaixo –, torna-se perceptível que, no total do período,
 das proteções requeridas e  das proteções concedidas foram desenvolvidas sem cotitularidade com pessoas físicas ou jurídicas, o que agrava a percepção de baixa interação entre os
atores do SNI.
Tabela . Comparação da cotitularidade das proteções requeridas e concedidas
Co-titularidade
Funcionários da ICT
Pessoa física ou jurídica
Sem co-titularidade
Total

2006
Req. Conc.
15
129
573
717

0
19
205
224

2007
Req. Conc.
16
170
674
860

4
9
119
132

2008
Req. Conc.

Total
Req. Conc.

Req.

Conc.

28
156
949
1133

59
455
2196
2710

2%
17%
81%
100%

2%
8%
91%
110%

4
13
150
167

8
41
474
523

%

Fonte: MCT, Relatório consolidado das informações das ICT,  e ; Elaboração Fiesp

A Lei de Inovação também instituiu um importante mecanismo de apoio às empresas por meio
do Art. , que autoriza as instituições de fomento a aportarem recursos não reembolsáveis diretamente nas empresas. Contudo, é possível identiﬁcar entraves jurídicos e administrativos neste
importante programa de apoio gerido pela Financiadora de Estudos e Pesquisas (Finep) e conhecido como subvenção econômica. Os problemas administrativos estão vinculados à demora
na aprovação e liberação dos recursos; à complexidade dos formulários; e também ao ﬂuxo de
recursos que depende da aprovação dos gastos realizados.
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Por sua vez, o principal problema jurídico que diﬁculta a eﬁcácia do programa está relacionado à
possibilidade de que o valores recebidos a título de subvenção econômica sofram incidência de
impostos como IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e Coﬁns. Na verdade, ainda não há deﬁnição jurídica pela
Receita Federal se deve ser tratado como subvenção para custeio (pressupõe tributação) ou subvenção para investimento (sem tributação).
Outro agravante de ordem jurídica é a ausência de um entendimento comum entre os órgãos
públicos de controle e auditoria, levando à insegurança dos gestores públicos na tomada de decisão dos projetos.
Por ﬁm, no Art. , a Lei de Inovação ressalta a possibilidade de utilização do poder de compra
do Estado vinculada à encomenda tecnológica. De modo complementar, o Art. , inciso IV, cita
a necessidade de tratamento preferencial, na aquisição de bens e serviços pelo Poder Público, às
empresas que invistam em P&D no país.
O que se veriﬁcou é que o Art.  da Lei de Inovação somente é capaz de surtir efeito prático
quando articulado com a Lei nº ., o que não ocorre por conta dos critérios da lei: dispensa,
inexigibilidade, técnica, técnica e preço. Na ocorrência de empate, por exemplo, a Lei nº .
apenas salienta no inciso IV que deverá ser assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e
serviços: “(...) IV – produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país”. Mas é preciso observar que, em termos práticos, o predomínio da escolha pelo menor preço impossibilita a ocorrência de empate.
Adicionalmente, na ocorrência da inexigibilidade da licitação, existem as diﬁculdades em se comprovar a notória especialização. Para as práticas de melhor técnica e melhor técnica e preço, o
problema está relacionado à obrigatoriedade de que estejam ligados aos serviços de natureza
predominantemente intelectual.
Portanto, se forem mantidas essas condições, as compras governamentais nunca serão um instrumento de política industrial e tecnológica, como é em outros países, apesar de ser um dos instrumentos da PDP para alavancar os setores de Saúde, Defesa, Aeronáutica, Têxtil e Confecções.
Com o intuito de melhorar esse cenário, em maio de , foram anunciadas pelo Ministério da
Fazenda algumas medidas de incentivo à competitividade na área de compras governamentais.
Dentre os pontos de destaque, está o fato de que a União poderá conceder margem de preferência a bens e serviços nacionais em suas compras governamentais. Além disso, o preço do produto nacional não poderá exceder a  o preço do similar importado. As justiﬁcativas para as
respectivas margens serão baseadas em cálculo de impacto das compras governamentais sobre
emprego, renda, arrecadação e desenvolvimento tecnológico.
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3.

Lei nº 9.279/96, Lei de Propriedade Industrial

Sobre a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº ./), ela é moderna e cumpre tratados internacionais. Um dos problemas, porém, está na demora na concessão de patentes, que gera uma
insegurança jurídica muito grande, aﬁnal, enquanto a patente não é concedida há apenas uma
expectativa de direito. Para se ter ideia, se considerado todo o trâmite, até a aprovação, o escritório europeu levava, em , mais de  meses para conceder uma patente; os EUA e o Japão,
pouco mais de  meses. No Brasil, o prazo é de , anos – mais de  meses.
As indeﬁnições com relação ao prazo de vigência das patentes é outro gargalo institucional, que
surgiu em , quando o Brasil aderiu ao Acordo TRIPs, que determinava período mínimo de
proteção de  anos, enquanto pela legislação brasileira o prazo era de  anos. Depois de algumas indeﬁnições, no dia  de maio de , o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o
Acordo TRIPs passou a vigorar no Brasil a partir de º de janeiro de . Portanto, as empresas
que obtiveram o registro antes da entrada em vigor da nova lei têm direito à patente por apenas
 anos, conforme previsto na Lei nº ./.

4.

Lei nº 11.196/05, Lei do Bem

O Capítulo III da Lei ./ tem como objetivo consolidar uma série de incentivos ﬁscais para
as empresas que praticam e/ou realizam P&D, inclusive pelo processo de automaticidade.
A análise do Relatório Anual de Utilização dos Incentivos Fiscais à Inovação Tecnológica permite
veriﬁcar a evolução no período  a . Respectivamente para estes anos, a renúncia ﬁscal
foi de R  milhões, R  milhões e R , bilhão. Já o número de empresas que usufruíram
do benefício foi , sendo, respectivamente, ,  e . Entretanto, segundo dados da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (Anpei), quando
considerado o total do período, apenas  empresas usaram uma única vez este incentivo. Esse
número corresponde a , do total de empresas do país segundo a Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica (Pintec) .
Ademais, vale salientar que, no formato atual, somente as empresas declarantes pelo lucro real
podem usufruir do benefício, ou seja,  das empresas nacionais.
Feitas essas considerações, é possível identiﬁcar alguns pontos de insegurança jurídica que estão
sistematizados abaixo:
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t O que deve ser considerado regularidade ﬁscal?
t Em qual momento a empresa deve fazer a prova da regularidade ﬁscal?
t A depreciação normal de bens adquiridos anteriormente para atividades de pesquisa
pode ser considerada despesa operacional?
t Para as empresas que lançam os dispêndios com P&D como ativo intangível, a amortização pode ser considerada despesa operacional? Qual a parcela a ser considerada?
t Quais documentos devem comprovar a situação em que os funcionários migram a sua
função para projetos de inovação?
t Como ﬁca a situação em que os funcionários não têm dedicação exclusiva à P&D?
t A contratação de serviços de desenvolvimento com empresas de médio e de grande porte não serão consideradas?
t Somente serão consideradas as despesas com viagens efetuadas no exterior e necessariamente pagas no Brasil?
t Como ﬁcam as despesas de projetos que foram abortados? Quais documentos devem
comprová-las?
t Como comprovar e lançar os dispêndios dos projetos com duração de mais de um ano?
t O que deve ser considerado inovação tecnológica?

5.

Propostas

Uma agenda propositiva para a melhoria desse cenário exige que, primariamente, seja feita, entre
os organismos do governo, a disseminação de uma cultura de compras governamentais como
instrumento importante no desenvolvimento tecnológico das empresas nacionais e de política
industrial. Para tanto, é preciso que se aplique o mecanismo de encomenda de pesquisas previsto no Art.  da Lei de Inovação, assim como o direito de preferência (Art. ), vendas conjuntas
e prioridades. Além disso, é necessário aprimorar a Lei nº ., que institui normas para licitações e contratos da administração pública, para que também seja parte fundamental da construção de um ambiente favorável à inovação.
Adicionalmente, é preciso eliminar qualquer possibilidade de incidência de tributação sobre os
recursos de subvenção econômica como forma de manter a coerência entre os objetivos propostos pelo referido programa e a Lei de Inovação.
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Com relação aos NIT, é preciso que haja uma deﬁnição clara das suas atribuições de modo a evitar conﬂitos com a administração central das ICT e, por consequência, validar os pressupostos
do Art.  da Lei de Inovação. Nesse sentido, também é preciso estimular projetos conjuntos
entre ICT e as empresas, visando, sobretudo, à criação de um círculo virtuoso que pode ser resultante dessa maior interação entre os agentes.
Por sua vez, conforme exposto anteriormente, aspectos relacionados à propriedade intelectual
também apresentam entraves ao ambiente regulatório para inovação, e a principal via para a
resolução desses problemas é o aparelhamento e a modernização do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para que a concessão de patentes tenha a agilidade necessária.
Igualmente importante é a necessidade de agilizar os resultados da Comissão Técnica Interministerial, que tem por objetivo eliminar os pontos de insegurança jurídica presentes no Capítulo
III da Lei do Bem. Dentre as propostas que merecem especial atenção no âmbito desta lei, vale
destacar a necessidade de:
t Esclarecimentos por parte da Receita Federal a respeito dos itens que compõem os dispêndios das atividades de inovação que serão aceitos para fruição de incentivos ﬁscais.
t Estabelecimento do conceito de risco tecnológico presente na Lei do Bem e o tratamento que deve ser dado a ele.
t Ampliação para todos os portes os incentivos ﬁscais incorridos com a contratação de serviços de desenvolvimento tecnológico.
t Permissão da fruição de incentivos ﬁscais por grupos de empresas que desenvolvam projetos de inovação de forma cooperada.
t Ampliação dos incentivos para as empresas declarantes pelo lucro presumido.
t Estabelecimento de uma medida de acompanhamento que amplie os valores dos benefícios ﬁscais de acordo com o mérito de desempenho, baseado na continuidade e ampliação dos investimentos em inovação.
Por ﬁm, é preciso destacar que não se pode esquecer uma etapa fundamental de todo esse
processo de aperfeiçoamento do ambiente regulatório, qual seja, a capacitação de organismos
de controle, já que não basta apenas a adequação do arcabouço jurídico. É preciso capacitar os
principais órgãos de controle (TCU, Receita, etc.) para garantir a correta aplicação e interpretação
das leis favoráveis à inovação. Ademais, eles devem estar articulados, garantindo que isso ocorra
rapidamente e seja amplamente divulgado para as empresas, de forma a tornar transparente a
aplicação dos incentivos.
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1.

Introdução

A realização de pesquisas nas Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT) públicas brasileiras enfrentava até os anos  diﬁculdades operacionais importantes para gestão de recursos ﬁnanceiros, contratação de mão de obra temporária, licitação para compras, importação de bens e
insumos para a pesquisa e desenvolvimento de infraestrutura física. Para solucionar parte destes
problemas, na década de , começaram a ser criadas no Brasil as fundações de apoio às ICT. A
regulamentação das fundações de apoio veio a ocorrer em  por iniciativa dos ministros José
Israel Vargas, da Ciência e Tecnologia, e Murílio Hinguel, da Educação, no governo do presidente
Itamar Franco. Atualmente, todas as ICT com atividades de pesquisa signiﬁcativas contam com
fundações de apoio. Aparentemente, problemas detectados na fundação de apoio de uma das
universidades federais dispararam no Tribunal de Contas da União (TCU) procedimentos que
redundaram em dois acórdãos, cujas determinações, se cumpridas integralmente, inviabilizam as
atividades de pesquisa nas ICT.

2.

Fundações de apoio – base legal

As fundações de apoio às ICT são instituições de direito privado, sem ﬁns lucrativos, regidas
pelo Código Civil Brasileiro, criadas para prestar apoio às instituições universitárias e institu Professor Titular do Departamento de Engenharia Eletrônica da UFMG.
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tos de pesquisa públicos em suas atividades de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento
JOTUJUVDJPOBM'PSBNSFHVMBNFOUBEBTQFMB-FJȻȼȸȻȼȷ<ȴ> SFTQFJUBNB-FJEF-JDJUBÎÜFT -FJ
Ȼȹȹȹȼȶ <ȵ> QSFTUBNDPOUBTBPTØSHÍPTmOBODJBEPSFTFTÍPmTDBMJ[BEBTUBOUPQFMBJOTUJUVJÎÍP
apoiada quanto pela Controladoria Geral da União (CGU) e pelo TCU. Não são criadas por
lei nem mantidas pela União, mas precisam passar por credenciamento bienal por comissão
NJTUBEP.JOJTUÏSJPEB&EVDBÎÍP .&$ FEP.JOJTUÏSJPEB$JÐODJBF5FDOPMPHJB .$5 <ȴ>
"-FJȻȼȸȻ EFȵȳȴȵȴȼȼȷ FTUBCFMFDFFNTFVBSUJHPȴRVFBTJOTUJUVJÎÜFTGFEFSBJTEFFOTJOPTVperior e de pesquisa cientíﬁca e tecnológica poderão contratar por prazo determinado as funEBÎÜFTEFBQPJP OPTUFSNPTEPJODJTP9***EPBSUJHPȵȷEB-FJOȻȹȹȹ EFȵȴȳȹȴȼȼȶ&TUFJODJTP
FTUBCFMFDFBEJTQFOTBEFMJDJUBÎÍP<ȵ>%FTTBGPSNB B*$5FTUÈMFHBMNFOUFBVUPSJ[BEBBDPOUSBUBS
sua fundação de apoio para cumprir objetivos previstos na legislação sem licitação.
0%FDSFUPȸȵȳȸ EFȴȷȳȼȵȳȳȷ<ȶ> SFHVMBNFOUBBDJUBEB-FJȻȼȸȻFEFUFSNJOBFNTFVBSUJHPȴ
que as instituições federais de ensino superior e de pesquisa cientíﬁca e tecnológica poderão celebrar com as fundações de apoio contratos ou convênios, mediante os quais essas últimas prestarão às primeiras apoio a projetos de ensino, pesquisa e extensão e de desenvolvimento instituDJPOBM DJFOUÓmDPFUFDOPMØHJDP QPSQSB[PEFUFSNJOBEP0fȶEFTUFBSUJHPFTUBCFMFDFRVF QBSB
os ﬁns do decreto, entende-se por desenvolvimento institucional programas, ações, projetos e
atividades, inclusive aqueles de natureza infraestrutural, que levem à melhoria das condições das
instituições federais de ensino superior e de pesquisa cientíﬁca e tecnológica para o cumprimento da sua missão institucional, devidamente consignados em plano institucional aprovado pelo
ØSHÍPTVQFSJPSEBJOTUJUVJÎÍP<ȶ>
²GÈDJMDPNQSFFOEFSRVFB-FJȻȼȸȻȼȷFP%FDSFUPȸȵȳȸȳȷ RVFBSFHVMBNFOUB FTUBCFMFDFN
que as ICT podem contratar, sem licitação e por prazo determinado, suas respectivas fundações
de apoio, devidamente credenciadas pelo MEC e pelo MCT, para apoiar atividades de ensino,
pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional, ﬁcando explícito o entendimento de que
desenvolvimento institucional inclui obras de infraestrutura. Vale a pena adicionar que o artigo
ȶoEB-FJȻȼȸȻFTUBCFMFDF
i"SUȶ/BFYFDVÎÍPEFDPOWÐOJPT DPOUSBUPT BDPSEPTFPVBKVTUFTRVFFOWPMWBNBBQMJDBÎÍP
EFSFDVSTPTQÞCMJDPT BTGVOEBÎÜFTDPOUSBUBEBTOBGPSNBEFTUBMFJTFSÍPPCSJHBEBTB
I - observar a legislação federal que institui normas para licitações e contratos da administração pública, referentes à contratação de obras, compras e serviços;
**w<ȴ>

Ora, o inciso I, acima, é claro quanto à intenção do legislador em incluir obras como objeto de
contratação das fundações de apoio pelas respectivas ICT.
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3.

Pesquisa e pós-graduação no Brasil

A evolução da pós-graduação e da pesquisa no Brasil pode ser catalogada como um caso
de sucesso. A constatação da posição do país no cenário mundial, em termos de número de
doutores graduados e número de artigos publicados por ano, permite concluir que os ideais
de Álvaro Alberto (criador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico – CNPq), Anísio Teixeira (criador da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior – Capes), Brigadeiro Montenegro (criador do Instituto Tecnológico de Aeronárutica
– ITA e precursor da indústria aeronáutica) e Alberto Coimbra (criador do Instituto Alberto
Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia – COPPE-UFRJ), depois de avanços
FFTUBHOBÎÜFTBPMPOHPEFȹȳBOPT nPSFTDFNFGSVUJmDBNFNMBSHBFTDBMB1PSPVUSPMBEP B
presença crescente do setor tecnológico no PIB nacional, contribuindo para a diversidade e
força da economia brasileira e a participação de instituições brasileiras nos rankings de instituições com maior número de pedidos de patentes internacionais, elaborados pela World Intelectual Property Organization 8*10 <ȷ> NPTUSBRVFUBNCÏNBJOPWBÎÍPUFNTJEPCVTDBEB
com sucesso por ICT brasileiras.
É preciso reconhecer ainda a emergência no Brasil de uma verdadeira política de Estado para a área
de ciência, tecnologia e inovação. O MEC, o MCT e suas agências funcionando plenamente, os
PSÎBNFOUPTEBTVOJWFSTJEBEFTFNBMUBDPOUÓOVB EFTEFȵȳȳȷ WÈSJPTQBSRVFTUFDOPMØHJDPTFNJNplantação, as diversas fundações estaduais de amparo à pesquisa, cumprindo muito bem seu papel
complementar nos respectivos estados, e, por último mas não em último, os vários programas do
.&$ UBJTDPNPP3&6/*<ȸ> P1306/*<ȹ> B6"#<Ⱥ> BFYQBOTÍPEPTBOUJHPTDFOUSPTGFEFSBJTEF
educação tecnológica (Cefet), pela criação da rede de institutos federais de educação tecnológica
*'&5 FPJNQPSUBOUFFNBDJÎPQSPHSBNBEFGPSNBÎÍPEFQSPGFTTPSFTQSFWJTUPOP1"3<Ȼ> UPEPT
de enorme impacto no desenvolvimento da educação nacional, são fortes indicadores de que o
Brasil caminha ﬁrme para se tornar de fato um protagonista no conjunto das nações.

4.

Novos obstáculos ao desenvolvimento da pesquisa

O relacionamento das fundações de apoio com as respectivas ICT tem sido objeto de questionamentos desde sempre. De um lado, a limitada visão daqueles que entendem que as universidades públicas devem permanecer fechadas aos contatos com a sociedade extramuros faz
com que o trabalho essencial das fundações de apoio seja criticado como um modo de privatização da universidade pública. De outro lado, dirigentes de muitas fundações de apoio, também de visão curta, arguem que, como as fundações têm personalidade jurídica de direito privado, não precisam se submeter à instituição apoiada. Essas visões, ambas equivocadas e ambas
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sem fundamento legal, sempre foram vencidas em todas as instituições que apresentam bons
resultados na pesquisa e na pós-graduação. Nessas, prevalece a visão e o interesse maior da ICT
de gerar e difundir conhecimentos, para isso contando com o insubstituível apoio de suas respectivas fundações de apoio. É inegável que o trabalho das fundações de apoio tem sido um
dos fatores determinantes do sucesso brasileiro na evolução da pesquisa e da pós-graduação.
Nesse ambiente, o papel do controle externo teve sempre grande relevância ao apontar
seus eventuais erros e modos de correção. No caso da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), por exemplo, a evolução e o aperfeiçoamento das interfaces da instituição com
TVBTGVOEBÎÜFTEFBQPJPGPSBNOPUÈWFJTOPTBOPTȵȳȳȳ HSBÎBTËFYDFMFOUFJOUFSBÎÍPDPNB
4FDSFUBSJBEF$POUSPMF&YUFSOPEP5$6FN.JOBT(FSBJT 4&$&9.( &OUSFUBOUP FNȵȳȳȻ 
impropriedades no relacionamento de uma universidade federal com sua fundação de apoio
foram apontadas pelo controle externo e, em seguida, divulgadas com grande destaque na
mídia nacional. A movimentação interna da universidade, muito sustentada por aqueles que
se opõem ideologicamente às fundações e muito repercutida na grande mídia do país, ao ﬁm,
levou o reitor a renunciar ao seu mandato.
Foram esses problemas da Universidade de Brasília que, muito possivelmente, levaram o TCU a
EFUFSNJOBSVNBBVEJUPSJBEFPSJFOUBÎÍPDFOUSBMJ[BEB GPDBEBOBTSFMBÎÜFTFOUSFȴȸVOJWFSTJEBdes brasileiras e suas respectivas fundações de apoio. Essa auditoria gerou um relatório que não
GPJMFWBEPBPDPOIFDJNFOUPEBTȴȸVOJWFSTJEBEFTBOUFTEBQVCMJDBÎÍPEP"DØSEÍPȵȺȶȴ BRVF
EFVPSJHFN FNȵȹȴȴȵȳȳȻ<ȼ>0BDØSEÍPGPJBNQMBNFOUFEJWVMHBEPQFMP5$6 DPNBTJSSFHVMBSJEBEFTBQPOUBEBTOBTSFMBÎÜFTEFDBEBVNBEBTȴȸVOJWFSTJEBEFTDPNTVBTSFTQFDUJWBTGVOEBÎÜFT SFQFSDVUJOEPBNQMBNFOUFOBNÓEJB4ØQPTUFSJPSNFOUF FNGFWFSFJSPEFȵȳȳȼ OPDBTPEB
UFMG, é que as universidades receberam a oportunidade de se manifestar quanto às irregularidades que lhes eram respectivamente apontadas.
Além das irregularidades apontadas, e erroneamente divulgadas, uma vez que antes do exercício
EPEJSFJUPBPDPOUSBEJUØSJPFBNQMBEFGFTBQFMBTȴȸVOJWFSTJEBEFT P"DØSEÍPȵȺȶȴUSB[JBVNB
série de determinações válidas para todo o sistema de universidades federais, com prazo de 
dias para providências pelo MEC e MCT, mas com alerta aos reitores quanto ao risco pessoal
pelo não cumprimento imediato das determinações.

5.

Algumas determinações do Acórdão 2.731 [9]
t Não transﬁram para as fundações de apoio recursos destinados à execução de obras ou
serviços de engenharia, tendo em vista o não enquadramento desta atividade no conceito de desenvolvimento institucional, nos termos da jurisprudência ﬁrmada pelo Tribunal.
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/FTUFDBTP PDPOGSPOUPDPNBOPSNBMFHBM BMÏNEFnBHSBOUF ÏBOVODJBEPOPSFMBUØSJPEBBVEJUPSJB POEFTFQPEFMFS“a despeito do que dispõe o Decr. ./, considero que este tribunal
deve manter o entendimento que vem adotando até o presente”. (!!!)
t Abstenham-se de pagar bolsas a alunos que estejam atuando em projetos regidos pela
-FJOȻȼȸȻȴȼȼȷ
Muitos projetos são realizados no seio de programas de pós-graduação e beneﬁciam mestrandos e doutorandos. A proibição impede esta sinergia muito desejável.
t Efetuem os procedimentos para adequação dos cursos de pós-graduação lato sensu ao
RVFEJTQÜFP"SUȼEB3FTPMVÎÍP$/&$&4ȴȵȳȳȴ [FMBOEPUBNCÏNQBSBPDVNQSJNFOUPEFUPEBTBTEFNBJTFYJHÐODJBTEFTTB3FTPMVÎÍPFEP1BSFDFS$/&$&4ȶȹȷȵȳȳȵ
As resoluções e pareceres do CNE tratam de questões acadêmicas, fora, portanto, do âmbito do
controle de contas.
t Providenciem o recolhimento diário à conta única da universidade dos ingressos de todos
os recursos que lhe são legalmente devidos.
Os recolhimentos de impostos no país são mensais, via de regra. Esta determinação apenas aumenta a burocracia e o custo dos projetos.
t Promovam as ações necessárias com vistas à deﬁnição dos critérios e limites da colaboração esporádica, remunerada ou não, em assuntos da especialidade do docente da carreira
do magistério superior.

Esta questão da participação ter que ser esporádica está na lei, entretanto, ela não pode signiﬁcar que uma determinada empresa tenha que mudar a equipe de pesquisadores que apoia seus
desenvolvimentos, sua inovação, apenas para atender, de forma estrita, a este conceito.
t Orientem todas as agências ﬁnanciadoras, fundos e órgãos subordinados (do MEC, MCT,
MPOG) para que não efetuem contratos ou convênios de repasse de recursos ﬁnanceiros, com objetivos de fomento à pesquisa cientíﬁca ou tecnológica, diretamente para
GVOEBÎÜFTEFBQPJPB*'&4 TFEFTUJOBEPTBQSPKFUPTBCSBOHJEPTQFMB-FJOȻȼȸȻȴȼȼȷ IJpótese em que tais avenças devem ser feitas diretamente com as IFES.
Esta determinação, se cumprida na íntegra, simplesmente impede a pesquisa nas universidades
brasileiras.
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6.

Reações ao Acórdão 2.731
t &NȴȺȴȵȳȻ B6'.(JNQFUSPVOP4VQSFNP5SJCVOBM'FEFSBM 45' NBOEBEPEFTFHVSBOÎBDPNQFEJEPEFMJNJOBSDPOUSBEFUFSNJOBÎÜFTDPOUJEBTOP"DØSEÍPȵȺȶȴ 1SPDFTTP
45'OȵȺȺȼȼ 

Ao alertar os reitores para o cumprimento imediato das determinações, não se respeitava o direito ao contraditório e ampla defesa, já que o acórdão baseou-se em relatório de auditoria sobre
o qual as universidades não tiveram a oportunidade de se manifestar.
A determinação de que as fundações de apoio não podem construir nos campi universitários
DPOUSBSJBEJTQPTJUJWPTMFHBJT)ÈNBJTEFȶȳBOPTB6'.(DPOTUSØJBTFEJmDBÎÜFTEP campus
Pampulha por meio da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep), que inclusive tem
entre suas atribuições estatutárias a de construir para a UFMG, para o que solicitou e obteve registro no CREA-a região.
0QSPDFTTPȵȺȺȼȼGPJEJTUSJCVÓEPQBSBBNJOJTUSB&MMFO(SBDJF"MJNJOBSDPODFEJEBQFMPNJOJTUSP
$FTBS1FMVTP FNȳȸȳȴȵȳȳȼ OPQFSÓPEPEFGÏSJBTGPSFOTFT SFTUSJOHJVTFBPSFTQFJUPBPEJSFJUPBP
contraditório e ampla defesa.
Posteriormente, várias universidades se manifestaram ao STF em favor da posição da UFMG.
7BMFBJOEBDJUBSBRVJBEFDJTÍPEP.JOJTUSP$FMTPEF.FMMP<ȴȳ> DPODFEFOEPMJNJOBSBVNTFHVOEPNBOEBEPEFTFHVSBOÎBJNQFUSBEPQFMB6'.( OPNFTNPEJBȴȺȴȵȵȳȳȻ 1SPDFTTP45'OP
ȵȺȻȳȳ DPOUSBEFDJTÍPEP5$6DPOTUBOUFEFPVUSPBDØSEÍP FTQFDÓmDPQBSBB6'.( QSPJCJOEP
que professor em dedicação exclusiva coordenasse curso de especialização. A decisão trata a
questão da autonomia universitária de forma exemplar.
t Ocorreu ampla movimentação no Congresso Nacional em que se destacaram na defesa
das universidades os deputados Raquel Teixeira, Gilmar Machado, Rodrigo Rolemberg e
Miro Teixeira, além dos senadores Flávio Arns e Cristóvão Buarque. Entretanto, apesar de
três audiências públicas e algumas reuniões com ministros do TCU sobre o tema, nada de
deﬁnitivo foi votado no Congresso.
t &Nȵȸȳȶȳȼ BUFOEFOEPTPMJDJUBÎÍPEPTFOIPSNJOJTUSPEB$JÐODJBF5FDOPMPHJB PQMFOÈrio do TCU concedeu uma carência de um ano quanto ao cumprimento da determinação que impedia o repasse direto às fundações de apoio de recursos das agências goverOBNFOUBJT"TVQPTJÎÍP EJHBTFJNQPTTÓWFMEFTFSFBMJ[BS FSBEFRVFUPEBTBTMJNJUBÎÜFT
das universidades para fazer a gestão dos recursos de pesquisa sem a participação de suas
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fundações de apoio pudessem ser contornadas por meio de leis, discutidas e votadas no
Congresso naquele período de um ano.
t O MEC e o MCT constituíram comissões, com a participação de reitores escolhidos pela
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes),
para formular alterações na legislação, visando atender às determinações do TCU. Até o
presente, não se tem notícia de acordo quanto aos termos das alterações. A posição do
autor deste artigo, como se verá adiante nas conclusões, é de que não há necessidade de
alterações nos dispositivos legais, no que se refere ao relacionamento das ICT com suas
fundações de apoio.
Como podia ser previsto, nenhuma mudança legal foi feita no período de um ano de carência e, a
QBSUJSEFNBSÎPEFȵȳȴȳ BEFUFSNJOBÎÍPEFOÍPTFGB[FSSFQBTTFEFSFDVSTPTEJSFUBNFOUFËTGVOEBÎÜFTEFBQPJPWPMUPVBWJHPSBS"MÏNEJTTP FNȵȹȳȶȵȳȴȳ GPJQVCMJDBEPP"DØSEÍPȴȵȸȸ RVF
FTUFOEFVBQSPJCJÎÍPEFSFQBTTFEJSFUPËTGVOEBÎÜFTEFUPEBTBTJOTUJUVJÎÜFTQÞCMJDBTCSBTJMFJSBT<ȴȴ>
0TBDØSEÍPTȵȺȶȴȵȳȳȻFȴȵȸȸȵȳȴȳDPOKVHBEPTTJNQMFTNFOUFJNQFEFNBQFTRVJTBF QPSUBOUP 
a inovação nas instituições públicas do Brasil.

7.

Extensão da proibição de repasses diretos às fundações de
apoio de todas as instituições públicas

0"DØSEÍPȴȵȸȸ EFȵȹȳȶȵȳȴȳ<ȴȴ> SFGFSFTFËUPNBEBEFDPOUBTSFMBUJWBTBȵȳȳȺEP.VTFV1Braense Emílio Goeldi (MPEG). Neste acórdão, com a justiﬁcativa de que a Instrução Normativa
EB4FDSFUBSJBEP5FTPVSP/BDJPOBMȳȴȼȺEFmOFDPNPFYFDVUPSBRVFMFRVFTFKBPSFTQPOTÈWFM
direto pela execução do objeto, o TCU veda ajustes em que a fundação de apoio faça “mera”
gestão de recursos.
/PJUFNȴȶȷEPBDØSEÍP MÐTF“... à medida que a participação das fundações nesses ajustes se
limita a executar a gestão ﬁnanceira dos recursos envolvidos nos projetos contratados, sem qualquer conexão com a execução de atividades relacionadas ao desenvolvimento cientíﬁco e tecnológico almejado, atividades as quais, diga-se de passagem, estão a cargo exclusivo do MPEG, a contratação dessas instituições, mediante dispensa de licitação, não mais se justiﬁca, caracterizando-se como ato de gestão irregular” <ȴȴ>.
&OUSFUBOUP PBSUJHPȴȳEB-FJȴȳȼȺȶ -FJEB*OPWBÎÍP FTUBCFMFDF “Os acordos e contratos ﬁrmados entre as ICT, as instituições de apoio, agências de fomento e as entidades nacionais de direito
privado sem ﬁns lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, cujo objeto seja compatível com
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a ﬁnalidade desta Lei, poderão prever recursos para cobertura de despesas operacionais e administrativas incorridas na execução destes acordos e contratos...” <ȴȵ>0SB TFB-FJEB*OPWBÎÍPFTUBbelece até que os custos operacionais e administrativos das fundações de apoio sejam previstos
e, obviamente, as fundações entram nos projetos exclusivamente para fazer a gestão, o entendiNFOUPEP"DØSEÍPȴȵȸȸDMBSBNFOUFDPOUSBSJBEJTQPTJUJWPMFHBM
Ademais, a gestão é parte da execução de qualquer empreendimento. Então, invocar a IN-STN
ȳȴȼȺQBSBQSPJCJSSFQBTTFTEJSFUPTËTGVOEBÎÜFTUBNCÏNOÍPQBSFDFBEFRVBEP
A consequência mais imediata da auditoria, que levou à tomada de contas, objeto do Acórdão
ȴȵȸȸ QBSBP.1&( GPJBTVTQFOTÍPEBFYFDVÎÍPEP1SPHSBNBEF1FTRVJTBFN#JPEJWFSTJEBEF
(PPBio) e do Programa de Gestão e Promoção da Integração da Rede Temática em Modelagem
"NCJFOUBM (FPNB <ȴȵ>.BJTVNBWF[ PDPOUSPMFEFDPOUBTDPNQBSFDF GB[FOEPDPNRVFB
GPSNBTFTPCSFQPOIBBPDPOUFÞEP PRVFQBSFDFnBHSBOUFNFOUFDPOUSÈSJPBPJOUFSFTTFOBDJPOBM

8.

O controle externo brasileiro e seus congêneres de
outros países

Uma das associações de empresas brasileiras de engenharia fez produzir um extenso estudo
comparativo do controle externo no Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Nova Zelândia. A análise do trabalho mostra que o controle externo de contas no Brasil tem amplitude e
alcance muito maior que os de seus congêneres dos outros países. A causa do desequilíbrio pode
estar relacionada ao fato de que a Constituição Brasileira de  atribui ao TCU funções investigatória (ﬁscalização), judicante e sancionadora (aplicação de punições). Assim, a corte de contas
brasileira investiga, julga e pune. A racionalidade no julgamento das ações do setor público exige
FTUVEPFSFnFYÍPTPCSFFTUBTJUVBÎÍP
É importante dizer que não se faz aqui, em nenhuma hipótese, a apologia da impunidade, do
erro sem a correspondente apuração e eventual punição de infratores. Entretanto, não parece
razoável que a corte de contas, que é absolutamente fundamental em qualquer democracia, determine rumos dos projetos nacionais, eventualmente inviabilizando-os.
No caso das universidades e dos institutos de pesquisa, é preciso compreender que são instituições que lidam com o conhecimento e, portanto, pela natureza de seu objeto, não podem ser
tratadas como meras repartições públicas burocráticas. Não há mais espaço para o progresso
econômico de qualquer país sem o intensivo apoio dos centros geradores de conhecimento e
inovação. Dessa forma, torna-se essencial que sejam garantidas aos pesquisadores as condições
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para o exercício de suas competências, na maioria dos casos, adquiridas graças a signiﬁcativos
investimentos de recursos públicos e, obviamente, aos esforços pessoais de cada um.

9.

Conclusões

A análise da legislação existente sobre as relações de fundações de apoio e ICT mostra que a
legislação é suﬁciente. Entretanto, é também evidente, como se procurou demonstrar, a visão
restritiva emanada das interpretações dessa legislação pelos órgãos de controle. Erros e irregularidades, quando encontrados, devem gerar processo, com direito ao contraditório e ampla defesa,
e eventual punição. Entretanto, no Brasil, erros motivam apelos para a elaboração de novas leis
e jurisprudências para evitar erros.
Aos gestores públicos tem que ser garantida a segurança jurídica essencial ao exercício pleno de
TVBNJTTÍP.VEBOÎBTEFJOUFSQSFUBÎÍPEPTØSHÍPTEFDPOUSPMFHFSBNBDØSEÍPTDPOnJUBOUFTBP
longo do tempo, causando insegurança e, com frequência, multas e punições a gestores íntegros.
Isto sem mencionar a execrável exposição pública que destrói sem piedade a reputação de pesTPBTIPOFTUBT0QBÓTWJWFVNUFNQPEFVNBDFSUBNÓEJBTFEFOUBQPSFTDÉOEBMPTDPNQSPWBdos, em comprovação, não comprovados, suspeitados ou até inventados, e o direito de resposta
continua sendo uma miragem.
É preciso uma efetiva mobilização das lideranças acadêmicas para dizer o que serve ao país, em
termos de legislação de ciência, tecnologia e inovação. Qualquer discussão tem que ocorrer no
Congresso Nacional, a partir de propostas da comunidade de CT&I e não pelo artifício de se
proibirem atividades essenciais, para assim provocar a discussão e providências das autoridades.
Objetivamente, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e a ABC elaboraram
uma proposta de medida provisória para ser levada ao presidente da República. Nessa proposta, as ICT teriam regime de compras próprio, colocado em discussão pública e, posteriormente,
aprovado por seu conselho superior e amplamente divulgado, em vez de atenderem às determiOBÎÜFTEB-FJȻȹȹȹ
Aparentemente, o próprio TCU compreende que não é possível viver sob a égide de determinaÎÜFTEPTBDØSEÍPTȵȺȶȴȵȳȳȻFȴȵȸȸȵȳȴȳ"EFNPOTUSBSJTUP BOPUÓDJBEFRVF EVSBOUFFTUB*7
$/$5* TFVQMFOÈSJPEFDJEJVTVTQFOEFSOPWBNFOUF BUÏPmNEFȵȳȴȳ BQSPJCJÎÍPEPTSFQBTTFT
diretos das agências governamentais às fundações de apoio das ICT. Entretanto, qualquer cidadão brasileiro sabe que este prazo também não será suﬁciente, pelo mesmo motivo por que o
anterior não o foi. Nova prorrogação da anistia se imporá, tão logo a anistia em vigor tenha seu
prazo expirado.

Consolidação do Sistema Nacional de Ciência Tecnologia e Inovação (SNCTI)
O ambiente regulatório – entraves e desaﬁos





Ronaldo Tadeu Pena

&NDPODMVTÍP UPSOBTFGVOEBNFOUBMSFUPSOBSËTJUVBÎÍPBOUFSJPSBOPWFNCSPEFȵȳȳȻ RVBOEP
P"DØSEÍPȵȺȶȴGPJQVCMJDBEP TVTQFOEFOEPTFBWJHÐODJBEFEFUFSNJOBÎÜFTSFTUSJUJWBTBPEFTFOWPMWJNFOUPEBQFTRVJTB DPOTUBOUFTEFBNCPTPTBDØSEÍPTȵȺȶȴFȴȵȸȸ)ÈVNDPOTFOTPOP
meio acadêmico de que não é possível, no Brasil de hoje, fazer pesquisa de ponta e gerar inovação com atendimento às determinações dos dois acórdãos discutidos neste artigo.

Notas
<ȴ>o-&*/PȻȼȸȻ %&ȵȳ%&%&;&.#30%&ȴȼȼȷo%06%&ȵȴȴȵȼȷ IUUQXXXȻȴEBUBQSFWHPWCS
TJTMFYQBHJOBTȷȵȴȼȼȷȻȼȸȻIUN DPOTVMUBEPFNȴȻȳȹȵȳȴȳ
<ȵ>o-&*/Ȼȹȹȹ%&ȵȴ%&+6/)0%&ȴȼȼȶ%06%&ȵȵȳȹȴȼȼȶ IUUQXXXȻȴEBUBQSFWHPWCSTJTMFY
QBHJOBTȷȵȴȼȼȶȻȹȹȹIUN DPOTVMUBEPFNȴȻȳȹȵȳȴȳ
<ȶ>o%&$3&50/ȸȵȳȸ %&ȴȷ%&4&5&.#30%&ȵȳȳȷ IUUQXXXQSPQFTQVGQBCSBSR@EPXOMPBE
EPDVNFOUPT%FDSFUP@ȸȵȳȸEPD DPOTVMUBEPFNȴȻȳȹȵȳȴȳ
<ȷ> o 8PSME *OUFMMFDUVBM 1SPQFSUZ 0SHBOJ[BUJPO  IUUQXXXXJQPJOUQSFTTSPPNFOBSUJDMFTȵȳȴȳBSUJDMF@ȳȳȳȶIUNM DPOTVMUBEPFNȳȸȳȺȵȳȴȳ
<ȸ>o3&6/*o3FFTUSVUVSBÎÍPF&YQBOTÍPEBT6OJWFSTJEBEFT'FEFSBJT IUUQDFOUSBMEFNJEJBNFDHPWCS
QMBZQIQ WJEȴȼȸ DPOTVMUBEPFNȴȻȳȹȵȳȴȳ
<ȹ> o 1306/* o 1SPHSBNB 6OJWFSTJEBEF 1BSB 5PEPT   IUUQQSPVOJQPSUBMNFDHPWCS  DPOTVMUBEP FN
ȴȻȳȹȵȳȴȳ
<Ⱥ>o6"#o6OJWFSTJEBEF"CFSUBEP#SBTJM IUUQXXXVBCDBQFTHPWCSJOEFYQIQ PQUJPODPN@DPOUF
OUWJFXBSUJDMFJEȹ*UFNJEȴȻ DPOTVMUBEPFNȴȻȳȹȵȳȴȳ
<Ȼ>o1"3o1SPHSBNBEF"ÎÜFT"SUJDVMBEBT IUUQTJNFDNFDHPWCSDUFSFMBUPSJPQVCMJDPQSJODJQBMQIQ 
DPOTVMUBEPFNȴȻȳȹȵȳȴȳ
<ȼ>o"DØSEÍPȵȺȶȴEFȵȹȴȴȵȳȳȻIUUQTUBUDPSSFJPXFCDPNCSDCPOMJOFȵȳȳȼ@ȳȷBDPSEBP@ȵȺȶȴEPD 
DPOTVMUBEPFNȳȴȳȺȵȳȴȳ
<ȴȳ>o$FMTPEF.FMMP .4ȵȺȻȳȳo.FEJEB$BVUFMBSFN.BOEBEPEF4FHVSBOÎB IUUQXXXTUGKVTCS
QPSUBMEJBSJP+VTUJDBWFS%JBSJP1SPDFTTPBTQ OVN%KȸȴEBUB1VCMJDBDBP%KȴȻȳȶȵȳȳȼJODJEFOUF
ȶȺȳȴȺȻȹDPE$BQJUVMPȹOVN.BUFSJBȶȴDPE.BUFSJBȵ DPOTVMUBEPFNȳȴȳȺȵȳȴȳ
<ȴȴ> o "DØSEÍP ȴȵȸȸ EF ȵȹȳȶȵȳȴȳ  IUUQDPOUBTUDVHPWCSQPSUBMUFYUVBM.PTUSB%PDVNFOUP MOL
"$ȴȵȸȸȳȻȴȳȵ <OVNE><#ȳȳȴ #ȳȳȵ #ȳȴȵ> DPOTVMUBEPFNȳȵȳȺȵȳȴȳ
<ȴȵ> o -&* /P ȴȳȼȺȶ  %& ȵ %& %&;&.#30 %& ȵȳȳȷ  IUUQXXXQMBOBMUPHPWCSDDJWJM@ȳȶ@BUPȵȳȳȷ
ȵȳȳȹȵȳȳȷ-FJ-ȴȳȼȺȶIUN DPOTVMUBEPFNȳȵȳȺȵȳȴȳ
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1.

Preâmbulo

Embora tenhamos tido nossos heróis no passado, como Carlos Chagas, nossa ciência é muito
jovem, se comparada com a dos Estados Unidos e de um bom número de nações europeias.
De fato, seus contornos institucionais só começam a ter nitidez com a criação, por exemplo, da
Academia Brasileira de Ciências (inicialmente intitulada Sociedade Brasileira de Ciências) e das
Universidades do Brasil e São Paulo, todas elas há menos de cem anos.
Também é relativamente recente a institucionalização do apoio governamental à ciência e
tecnologia. O Conselho Nacional de Pesquisas, posteriormente denominado Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico (CNPq), e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), foram criados em  e constituíram-se em
marco histórico para o nosso avanço em C&T. Seguiu-se, na década seguinte, a extraordinária
participação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico - BNDE (atualmente BNDES), por meio do Funtec para apoio à ciência e à tecnologia básicas e posteriormente com
a criação da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). De primeira importância foi também
no ﬁnal dos anos  a organização de nossa pós-graduação pelo Conselho Federal de Educação, fundamentado no notável Parecer Sucupira, que designou a Capes, do Ministério da
Educação, como a instituição nacional que qualiﬁca os programas de mestrado e doutorado,
tendo por base na excelência cientíﬁca dos grupos de pesquisa responsáveis pela sua execução. Introduz-se, nesta ocasião, o tempo integral e a dedicação exclusiva nas universidades, o
 Professor Titular do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).
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que mais tarde passou a vigorar também em nossos institutos de pesquisa. Com a criação do
Ministério da Ciência e Tecnologia, em , o CNPq e a Finep passaram a dele fazer parte e
são suas principais agências na promoção de CT&I.
O retrato institucional da ciência brasileira atualmente é bem mais amplo e sólido. Os centros de
pesquisa cientíﬁco-tecnológico em universidades, institutos ou empresas, em maior ou menor
escala, espalham-se pelo país e envolvem recursos humanos em números impensáveis há três ou
quatro décadas, ainda assim insuﬁcientes para galgarmos o primeiro escalão de países avançados
e não nos distanciarmos dos países do BRIC. É certo que o conhecimento cientíﬁco-tecnológico,
criativo e renovador, é reconhecido no governo federal como um todo e crescentemente pela
mídia e a sociedade em geral, como instrumento fundamental para um desenvolvimento socioeconômico harmônico e sustentável. Assim é que foi possível ao MCT instalar recentemente
uma rede formidável de Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT), que substituem os
Institutos do Milênio, com o apoio dos ministérios da Saúde e da Educação, e ainda o BNDES e
a Petrobras, aprovar várias leis de incentivo à integração academia-empresa e elaborar um plano
nacional de C&T como eixo orientador de uma política de Estado.
A grande e extraordinária novidade é a vitalidade das fundações de amparo às pesquisas (FAP),
presentes em quase todos os estados brasileiros, e das secretarias de ciência e tecnologia, existentes em todos eles. Dentre as FAP, cabe destacar a Fapesp, a pioneira delas, e mais recentemente a Faperj e a Fapemig, que têm dado notável contribuição ao avanço da ciência em seus
estados, incluindo aí a integração academia-empresa e a cooperação internacional. Cabe ainda
destaque aos desempenhos da Fapeam, Fapespa, Fapesc, Facep e Fapesb, dentre outras que
também atuam nas linhas acima. Além de ativas em seus próprios estados, e várias delas participarem do programa de INCT, as FAP hoje constituem fonte de políticas públicas nacionais e
até instituindo redes de pesquisa entre si em parceria com instituições federais, como foi o caso
recente de uma rede em malária em parceria com o CNPq e o Departamento de C&T do Ministério da Saúde e outra em dengue, em parceria com o CNPq.
É dentro deste quadro institucional bem mais amplo que trataremos de relevantes avanços reDFOUFTEFOPTTB$5FGBSFNPTQSPQPTUBTQBSBBNQMJBSUBJTBWBOÎPTBUÏȵȳȵȳ

2.

Avanços recentes da produção cientíﬁca

O avanço da ciência brasileira tem sido notável nas últimas décadas, como apontam as três tabelas Relative Impact – Brazil, all ﬁelds, Science in Brazil - e Science in Brazil -, em
termos de médias de citações de artigos cientíﬁcos atribuídos ao Brasil e publicados em revistas
indexadas em relação às médias mundiais, em intervalos de cinco anos.
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A primeira delas mostra que o impacto médio relativo a todas as áreas do conhecimento em
conjuntoFNSFMBÎÍPËDPSSFTQPOEFOUFNÏEJBNVOEJBMOPQFSÓPEPȴȼȼȺȵȳȳȴFWPMVJVEFȳ ȸȶ
QBSBȳ ȹȶOPQFSÓPEPEFȵȳȳȷȵȳȳȻ PRVFDPSSFTQPOEFBVNBWBOÎPEFȴȼȱ
Tabela . Relative Impact – Brazil, all ﬁelds

Brazil
Imp Base (B)
ȵ Ⱥȵ

(A)/(B)

1981-1985

Impact (A)
ȴ ȶȳ

1982-1986

ȴ ȵȻ

ȵ Ⱥȸ

ȳ ȷȺ

1983-1987

ȴ ȶȸ

ȵ ȺȻ

ȳ ȷȼ

1984-1988

ȴ ȵȻ

ȵ Ȼȵ

ȳ ȷȸ

1985-1989

ȴ ȵȹ

ȵ ȻȺ

ȳ ȷȷ

1986-1990

ȴ ȵȹ

ȵ ȼȶ

ȳ ȷȶ

1987-1991

ȴ ȵȷ

ȶ ȳȴ

ȳ ȷȴ

1988-1992

ȴ ȶȸ

ȶ ȳȼ

ȳ ȷȷ

1989-1993

ȴ ȷȸ

ȶ ȴȺ

ȳ ȷȹ

1990-1994

ȴ ȸȶ

ȶ ȵȶ

ȳ ȷȺ

1991-1995

ȴ ȹȷ

ȶ ȶȳ

,

1992-1996

ȴ ȺȺ

ȶ ȷȷ

,

1993-1997

,

ȶ ȸȷ

ȳ ȸȵ

1994-1998

,

ȶ ȹȵ

ȳ ȸȶ

1995-1999

,

ȶ Ⱥȷ

ȳ ȸȶ

1996-2000

ȵ ȳȳ

ȶ Ȼȴ

ȳ ȸȵ

1997-2001

ȵ ȴȳ

ȶ ȼȹ

ȳ ȸȶ

1998-2002

ȵ ȵȸ

ȷ ȳȸ

,

1999-2003

ȵ ȶȺ

ȷ ȴȻ

ȳ ȸȺ

2000-2004

ȵ ȷȺ

ȷ ȵȵ

,

2001-2005

ȵ ȹȶ

ȷ ȶȻ

,

2002-2006

ȵ Ⱥȹ

ȷ ȷȺ

ȳ ȹȵ

2003-2007

ȵ ȻȻ

ȷ ȸȻ

ȳ ȹȶ

2004-2008

ȵ ȼȷ

ȷ Ⱥȳ

ȳ ȹȶ

Years

ȳ ȷȻ

Fonte: Thomson Reuters. National Science Indicators. Database - Standard ESI. CD-ROM .
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Há outro indicador, que julgo relevante, em que se dá igual peso ao impacto relativo de nossas
publicações em cada área do conhecimento e que também aponta para um avanço signiﬁcativo
da ciência brasileira nos últimos anos. Para calculá-lo, tomamos as médias do impacto relativo
das publicações do Brasil em relação às correspondentes médias mundiais separadamente para
DBEBVNBEBTȵȴÈSFBTEPDPOIFDJNFOUPMJTUBEBTOBTUBCFMBTȵFȶ SFMBUJWBTBPTQFSÓPEPTȴȼȼȻ
ȵȳȳȵFȵȳȳȶȵȳȳȺ"NÏEJBEFUBJTNÏEJBTEFJNQBDUPSFMBUJWPFNSFMBÎÍPBPNVOEPQPSÈSFBEP
DPOIFDJNFOUPBWBOÎBEFȳ ȹȴQBSBȳ ȹȹ PRVFEÈVNBVNFOUPEFȻ ȵȱEPJNQBDUPSFMBUJWPEF
nossas publicações entre os dois períodos.
Tabela . Science in BrazilȴȼȼȻȵȳȳȵ
Percentage of papers
from Brazil

Relative impact
compared to world

Percentage

Agricultural Sciences

ȵ ȼȹ

-

ȳ ȷȳ

Physics

ȵ ȴȵ

ȵȸ

ȳ Ⱥȶ

Space Science

ȴ ȼȵ

ȵȺ

ȳ Ⱥȶ

Microbiology

,

ȷȺ

ȳ ȸȶ

Plant & Animal Science

ȴ ȻȺ

ȷȷ

,

Pharmacology

ȴ ȸȺ

ȷȴ

,

Mathematics

,

ȵȳ

,

Biology & Biochemistry

ȴ ȷȺ

ȹȵ

ȳ ȶȻ

Ecology/Environmental

ȴ ȷȶ

-

ȳ Ȼȵ

Chemistry

ȴȶȺ

ȶȹ

ȳ ȹȷ

Field

Materials Science

Brazil's overall percent share, all ﬁelds: 1.34
ȵȷ
ȴ ȵȹ

ȳ Ⱥȹ

Molecular Biology

ȴ ȵȹ

Ⱥȶ

ȳ ȵȺ

Imunology

ȴ ȵȷ

ȸȷ

ȳ ȷȹ

Geosciences

,

ȵȸ

ȳ Ⱥȸ

Engineering

,

ȵȵ

ȳ ȺȻ

Neurosciences

,

ȷȺ

ȳ ȸȶ

Clinical Medicine

,

ȶȸ

,

Social Sciences

ȳ Ⱥȹ

ȸȺ

ȳ ȷȶ

Computer Science

ȳ Ⱥȵ

ȵȵ

ȳ ȺȻ

Psychology/Psychiatry

ȳ ȶȹ

-

ȳ Ȼȷ

Economics & Business

ȳ ȶȷ

ȸȷ

ȳ ȷȹ

Average

,

Fonte: National Science Indicators, - (containing listings of output and citation statistics for more than 
countries; available in standard and deluxe versions from the Research Services Group).
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Tabela . Science in BrazilȵȳȳȶȳȺ
Percentage of papers
from Brazil

Relative impact
compared to world

Agricultural Sciences

ȷȳȸ

ȷȸ

,

Physics

ȶȳȵ

ȷȵ

,

Space Science

ȵȸȶ

ȷȳ

,

Microbiology

ȵȷȻ

ȶȸ

,

Plant & Animal Science

ȵȴȶ

ȴȷ

,

Pharmacology

ȵȴȵ

-

ȳ ȷȷ

Field

Percentage

Mathematics

ȵȳȸ

ȶȴ

,

Biology & Biochemistry

ȵȳȷ

-

ȳ ȷȼ

Ecology/Environmental

.

ȴȵ

,

Chemistry

ȴȻȵ

-

,

Materials Science

Brazil's overall percent share, all ﬁelds: 1.34
ȵȼ
.

ȳ Ⱥȴ

Molecular Biology

.

-

ȳ ȶȷ

Imunology

.

ȷȵ

,

Geosciences

ȴȸȷ

ȶȷ

,

Engineering

ȴȸȵ

ȶȴ

,

Neurosciences

ȴȷȸ

ȴȵ

,

Clinical Medicine

ȴȶȳ

-

ȳ Ȼȵ

Social Sciences

.

ȶȴ

,

Computer Science

.

ȶȻ

ȳ ȹȵ

Psychology/Psychiatry

ȳȹȵ

ȵȺ

ȳ Ⱥȶ

Economics & Business

ȳȷȻ

ȷȴ

,

Average

,

Fonte: National Science Indicators, - (containing listings of output and citation statistics for more than 
countries; available in standard and deluxe versions from the Research Services Group).

No que tange ao impacto relativo, em termos de médias de citações de artigos cientíﬁcos para
todas as áreas do conhecimento em conjunto, o Brasil estava à frente dos demais países do
BRIC (China, Índia e Rússia), como mostra o Gráﬁco . Mas nossa posição está ameaçada pela
China e pela Índia.
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Gráﬁco .

Relative impact compared
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China
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Russia

Fonte: Thomson Reuters National Science Indicators

A situação descrita acima deve servir de motivação para que o esforço do Brasil em C&T seja
crescente, na verdade em CT&I, a ﬁm de continuarmos na posição de destaque isolado na América Latina, sermos competitivos com os demais países, particularmente os do BRIC, e caminharmos solidamente para alcançar padrões semelhantes aos dos países avançados em futuro relativamente próximo.
Também em termos de número de artigos cientíﬁcos publicados em revistas indexadas, nosso
DSFTDJNFOUPUFNTJEPFYUSBPSEJOÈSJP NVJUPBDJNBEBNÏEJBNVOEJBM DPNPTFWÐQFMB5BCFMBȷ
F(SÈmDPTȵFȶ RVFJOEJDBNPDSFTDJNFOUPEPOÞNFSPEFOPTTPTUSBCBMIPTBPMPOHPEPTBOPT
e seu percentual em relação aos trabalhos cientíﬁcos de todo mundo.
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Tabela . Number of papers and percent share in the world

Brazil
Years

Papers Brazil (A)

Papers World (B)

% Papers (A)/(B)

1981-1985

.

ȵȷȷȵȴȶȶ

ȳ ȷȺ

1982-1986

ȴȵȴȼȼ

ȵȸȴȺȶȶȴ

ȳ ȷȻ

1983-1987

ȴȵȸȻȷ

ȵȸȹȼȴȳȶ

ȳ ȷȼ

1984-1988

ȴȶȳȼȴ

ȵȹȵȺȵȴȼ

,

1985-1989

ȴȶȺȼȻ

ȵȺȳȸȸȹȼ

,

1986-1990

ȴȸȳȵȻ

ȵȺȹȻȷȶȺ

ȳ ȸȷ

1987-1991

ȴȹȶȼȴ

ȵȻȶȳȺȻȸ

,

1988-1992

ȴȻȷȴȺ

ȵȼȶȴȺȹȷ

ȳ ȹȶ

1989-1993

ȵȳȴȼȶ

ȶȳȴȸȵȼȷ

ȳ ȹȺ

1990-1994

ȵȵȵȸȶ

ȶȴȶȸȼȴȺ

ȳ Ⱥȴ

1991-1995

ȵȷȹȷȳ

ȶȵȺȴȹȸȼ

ȳ Ⱥȸ

1992-1996

ȵȺȵȼȳ

ȶȷȴȶȸȹȸ

,

1993-1997

ȵȼȼȸȻ

ȶȸȴȺȻȷȼ

,

1994-1998

ȶȷȴȴȶ

ȶȹȶȵȸȹȳ

ȳ ȼȷ

1995-1999

ȶȻȼȴȼ

ȶȺȳȷȶȺȹ

,

1996-2000

ȷȶȶȶȵ

ȶȺȷȷȶȸȼ

,

1997-2001

ȷȻȵȳȶ

ȶȺȻȺȴȷȴ

ȴ ȵȺ

1998-2002

ȸȶȺȵȵ

ȶȻȶȷȷȼȵ

ȴ ȷȳ

1999-2003

ȸȼȴȶȵ

ȶȼȸȳȹȴȶ

,

2000-2004

ȹȷȳȶȳ

ȷȳȵȸȼȶȼ

,

2001-2005

Ⱥȴȵȳȸ

ȷȵȵȺȷȹȵ

,

2002-2006

ȺȻȻȼȻ

ȷȷȴȵȴȳȴ

ȴ Ⱥȼ

2003-2007

Ȼȸȷȸȶ

ȷȸȼȵȳȶȹ

,

2004-2008

ȴȳȴȵȹȶ

ȷȻȹȸȻȹȻ

ȵ ȳȻ

Fonte: Thomson Reuters. National Science Indicators. Database - Standard ESI. CD-ROM .
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Fonte: Thomson Reuters. National Science Indicators. Database - Standard ESI

&NDPOTFRVÐODJBEFOÞNFSPTUÍPGBWPSÈWFJT FNȵȳȳȻ KÈPDVQÈWBNPTPȴȶMVHBS EFBDPSEP
com a Tabela  do Information Sciences Institute (ISI), PVȴȷ EFBDPSEPDPN4$0164
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Tabela . Comparação do Rank da produção científica indexada
OBCBTF4$0164FOP*4*OPBOPEFȵȳȳȻ
ISI
SCOPUS
Países
Rank
Rank
Nº Artigos
Nº Artigos
ȶȷȳȹȶȻ


ȶȷȷȴȹȺ
Eua
ȴȴȵȻȳȷ
ȵ
ȵ
ȵȶȳȺȻȳ
China
ȻȺȷȵȷ
ȶ
ȶ
ȴȴȶȼȷȳ
Reino unido*
Ⱥȼȸȷȴ
ȷ
ȷ
ȴȳȴȸȳȷ
Alemanha
ȺȻȷȷȷ


.
Japão
ȹȷȷȼȶ


ȺȺȳȼȵ
França
ȸȶȵȼȼ
Ⱥ
Ⱥ
.
Canadá
ȸȳȶȹȺ


ȹȴȼȵȹ
Itália
ȷȴȼȻȻ


ȷȼȹȷȵ
Espanha
ȶȻȺȳȳ


ȷȺȼȳȸ
Índia
ȶȹȺȻȺ


ȷȸȳȳȶ
Austrália
ȶȸȸȹȼ
ȴȵ
ȴȵ
ȷȵȷȳȶ
Coréia do Sul
ȶȳȷȴȸ
ȴȶ
ȴȷ
ȶȵȼȵȼ
Brasil
ȵȻȷȷȶ
ȴȷ
ȴȶ
ȶȷȵȹȹ
Holanda
ȵȺȼȳȼ


ȶȴȵȻȴ
Rússia
ȵȵȹȳȻ


ȶȳȻȴȸ
Taiwan
ȵȴȳȹȸ
ȴȺ
ȴȺ
ȵȸȳȵȻ
Suiça
ȵȳȺȼȷ


ȵȵȻȶȴ
Turquia
ȴȼ
ȸ
ȶȶ

ȵȳ
ȵȳȻȼȶ
Polôlonia
ȴȼȴȵȺ
ȵȳ

ȵȵȷȻȻ
Suécia
ȴȹ
ȴ
ȼȷ
ȵȴ
ȵȴ
.
Bélgica
ȴȵȶȶȴ
ȵȵ
ȵȶ
.
Israel
ȴȵȶȵȺ
ȵȶ
ȵȵ
ȴȹȶȹȸ
Irã
ȴȴȹȳȺ
ȵȷ
ȵȸ
ȴȶȻȴȻ
Austria
.
ȵȸ
ȵȺ
ȴȵ
ȸȻȺ
Dinamarca
ȴȳȻȺȸ
ȵȹ
ȵȹ
ȴȶȺȹȵ
Grécia
ȴȳ
ȸ
ȹȵ
ȵȺ
ȵȻ
ȴȵȵȶȻ
Finlândia
ȼȺȻȺ
ȵȻ
ȵȷ
ȴȷȶȶȸ
México
ȼȷȳȺ
ȵȼ
ȶȵ
ȴȳȶȹȼ
Noruega
ȻȺȹȵ
ȶȳ
ȶȳ
ȴȳȹȵȻ
República Tcheca
Ȼȹȵȼ
ȶȴ
ȶȴ
.
Portugal
ȺȻȴȴ
ȶȵ
ȵȼ
ȴȳȼȵȺ
Cingapura
ȴȶȶȼȶȵȼ
ȴȹȹȳȵȼȵ
Mundo
*England, Scotland, Wales e Northern Ireland
Fonte: Scopus. Dipsonível em: http://www.scopus.com/home.url. Acesso em:  junho de .
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6NBWJTÍPRVFTJUVBOPTTBQSPEVÎÍPDJFOUÓmDBOPDFOÈSJPNVOEJBM OPQFSÓPEPȵȳȳȷȵȳȳȻ 
tanto no que diz respeito a um indicador quantitativo, traduzido pelo percentual de artigos
em cada área do conhecimento no Brasil e no mundo, quanto a um indicador que aponta
para o aspecto qualitativo, qual seja, a média global do impacto relativo de nossos artigos cientíﬁcos em todas as áreas do conhecimento em conjunto em relação à correspondente média
mundial, encontra-se na Tabela .
Tabela . Scientiﬁc Production:  Standard Fields - Brazil X WorldȵȳȳȷȵȳȳȻ
World
Standard Fields

Papers
Number
ȼȼ Ⱥȷȷ
ȵȺȵ ȶȶ
ȸȻȺ ȳȵȻ
ȴȳȳȻȵȳȴ
ȴȸȳ ȴȷȵ
Ⱥȶ ȵȻȺ
ȶȼȸ ȶȸȵ
ȴȶȴ Ȼȵȸ
ȴȶȹ ȶȴȷ
ȹȳ ȴȸȵ
ȵȶȴ ȷȴȻ
ȴȵȸ ȳȺȵ
,
ȴȶȻ ȶȳȶ

Agricultural Sciences
Biology & Biochemistry
Chemistry
Clinical Medicine
Computer Science
Economics & Business
Engineering
Environment/Ecology
Geosciences
Immunology
Materials Science
Mathematics
Microbiology
Molecular Biology &
Genetics
Multidisciplinary
ȵȵ ȵȹȷ
Neuroscience &
ȴȷȹ ȵȵȷ
Behavior
Pharmacology &
ȼȳ ȻȺȺ
Toxicology
Physics
ȷȹȺ ȶȴȹ
Plant & Animal Science ȵȺȳ ȵȼȷ
Psychiatry/Psychology
ȴȴȼ Ⱥȷȷ
Social Sciences, general ȴȼȻ ȺȺȷ
Space Science
,
TOTAL DATA
ȷ Ȼȹȸ ȻȹȻ

Citations Impact

Brazil
Papers
%
Citations Impact
Number World
ȸ ȶȺȹ
Ⱥ ȶȹȻ
ȸȷ
ȴȷ
ȸ ȻȹȺ
ȵȳ ȳȴȼ
ȵȵ
ȶȷ
ȴȳ ȷȺȻ
ȶȷ Ȼȵȼ
,
ȶȶ
ȴȻ ȷȳȻ
Ⱥȴ ȹȷȻ
,
ȶȼ
ȵ ȳȶȷ
ȴ ȼȵȵ
ȴȷ
,
ȶȺȺ
ȷȵȼ
,
,
ȸ Ⱥȸȶ
ȴȳ Ȼȷȷ
,
,
ȶ ȸȺȻ
ȴȵ ȵȷȳ
ȵȺ
ȶȷ
ȴ ȼȺȴ
ȹ ȶȷȹ
,
ȶȵ
ȴ ȶȸȵ
Ⱥ ȷȶȼ
ȵȶ
,
ȶ ȸȳȺ
Ⱥ ȷȼȵ
,
ȵȴ
ȵ ȵȶȳ
ȵ Ⱥȷȵ
,
ȴȵ
ȵ ȷȺȸ
ȼ Ȼȷȹ
ȶȳ
ȷȳ
ȵ ȸȳȹ
ȼ ȴȶȶ
,
ȶȹ

ȵȻȸ ȷȺȻ
ȵȳȳȼȸȵȺ
ȵȼȺȺȸȴȹ
ȸȻȳȺȺȳȹ
ȵȵȹ ȻȼȺ
ȴȸȸ ȻȺȶ
ȺȻȳ ȼȻȻ
ȸȻȶ ȹȳȼ
ȸȶȹ ȸȴȶ
ȸȼȹ ȴȺȷ
ȹȼȻ ȶȹȹ
ȴȺȳ ȹȺȺ
ȸȺȶ ȴȻȸ
ȴȸȹȹȵȻȸ

ȵȼ
Ⱥȷ
,
,
,
ȵȴ
ȵȳ
ȷȷ
ȶȼ
,
ȶȳ
ȴȷ
Ⱥȳ
ȴȴ ȶ

,
ȴȴȺȶȺȴȹ

ȷȴ
,

ȷȷȷ
ȶ ȹȳȳ

ȵȳ
ȵȸ

Ȼȶȳ
ȴȶ ȸȵȺ

,
ȶȻ

ȷȼȵ Ȼȶȼ

ȸȷ

ȵ ȸȺȻ

ȵȻ

,

ȶȷ

ȴȼȷȶȼȸȴ
ȻȸȺ ȹȻȶ
ȸȳȼ ȶȹȻ
ȶȼȷ ȷȼȴ
ȷȵȹ ȵȵȴ
ȵȵ ȻȸȺȴȸȼ

ȷȵ
ȶȵ
ȷȶ
ȵȳ
Ⱥȴ
ȷȺ

,
ȴȵ ȸȹȴ
ȴ ȳȶȷ
ȵ ȼȼȶ
ȴ ȵȻȴ
ȴȳȴ ȵȹȶ

ȵȶ
ȷȺ
,
,
ȵȵ
ȵȵ

ȷȳ ȶȴȼ
ȴȼ ȷȶȷ
ȵ ȹȸȹ
ȵ ȼȺȴ
ȺȴȺȷ
ȵȼȺ ȻȺ

ȶȺ
,
ȵȹ
,
,
ȵȼ

Fonte: National Swcience Indicators - Standard Data Base - ISI Thomson Reuters 

1BSD&TUSBUt&E&TQt#SBTÓMJB%'tWȴȸtOȶȴtQȺȶȴȳȵtKVMEF[ȵȳȴȳ

Um olhar sobre a ciência brasileira e sua presença internacional

3.

Avanços na pós-graduação

A partir de , cerca de três décadas e meia após sua organização em bases nacionais, a pós-graduação passa a se expandir de maneira vigorosa. A titulação de doutores em programas creEFODJBEPTQFMB$BQFTWBJEFDFSDBEFȵȳȳȳOBRVFMFBOPQBSBDFSDBEFȴȴȸȳȳFNȵȳȳȼ DPNUBYB
BOVBMNÏEJBBDJNBEFȴȵȱ0OÞNFSPEFNFTUSFTUJUVMBEPTDSFTDFEFDFSDBEFȻȳȳȳQBSBDFSDB
EFȶȸȺȳȳDPNUBYBBOVBMNÏEJBEFDFSDBEFȴȳ ȸȱ
/PmOBMEFȵȳȳȼ TFHVOEPB$BQFT PTJTUFNBOBDJPOBMEFQØTHSBEVBÎÍPDPNQVOIBTFEFDFSDB
EFȵȺȸȳQSPHSBNBTFȷȴȵȵDVSTPT BQSPYJNBEBNFOUFȹȳȱEFMFTEFNFTUSBEP ȶȸȱEFEPVUPSBEP
FPSFTUBOUFEFNFTUSBEPQSPmTTJPOBMJ[BOUF DPNȸȵȺȸȳBMVOPTEFEPVUPSBEPFDFSDBEFȼȺȷȳȳ
EFNFTUSBEP%BPSEFNEFVNUFSÎPEPTBMVOPTUFNCPMTBEFFTUVEP TFOEPȴȺȸȳȳEFEPVUPSBEP FPOÞNFSPEFQSPGFTTPSFTÏEFBQSPYJNBEBNFOUFȷȷȳȳȳ
Tabela . Percentagem do número de programas e alunos titulados
QPSHSBOEFTÈSFBTEPDPOIFDJNFOUPȵȳȳȼ
Área
Ciências Biológicas
Ciências da Saúde
Ciências Exatas e da Terra
Engenharias
Ciências Agrárias
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Humanas
Linguística, Letras e Artes
Multidisciplina

Programas
Ȼȱ
ȴȺȱ
ȴȳȱ
ȴȴȱ
ȴȴȱ
ȴȶȱ
ȴȷȱ
ȸȱ
ȴȴȱ

Doutorado
ȴȴȱ
ȵȳȱ
ȴȳȱ
ȴȴȱ
ȴȶȱ
Ȼȱ
ȴȺȱ
ȹȱ
ȷȱ

Mestrado
Ⱥȱ
ȴȸȱ
Ȼȱ
ȴȵȱ
ȴȴȱ
ȴȷȱ
ȴȼȱ
Ⱥȱ
Ⱥȱ

Fonte: CAPES

4FNBOUJEBTBTUBYBTNÏEJBTBOVBJTBDJNB UJUVMBSÓBNPTȷȳȳȳȳEPVUPSFTFȴȳȺȳȳȳNFTUSFTFN
ȵȳȵȳ5FSÓBNPTVNDSFTDJNFOUPNVJUPSPCVTUPEBTBUJWJEBEFTEF$5OPQBÓTFÏBCTPMVUBNFOUF
necessário que aí se inclua o setor empresarial, que contribuiria em boa parte dos investimentos
em pesquisa e desenvolvimento e absorção de nossos recursos humanos nesta área. A sigla CT&I
estaria plenamente justiﬁcada.
2VBOUPBPTSFDVSTPTIVNBOPTEJTQPOÓWFJTQBSB$5OP#SBTJM FTUJNPVTFFNDFSDBEFȵȴȴȳȳȳ
POÞNFSPUPUBMEFEPVUPSFT NFTUSFTFUÏDOJDPTFNȵȳȳȻ EFOUSFPTRVBJTDFSDBEFȹȼȳȳȳEPVtores e . mestres. (segundo indicado em slides do CGEE). Por outro lado, de acordo com
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PTEBEPTEP1/"%ȵȳȳȻEP*#(& FNȵȳȳȻUÓOIBNPTOP#SBTJMȼȹȶȺȻȼȺȵEFQFTTPBTPDVQBEBT ȶȷȳȴȻȸȶȺFNQSFHBEPTDPNDBSUFJSB PRVFEBSJBȵ ȴȼQFTRVJTBEPSFTUÏDOJDPTQBSBDBEB
. pessoas ocupadas.
Se estimarmos, com uma boa dose de otimismo, uma taxa de um crescimento médio anual de
ȻȱEPOÞNFSPEFQFTRVJTBEPSFTUÏDOJDPTBUVBOEPFN$5OP#SBTJM DIFHBSÓBNPTFNȵȳȵȳDPN
VNDPOUJOHFOUFEFȷȼȵȳȳȳ&ORVBOUPJTTP BQPQVMBÎÍPCSBTJMFJSBDSFTDFSJBEFȴȼȳNJMIÜFT FN
ȵȳȳȻ QBSBȵȳȺNJMIÜFT FNȵȳȵȳ 'POUF*#(& "TTJN FNȵȳȵȳUFSÓBNPTRVBUSPQFTRVJTBEPSFT
UÏDOJDPTQBSBDBEBȴȳȳȳQFTTPBTPDVQBEBT TFPOÞNFSPEFQFTTPBTPDVQBEBTTVCJTTFQBSBȹȳȱ
da população, um número bem mais próximo daqueles de países mais avançados. Observamos
RVFBUBYBEFDSFTDJNFOUPNÏEJPRVFVUJMJ[BNPTEFȻȱFNSFDVSTPTIVNBOPTQBSB$5ÏFYpressiva, mas bastante inferior às taxas anuais de crescimento mais recentes do número de doutores e mestres titulados a cada ano.

4.

Investimentos em CT&I em termos do PIB

Como vimos anteriormente, a ciência brasileira apresenta um quadro auspicioso de avanço exuberante em uma década e meia e grande entusiasmo atual de sua comunidade de pesquisadores
em relação a perspectivas futuras, no curto e médio prazo.
O entusiasmo vem da sensação de termos contribuído para criar uma rede expressiva de ambientes em todas as regiões do país em que prepondera o anseio pela descoberta cientíﬁca, que
aqui signiﬁca cientíﬁco-tecnológico, e o estímulo para que jovens de grande talento compartilhem do mesmo sentimento e determinação.
)PKF OPTTPTSFDVSTPTQBSBBTBUJWJEBEFT$5*VMUSBQBTTBSBNȴȱEP1*# FTUJNBOEPTFQBSBȵȳȴȳ
RVFmRVFNQSØYJNPTBȴ ȵȱ DPNPTFUPSFNQSFTBSJBMQBSUJDJQBOEPDPNDFSDBEFȸȳȱEFTUFFTforço em atividades de pesquisa e desenvolvimento.
Há, porém, que redobrar o esforço, e de forma sustentável, nos próximos dez anos para que
DIFHVFNPTBȵȳȵȳDPNOPTTBTBUJWJEBEFTEF$5*DPOUSJCVJOEPEFDJTJWBNFOUFQBSBPBWBOÎP
cientíﬁco-econômico do país e o bem-estar harmônico de nossa sociedade, no nível dos países
mais avançados. Importante também é manter nossa forte presença no cenário internacional,
brevemente descrita na última parte deste artigo. Tal presença baseia-se em nossa competência
cientíﬁca e, se arrefecermos nossos esforços, ela certamente será declinante, inclusive em nossas
atividades de cooperação cientíﬁco-tecnológico com outros países.
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Nossa proposta é que isso se faça de forma planejada e consistente nos próximos dez anos para
que possamos desenhar o quadro da ciência brasileira com cores mais vivas e nos situe no conjunto de países que mais contribuem para o avanço de CT&I.
"TTJN QSPKFUBOEPQBSBP#SBTJM FNȵȳȵȳ VNBDSÏTDJNPFNSFMBÎÍPBȵȳȳȼEFEVBTWF[FTFNFJB
a três vezes:
t na titulação anual de mestres e doutores, com a devida prioridade na concessão de bolsas
EFFTUVEPTOBTÈSFBTDPOTJEFSBEBTNBJTFTUSBUÏHJDBTFPVDBSFOUFTOPQBÓT
t OPDPOUJOHFOUFEFQFTRVJTBEPSFTUÏDOJDPTEBÈSFBEF$5*OPQBÓT JODMVTJWFJOWFTUJNFOUPTOPUSFJOBNFOUPEFUÏDOJDPTEFMBCPSBUØSJPT
t OBQSPEVÎÍPEFUSBCBMIPTDJFOUÓmDPTFNSFWJTUBTRVBMJmDBEBT
t em investimentos nas atividades de buscas e estímulo de talentos como as de olimpíadas
DJFOUÓmDBTFFOTJOPEFDJÐODJBT DPNBDPSSFTQPOEFOUFDBQBDJUBÎÍPEFQSPGFTTPSFT
t FNJOWFTUJNFOUPTOBTBUJWJEBEFTEFDPPQFSBÎÍPDJFOUÓmDBJOUFSOBDJPOBM
t em investimentos em infraestrutura, com a expansão do sistema universitário, institutos
EFQFTRVJTBFMBCPSBUØSJPT JODMVTJWFEFHSBOEFQPSUFF
t UFSNPTPEJTQÐOEJPFNQSFTBSJBMFN1%EVQMJDBEPFNUFSNPTEP1*#EFȳ ȸȹȱFNȵȳȳȻ
QBSBȴ ȴȵȱFNȵȳȵȳ
t aperfeiçoarmos os mecanismos de formação e ﬁxação de cientistas nas regiões do país
que mais carecem de sólida competência em ciência e tecnologia, provendo a infraestruUVSBOFDFTTÈSJB
t aperfeiçoarmos os mecanismos de absorção de cientistas estrangeiros, sobretudo de jovens talentos, tendo em conta nosso vigoroso avanço em C&T e remuneração bastante
competitiva em relação, por exemplo, aos países europeus,
QSPQPNPTRVFP#SBTJMBUJOKBȵȱEFTFV1*#FNJOWFTUJNFOUPTFN$5*FNȵȳȵȳ DPNDSFTDJNFOUPBOVBMEFDFSDBEFȸ ȸȱFNOPTTPTJOWFTUJNFOUPTFN$5*OPTQSØYJNPTEF[BOPT
Difícil? Não é impossível, mas exige muito esforço e entusiasmo.
Observamos que, em recente reunião dos BRIC, em abril do corrente ano, em Brasília, um dos
SFQSFTFOUBOUFTEB$IJOBEFDMBSPVRVFBNFUBEPQBÓTÏJOWFTUJSȵ ȸȱEFTFV1*#FNQFTRVJTBF
desenvolvimento.
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5.

A presença internacional da ciência brasileira

Temos hoje uma presença muito forte de nossa ciência no cenário internacional. De fato, nossos
cientistas participam de atividades das principais instituições internacionais de ciência, frequentemente em posições de primeira importância. Ao mesmo tempo, nossas agências de fomento,
federais e estaduais, promovem de maneira muito expressiva variadas ações de cooperação cientíﬁca internacional. Várias de nossas instituições e empresas desfrutam de grande prestígio em
todo o mundo por sua competência cientíﬁco-tecnológica.
Relatamos a seguir, de forma sucinta, exemplos que consubstanciam o reconhecimento internacional de nossa ciência e de nossos avanços e conquistas cientíﬁco-tecnológicas. De singular
importância tem sido a atuação da Academia Brasileira de Ciência (ABC), como o apoio do Ministério de Relações Exteriores (MRE).

G8+5
Cientistas das academias de ciências do grupo G+ - África do Sul, Alemanha, Brasil, Canadá,
China, Estados Unidos, França, Índia, Itália, Japão, México, Reino Unido e Rússia, além do Egito
como observador - vêm se reunindo para oferecer propostas de primeira importância em C&T
aos líderes políticos desses países em suas reuniões do G+.

Fórum Internacional de Ciência e Tecnologia para a Sociedade (STS Forum)
O STS Forum congrega cientistas, empresários e policy makers em nível internacional. A ABC tem
tido atuação destacada no encontro de presidentes de academias que ocorre durante as reuniões
BOVBJT OP+BQÍP0ÞMUJNPFODPOUSPDPOUPVDPNȵȴNJOJTUSPTEF$5 JODMVTJWFPNJOJTUSP4FSHJP
3F[FOEF RVFQSPGFSJVVNBQBMFTUSBJOBVHVSBM SFQSFTFOUBOUFTEFȻȺQBÓTFT ȴȴEFUFOUPSFTEPQSÐmio Nobel, mais de  cientistas e uma centena de executivos de empresas e organizações sociais.

Fórum Mundial de Ciências
O Fórum Mundial de Ciências é realizado bianualmente em Budapeste, Hungria, desde . Em
ȵȳȳȼ FTUJWFSBNQSFTFOUFTBPFWFOUPPTQSFTJEFOUFTEB)VOHSJBFEBBDBEFNJBMPDBM PEJSFUPSHFSBM
da Unesco, a presidente do International Council for Sciences (ICSU), os presidentes do CNPq e da
ABC, dentre muitos outros representantes de governos e da comunidade cientíﬁca internacional. O
#SBTJMQPEFSÈTFSPQSJNFJSPQBÓT RVFOÍPB)VOHSJB BTFEJBSP'ØSVN.VOEJBMEF$JÐODJBTFNȵȳȴȶ
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Academia de Ciências para o Mundo em Desenvolvimento – TWAS
A TWAS é uma instituição ligada à Unesco e sediada em Trieste, na Itália, que promove a capacidade e a excelência cientíﬁca como base para o crescimento socioeconômico dos países em
EFTFOWPMWJNFOUP"QBSUJSEFȵȳȳȺ BQSFTJEÐODJBEB58"4ÏPDVQBEBQPSVNDJFOUJTUBCSBTJMFJSP
Estão instalados na sede da ABC, desde então, o escritório da Presidência e o Escritório Regional
da TWAS (TWAS-ROLAC).

International Council for Sciences – ICSU
A ABC compõe o comitê executivo do ICSU, que congrega as uniões internacionais de ciências, academias e conselhos nacionais de ciências, com uma representação de mais de cem países. Recentemente, vários cientistas brasileiros ocuparam sua vice-presidência. O ICSU tem sido
responsável pela implementação de importantes programas interdisciplinares globais, essenciais
para um desenvolvimento sustentável. Entre eles, destaca-se o International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP), que tem um cientista brasileiro como atual presidente.

Inter-Academy Panel for e International Issues – IAP
""#$QBSUJDJQPVBUJWBNFOUFEBDSJBÎÍPEP*"1 RVFIPKFSFÞOFȼȵBDBEFNJBTEFDJÐODJBTEF
diferentes países e presidiu, em parceria com a França, o primeiro mandato da entidade. Vêm
sendo conduzidos diversos programas internacionais, entre eles o de Educação para Ciência e o
Programa de Águas, este tendo a ABC como principal responsável.

Inter-Academy Council – IAC
A ABC também integra a diretoria do IAC, que é um braço executivo do IAP, formado por 
academias. Como destaque entre seus estudos, o IAC publicou, em vários idiomas, os livros Inventing a Better Future - a strategy for building worldwide capacities in science and technology,
que teve como um dos seus dois coordenadores um cientista brasileiro, e Lightining the Way,
sobre energia, tendo outro cientista brasileiro como um de seus coordenadores. Recentemente,
as Nações Unidas solicitaram ao IAC que formasse um grupo de cientistas para uma análise e
possível revisão do famoso relatório sobre mudanças climáticas conhecido como IPCC. Um dos
membros da ABC foi designado pelo IAC pra fazer parte deste seleto grupo.

Interamerican Network of Academies of Science (IANAS)
A IANAS é um braço regional do InterAcademy Panel (IAP) nas Américas. A IANAS tem como
objetivo o fortalecimento das academias de ciências existentes na região, além de apoiar a criação
de novas academias. A secretaria da IANAS funciona na ABC e a rede, que tem sido codirigida
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por um cientista brasileiro, vem desenvolvendo dois programas no continente - Águas e Educação -, ambos liderados por cientistas nacionais.

5.1. Cooperação Internacional e nossas principais agências federais de
fomento
A colaboração internacional é de importância vital para o avanço cientíﬁco de qualquer nação.
Nossos cientistas, instituições, ministérios e suas agências de fomento, e as FAP, compartilham
com entusiasmo deste princípio, e a colaboração cientíﬁca do Brasil tem crescido lado a lado
com o avanço que nossa ciência tem experimentado em época recente.
A Tabela  indica os principais parceiros do Brasil, entre eles, países tradicionais de reconhecido
nível cientíﬁco, em que se destacam Estados Unidos, Inglaterra, França e Alemanha, e vários de
nossos vizinhos, com destaque para a Argentina.
Tabela . Brazil´s leading international research partners in the period ȵȳȳȶȵȳȳȺ
2003 - 2007
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Thomson Reuters: Global Research Report – The new geography of science

Levando em conta apenas os países aí mencionados, nossa colaboração internacional envolve
ȶȷ ȴȱEPTOPTTPTUSBCBMIPTDJFOUÓmDPTQVCMJDBEPTOPQFSÓPEPȵȳȳȶȵȳȳȺ+ÈÏVNQFSDFOUVBM
muito expressivo
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A Capes e a cooperação internacional
"%JSFUPSJBEF3FMBÎÜFT*OUFSOBDJPOBJT %3* GPJJOTUJUVÓEBOPmOBMEFȵȳȳȺFÏSFTQPOTÈWFMQFMPT
programas de bolsas no exterior (CGBE) e pela cooperação internacional (CGCI). Foram incrementadas associações com algumas agências congêneres de outros países, visando à concessão
de bolsas em parceria e de maneira induzida em torno não apenas de solicitações individuais,
como também a partir de demandas de grupos de pesquisa e instituições de ensino superior e
ainda de demandas governamentais, estas em especial pda interação com o Ministério das ReMBÎÜFT&YUFSJPSFT&Nȵȳȳȼ PJOWFTUJNFOUPOFTUFTFUPSGPJEBPSEFNEFNBJTEF3Ƀȴ ȴNJMIÍP
Gráﬁco . Evolução das concessões de Bolsas no Exterior – todas modalidades
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A CGCI atua em três frentes: programas Sul-Norte, Sul-Sul e especiais. Nesta última categoria,
enquadram-se, por exemplo, Escola de Altos Estudos, programas com países africanos e latino-americanos. De fato, são sete principais ações internacionais da Capes: bolsas individuais no
exterior, colégios doutorais, projetos conjuntos de pesquisa e parceria universitárias, professores
visitantes do estrangeiro, escolas de altos estudos e o programa geral de cooperação.
O Gráﬁco  mostra os números de bolsistas contemplados com bolsas dos programas da CGCI
FNȵȳȳȼ EFBDPSEPDPNPQBÓTEFEFTUJOP"T5BCFMBTȼFȴȳNPTUSBNPOÞNFSPEFQSPKFUPT
FNBOEBNFOUPBQPJBEPTFNȵȳȳȼQPSNFJPEPTQSPKFUPTDPOKVOUPTEFQFTRVJTBFEBTQBSDFSJBT
universitárias. Pode-se notar a presença da França em diversos convênios: COFECUB, BRAFITEC,
BRAFAGRI, Stic-AmSude e Math-AmSud.
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Gráﬁco .
EUA
123

EUA
190

Holanda
35

Alemanha
130
Argentina
187

Espanha
113
Cuba
46

Uruguai
5

França
649

Tabela . 1SPKFUPTDPOKVOUPTEFQFTRVJTBoȵȳȳȼ
País

Programa

Alemanha
Argentina
Cuba
Espanha
EUA
França
Portugal
Holanda
Uruguai
Total

Probral
Bragecrim
Mincyt
.FTDVCB
Dgu
$BQFTVU
Cofecub
(SJDFTGDU
Univ. Wageningen
Univ. De la republica

Número de Projetos
Ⱥȴ

ȶȸ

ȺȻ
ȵȳ
ȴȶȵ
ȺȻ
ȶȸ

ȸȵȹ

Tabela . 1BSDFSJBTVOJWFSTJUÈSJBToȵȳȳȼ
País
EUA
Alemanha
Argentina
França

Programa
Fipse
Unibral
$BQH#B
Cafp
Braﬁtec
Brafagri
Stic-Amsud
Math-Amsud

Total
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O CNPq e a Cooperação Internacional
Trata-se de uma atividade tradicional que tem lugar no CNPq desde sua criação em . Ela é
coordenada e implementada na assessoria de cooperação internacional ASCIN, ligada diretamente à presidência do CNPq.
A ASCIN dispõe de diferentes mecanismos de ﬁnanciamento à cooperação internacional para
apoiar projetos de pesquisa conjunta de alta qualidade, mobilidade de pesquisadores, treinamento de pesquisadores e formação de recursos humanos, objetivando a promoção do desenvolvimento cientíﬁco e tecnológico brasileiro, em consonância com as orientações da Política
Nacional de Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico.
É oferecido aos pesquisadores brasileiros um conjunto de oportunidades para: ) iniciar uma
nova colaboração por meio da mobilidade de pesquisadores inseridos em projetos de pesquisa
DPOKVOUBȵ DPOTPMJEBSQBSDFSJBTJOTUJUVDJPOBJTFGFUJWBTȶ DPPSEFOBSDPMBCPSBÎÜFTQPSNFJPEF
SFEFTJOUFSOBDJPOBJTPVȷ FTUSVUVSBSQBSDFSJBTDPNMBCPSBUØSJPTWJSUVBJTDPNPPTMBCPSBUØSJPT
internacionais associados (LIA).
3FTQBMEBEBQFMP1MBOPEF"ÎÍPȵȳȳȺȵȳȴȳ$JÐODJB 5FDOPMPHJBF*OPWBÎÍPQBSBP%FTFOWPMWJmento Nacional, a cooperação internacional do CNPq busca aperfeiçoar e dinamizar a gestão
dos instrumentos de cooperação, diversiﬁcar e expandir as parcerias estratégicas com países desenvolvidos e em desenvolvimento.
Assim, é dada ênfase ao incremento da interação em pesquisa com países da América do Sul
(PROSUL) e África (PRÓ-ÁFRICA), além da formação de recursos humanos estrangeiros no BraTJM 1&$1( $POWÐOJP$/1R58"4F1SPHSBNBEF#PMTBT$/1R.PÎBNCJRVF 1SPNPWFTFB
cooperação com países emergentes e em interação com terceiros países, a partir de programas
conjuntos de PD&I (IBAS, Brasil-Índia-África do Sul).
São os seguintes os programas em andamento:
t América do Sul: Programa Sul Americano de Apoio às Atividades de Cooperação em CiÐODJBF5FDOPMPHJB 13046- 
t Iberoamérica: Programa Ibero-americano de Ciência e Tecnologia para o DesenvolvimenUP $:5&% 
t "NÏSJDB-BUJOB $BSJCF «GSJDBF«TJB1SPHSBNBEF&TUVEBOUF$POWÐOJP1&$1(
t «GSJDB1SPHSBNBEF$PPQFSBÎÍPFN.BUÏSJBEF$JÐODJBF5FDOPMPHJBo130«'3*$"
t Países em Desenvolvimento: Academia de Ciências para os Países em Desenvolvimento
58"4 

Consolidação do Sistema Nacional de Ciência Tecnologia e Inovação (SNCTI)
Ciência básica e produção do conhecimento: um desaﬁo para o Brasil





Jacob Palis Junior

Adicionalmente, o CNPq implementa programas temáticos com os países indicados:
t "MFNBOIB1SPHSBNB.BUB"UMÉOUJDBF$JÐODJBTEP.BS
t Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Estados Unidos, Trinidad e Tobago, Jamaica, México
F1FSV$PMBCPSBÎÍP*OUFSBNFSJDBOBFN.BUFSJBJT $*". 
t 1BÓTFTEF-ÓOHVB1PSUVHVFTB «GSJDB 1SPHSBNB$JÐODJBT4PDJBJT $1-1 
t União Europeia: Projetos EULARINET, EULANEST, APORTA.

0$/1RNBOUÏNDPOWÐOJPTDPNNBJTEFȶȸQBÓTFTKVOUPBJOTUJUVJÎÜFTEF$5FTUSBOgeiras, como as listadas a seguir: Alemanha (DLR, DAAD e DFG), França (CNRS e INRIA, IRD,
INSERM ), Espanha (CSIC), Bélgica (FNRS ), EUA (NSF) Argentina (CONICET), Chile (CONICYT),
Colômbia (COLCIENCIAS), Costa Rica (CONICIT), Cuba (MÊS e CITMA), México (CONACYT),
Eslovênia (MHEST), Coreia (KOSEF), Finlândia (AKA).

A Finep e a cooperação internacional
A atuação internacional da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa pública vinculada ao Ministério e Ciência e Tecnologia, está alinhada com as prioridades da política externa
brasileira, priorizando a diversiﬁcação de parcerias, com o estabelecimento de programas e projetos cooperativos em todos os continentes.
O foco principal recai na promoção de ações de cooperação com os países da América Latina, países africanos, China e Índia. Já com Europa, Estados Unidos e outros países centrais,
priorizam-se ações de cooperação em temas de interesse nacional, com base no princípio da
reciprocidade.
Dentre um conjunto de ações desenvolvidas em todos os continentes, destacamos as seguintes ações:
t Acordo de Cooperação Tecnológica com a Espanha – Centro para o DesenvolvimenUP5FDOPMØHJDP*OEVTUSJBM $%5* "DPSEPTEF$PPQFSBÎÍPDPNB'SBOÎB 04&0 BHÐODJB
GSBODFTBEFmOBODJBNFOUPËJOPWBÎÍP F"HFODF/BUJPOBMFEFMB3FDIFSDIF "/3 
t 1SPHSBNB*/07"3"NÏSJDB-BUJOB
t Ações de ﬁnanciamento de Projetos Estratégicos.
O Centro para o Desenvolvimento Tecnológico Industrial (CDTI) , assim como a Finep, desde
, é organismo gestor IBEROEKA. A promoção de projetos cooperativos empresariais em
$5*DPNQBSUJDJQBÎÍPEFPSHBOJ[BÎÜFTCSBTJMFJSBTBUJOHJVVNJOWFTUJNFOUPEF64ɃȹȳNJMIÜFT
FPDSFEFODJBNFOUP EFȴȶȸQSPKFUPT QFMB'JOFQOPÉNCJUPEP1SPHSBNB$JÐODJBF5FDOPMPHJB
para o Desenvolvimento (CYTED).
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Destaca-se, também, o Programa de C&T da SEGIB, que reúne  países da América Latina, mais
Espanha e Portugal. A Finep participa na deﬁnição e formatação de um novo Programa Ibero-americano de Inovação e foi indicada pelo MCT para ser a sede da primeira secretaria técnica
deste novo programa.
1SPHSBNB'JOFQ04&0oEFTUJOBEPBQFRVFOBTFNÏEJBTFNQSFTBTGSBODFTBTFCSBTJMFJSBT BUVBOdo em consórcio para desenvolvimento de projetos conjuntos de inovação tecnológica, cujo insUSVNFOUPEFBQPJPOB'JOFQÏP1SPHSBNB*OPWB#SBTJM&NTVBQSJNFJSBGBTF MBOÎBEBFNȴȴȵȳȳȼ 
GPSBNBQSFTFOUBEPTȴȸQSPKFUPT OPWBMPSUPUBMEF64ɃȴȸNJMIÜFT TFOEPRVBUSPEFMFTDPOTJEFSBEPTFMFHÓWFJT UPUBMJ[BOEP64Ƀȶ ȵNJMIÜFT QBSBBQSFTFOUBÎÍPEFTPMJDJUBÎÍPEFmOBODJBNFOUP
O Programa INOVAR América Latina, a partir de um Convênio com o BID – FUMIN, no valor
EF64Ƀȳ ȸNJMIÜFT UFNDPNPPCKFUJWPJEFOUJmDBSJOTUJUVJÎÜFTMBUJOPBNFSJDBOBTJOUFSFTTBEBTFN
desenvolver atividades especíﬁcas em capital de risco, promovendo a disseminação de boas práticas e implementação de programas similares ao Projeto Inovar em outros países e expandindo
e consolidando a indústria de capital de risco na região. No âmbito desta ação, já foram realizadas missões à Colômbia, ao Peru e ao Chile.
Das ações ﬁnanciadas com países do continente africano, destacamos o ﬁnanciamento ao Sistema de Monitoramento Hidrológico e Ambiental em Moçambique, utilizando satélites brasileiros, e o Projeto A-Darter – Agile Darter, míssil ar-ar de curto alcance, desenvolvido em conjunto
DPNB«GSJDBEP4VM UPUBMJ[BOEPJOWFTUJNFOUPTEBPSEFNEF64ɃȸȳNJMIÜFT
Com a China, destacamos o ﬁnanciamento ao Programa Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres (CBERS) e o apoio à implantação do Centro Brasil-China de Mudanças Climáticas e TecOPMPHJBT*OPWBEPSBTFN&OFSHJB OPUPUBMEF64ɃȴȼNJMIÜFT

5.2. Instituições e empresas
O instituto butantan e a cooperação internacional
A missão do Instituto Butantan (IB), criado em  para combater a peste bubônica, é contribuir para a saúde pública. Para enfrentar esta responsabilidade, o IB desenvolve pesquisa fundamental, faz desenvolvimento tecnológico e produz vacinas, soros e biofármacos. A Fundação
Butantan (FB), entidade de apoio às atividades do IB, viabiliza o desenvolvimento tecnológico e
permite a fabricação, distribuição e comercialização de produtos essenciais para a saúde pública.
*OTUJUVJÎÍPEPFTUBEPEF4ÍP1BVMP P*#'#TÍPQBSDFJSPTJNQPSUBOUFTEP.JOJTUÏSJPEB4BÞEF 
que oferece imunobiológicos gratuitamente para toda a população brasileira.
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0*#'# POEFQFTRVJTBCÈTJDB EFTFOWPMWJNFOUPUFDOPMØHJDPFQSPEVÎÍPDPOWJWFNOPNFTNP
espaço, permite que o Brasil forneça imunobiológicos na fronteira do conhecimento. Manter
este nível de excelência requer inserção internacional, tanto na literatura cientíﬁca quanto na
QSPEVÎÍP5PEPTPTQSPEVUPTQSPEV[JEPTQFMP*#'#GPSBNPCKFUPEFQVCMJDBÎÜFTFPVQBUFOUFT
&NȵȳȳȻ P*#'#GPSOFDFVDFSDBEFEV[FOUPTNJMIÜFTEFEPTFTEFWBDJOB FYQSFTTBTFNBOUÓHFOPTQSPEV[JEPTOP*#'# FGPSNVMPVTFUFOUBNJMIÜFTEFWBDJOBTQBSBP.JOJTUÏSJPEB4BÞEF
&OUSFBTWBDJOBTQSPEV[JEBTOP*#'# EFTUBDBNPTB%51 EJGUFSJB UÏUBOP 1FSUVTTJT FB)&1#
(Hepatitis B) e entre as vacinas formuladas, a da inﬂuenza sazonal. As próximas vacinas a serem
QSPEV[JEBTOP*#'#JODMVFNBWBDJOBEFSBJWBQSPEV[JEBFNDÏMVMBT7&30 BWBDJOBDPOUSBSPUBWÓSVTFBWBDJOBDPOUSBPEFOHVF"QSPEVÎÍPEFWBDJOBDPOUSBSBJWBEFWFDPNFÎBSFNȵȳȴȳ FBT
fábricas de vacina contra rotavírus e dengue estão em fase de formulação da licitação.
Os soros antidiftéricos, antibotulínico, anticobra, antiescorpião, antitetânico, anti-rábicos, produzidos com tecnologias contemporâneas atendem ao mercado brasileiro e são exportados para
quase trinta países. Outros soros estão em desenvolvimento. Um importante biofármaco, cuja
QSPEVÎÍPGPJEFTFOWPMWJEBOP*#'#DPNUFDOPMPHJBQSØQSJB ÏP4VSGBDUBOUF1VMNPOBS 4' 0
SF permite evitar a morte das crianças prematuras que nascem com síndrome do desconforto
SFTQJSBUØSJPEPSFDÏNOBTDJEP 4%3 "QBSUJSEPmNEFȵȳȴȳ P*#'#EFWFQSPEV[JS4'TVmDJFOUFQBSBBUFOEFSBTOFDFTTJEBEFTOBDJPOBJT0VUSBTGÈCSJDBTRVFDPNFÎBSÍPBQSPEV[JSFNȵȳȴȳ
ȵȳȴȵTÍPBTEFWBDJOBDPOUSBJOnVFO[BFBNBJTNPEFSOBQMBOUBEFIFNPEFSJWBEPTEPNVOEP
Atendendo a sua vocação de estudo de venenos de animais peçonhentos e a necessidade de
descentralizar a pesquisa no Brasil e com apoio da Fapesp e do Ministério de Ciência e TecnoMPHJB P*#'#JNQMBOUPVVNcampus avançado em Santarém, Pará. Neste local, pesquisadores,
FTUVEBOUFTFQSPmTTJPOBJTEBTBÞEF EP*#'#FEBSFHJÍP EÍPDVSTPT DPMIFNFTQÏDJNFTFFTUJNVlam a pesquisa e melhoram o atendimento a acidentes com animais peçonhentos.
"QSFTFOÎBJOUFSOBDJPOBMEP*#'#TFGB[FWJEFOUFEFWÈSJBTGPSNBT0BVNFOUPEBJOTFSÎÍPJOUFSOBDJPOBMEP*#'#TFEFWFBVNQFSDVSTPRVFQFSNJUJV BQBSUJSEBQFTRVJTBFEPEFTFOWPMvimento de imunobiológicos e biofármacos, o surgimento de produtos que vêm sendo usados
QPSNJMIÜFTOBÞMUJNBEÏDBEB0*#'#NBOUÏNDPOWÐOJPTEFDPMBCPSBÎÍPDJFOUÓmDPUFDOPMØgicos com prestigiosas organizações internacionais como, por exemplo, o NIH (www.nih.gov) e
a Fundação PATH (www.path.org). O alvo destes convênios internacionais com entidades goWFSOBNFOUBJTPVGVOEBÎÜFTÏNBOUFSBJOUFSOBDJPOBMJ[BÎÍPEP*#'#QPSNFJPEFQFTRVJTBFN
DPMBCPSBÎÍP CFNDPNPJODPSQPSBSOPWPTQSPEVUPTFUFDOPMPHJBT0*#'#UBNCÏNUFNNBOtido acordos de transferência de tecnologia com grandes empresas multinacionais. O convênio
com a SANOFI permitiu a construção de uma fábrica de vacina contra inﬂuenza, que usando
UFDOPMPHJBEFQPOUBDPNFÎBBQSPEVÎÍPFNȵȳȴȳ"GÈCSJDBEFIFNPEFSJWBEPT FNQSPEVÎÍP

1BSD&TUSBUt&E&TQt#SBTÓMJB%'tWȴȸtOȶȴtQȺȶȴȳȵtKVMEF[ȵȳȴȳ

Um olhar sobre a ciência brasileira e sua presença internacional

BQBSUJSEFȵȳȴȵ EFUÏNVNQSPDFTTPEFQSPQSJFEBEFEP*#'#EFTFOWPMWJEPFNQBSDFSJBDPNB
(&"EJDJPOBMNFOUF P*#'# QPSNFJPEFTFVTQFTRVJTBEPSFT WFNNBOUFOEPQSFTFOÎBSFHVMBS
nos congressos internacionais sobre vacinas e saúde pública e muitas vezes é convidado para ser
DPOGFSFODJTUBQSJODJQBM"QSFTFOÎBEP*#'#FNPSHBOJTNPTNVMUJMBUFSBJTEFTBÞEF DPNPB0.4
e a PAHO, é permanente.

A Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz e a cooperação internacional
Criada em , é vinculada ao Ministério da Saúde, tem sede no Rio de Janeiro e institutos e
escritórios nas diversas regiões do país. Desenvolve atividades de pesquisa, prestação de serviços
hospitalares de referência, produção de vacinas, medicamentos, reagentes e kits de diagnóstico,
ensino e formação de recursos humanos (técnico, mestrado e doutorado), informação e comunicação em saúde, ciência e tecnologia, controle de qualidade de produtos e serviços e implementação de programas sociais. Produz novos medicamentos, biofármacos, imunológicos e outros insumos estratégicos.
Tem ampla atuação internacional. Oferece cursos de mestrado na Argentina, Moçambique e
Angola. Implantou uma fábrica de produção de medicamentos essenciais para o continente africano, como anti-retrovirais no combate à AIDS.
Na área de produção de insumos, a Fiocruz desempenha um papel relevante, atendendo a programas de imunização e situações emergenciais em vários países. Vacinas contra a febre amarela
foram enviadas para países da América do Sul, da América Central, África e Ásia. Vacina contra
meningite meningocócica A e C foram enviadas para a Ásia e a África.
Participa de várias redes colaborativas internacionais no Cone Sul, na América do Sul, Latina e
Ibero-América, da AMSUD-Pasteur, Adults AIDS Clinical Trials Network "$5( The HIV Prevention Trials Network )15/ 3FEF*OUFSBHFODJBMEF*OGPSNBÎÍPQBSB4BÞEFF3FEF*OUFSOBDJPOBM
de Geograﬁa da Saúde, dentre outras.
Entre as instituições de grande envergadura no continente europeu e norte-americano que desenvolvem projetos de pesquisa, ensino, comunicação e informação em cooperação com as várias unidades da Fiocruz, constam: National Institute of Health, Center for Disease Control, Fogarty
International Centre, Johns Hopkins, University of Massachusetts, Cornell e California University,
OPT&6"*OTUJUVUP1BTUFVS */4&3. $/34F*3% OB'SBOÎBInstituto de Salud Carlos III, UniverTJEBEFEF#BSDFMPOBFEF7BMFODJB OB&TQBOIBF*OTUJUVUPEF.FEJDJOB5SPQJDBM"OUVÏSQJB OB
Bélgica. A Fiocruz também desenvolve ações conjuntas na área de saúde com organismos internacionais como OPAS, OMS, UNAIDS, Unicef, Unesco e também com associações internacionais da área de saúde pública.

Consolidação do Sistema Nacional de Ciência Tecnologia e Inovação (SNCTI)
Ciência básica e produção do conhecimento: um desaﬁo para o Brasil





Jacob Palis Junior

A embrapa no mundo
A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), vinculada ao Ministério da AgricultuSB 1FDVÈSJBF"CBTUFDJNFOUP GPJDSJBEBFNȵȹEFBCSJMEFȴȼȺȶ4VBNJTTÍPÏviabilizar soluções
de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura, em benefício
da sociedade brasileira.
"&NCSBQBBUVBQPSJOUFSNÏEJPEFȷȸunidades de pesquisa e de serviçosFEFȴȷunidades administrativas, estando presente em quase todas as unidades da federação, nos mais diferentes
biomas brasileiros.
Para ajudar a construir a liderança do Brasil em agricultura tropical, a Empresa investiu, sobretuEP OPUSFJOBNFOUPEFSFDVSTPTIVNBOPTUFNIPKFȻȹȼȵFNQSFHBEPT EPTRVBJTȵȳȴȷTÍPQFTRVJTBEPSFTȵȴȱDPNNFTUSBEPFȓȺȴȱDPNEPVUPSBEP0PSÎBNFOUPEB&NQSFTBFNȵȳȳȼmDPV
QSØYJNPEF64ɃȻȳȳNJMIÜFT
Está sob a sua coordenação o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária (SNPA), constituído
por instituições públicas federais e estaduais que, de forma cooperada, executam pesquisas nas
diferentes áreas geográﬁcas e campos do conhecimento cientíﬁco.
Tecnologias geradas pelo SNPA mudaram a agricultura brasileira. Um conjunto de tecnologias
QBSBJODPSQPSBÎÍPEPTDFSSBEPTOPTJTUFNBQSPEVUJWPUPSOPVBSFHJÍPSFTQPOTÈWFMȓQPSȹȺ ȻNJMIÜFTEFUPOFMBEBT PVTFKB ȷȻ ȸȱEBQSPEVÎÍPEP#SBTJM ȵȳȳȻ "TPKBGPJBEBQUBEBËTDPOEJÎÜFT
brasileiras e hoje o país é o segundo produtor mundial.
A oferta de carne bovina – na qual o Brasil é o segundo produtor mundial - e suína foi multiQMJDBEBQPSDJODPWF[FTFORVBOUPRVFBEFGSBOHPoPQBÓTPDVQBPȶMVHBSOBQSPEVÎÍPNVOEJBMBVNFOUPVȵȴWF[FT QFSÓPEPȴȼȺȸȵȳȳȻ "QSPEVÎÍPEFMFJUFBVNFOUPVEFȺ ȼCJMIÜFT 
FNȴȼȺȸ QBSBȵȺCJMIÜFTEFMJUSPT FNȵȳȳȻ FBQSPEVÎÍPCSBTJMFJSBEFIPSUBMJÎBTFMFWPVTFEF
OPWFNJMIÜFTEFUPOFMBEBT FNVNBÈSFBEFȺȺȴ ȶȹNJMIFDUBSFT ȓQBSBȴȺ ȸNJMIÜFTEFUPOFMBEBT FNȻȳȹ ȻNJMIFDUBSFT FNȵȳȳȹ7BMFSFTTBMUBSUBNCÏNBMJEFSBOÎBCSBTJMFJSBOBQSPEVÎÍP
mundial de café, na qual é o principal produtor de café arábica e o segundo de café conilon.
Além do café, o Brasil é o maior exportador mundial de suco de laranja, açúcar, etanol, carne
bovina e frango. Consolida-se como o terceiro maior exportador agrícola do mundo, atrás somente dos EUA e da União Europeia.
Além disso, programas de pesquisa especíﬁcos conseguiram organizar tecnologias e sistemas de
produção para aumentar a eﬁciência da agricultura familiar e incorporar pequenos produtores
ao mercado, garantindo melhoria na sua renda e bem-estar.
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/BÈSFBEFDPPQFSBÎÍPJOUFSOBDJPOBM B&NQSFTBNBOUÏNȹȻBDPSEPTȓEFDPPQFSBÎÍPUÏDOJDB
DPNNBJTEFȷȹQBÓTFT ȻȼJOTUJUVJÎÜFTFTUSBOHFJSBT QSJODJQBMNFOUFEFQFTRVJTBBHSÓDPMB NBOUFOEPBJOEBBDPSEPTNVMUJMBUFSBJTDPNȵȳPSHBOJ[BÎÜFTJOUFSOBDJPOBJT ȓFOWPMWFOEPQSJODJQBMNFOUF
a pesquisa em parceria e a transferência de tecnologia.
Para ajudar nesse esforço, a Embrapa estabeleceu parcerias com laboratórios nos Estados Unidos e
na Europa (França, Holanda, e Inglaterra) para o desenvolvimento de pesquisas em tecnologias de
ponta. Esses laboratórios virtuais no exterior (Labex) contam com as bases físicas do Serviço de Pesquisa Agrícola (ARS) dos Estados Unidos, em Beltsville (Maryland), da Agrópolis, em Montpellier,
na França, da Universidade de Wageningen, na Holanda, e do Instituto de Pesquisas de Rothamsted, na Inglaterra. Mais recentemente, instalou-se o Labex-Coreia, em Seul, na Coreia do Sul.
Com essas iniciativas, tem-se permitido o acesso de pesquisadores da Embrapa, e desses outros
países, às mais altas tecnologias em áreas como recursos naturais, biotecnologia, informática,
agricultura de precisão, agroenergia, dentre outras.
Na esfera da transferência de tecnologia para países em desenvolvimento (Cooperação Sul-Sul),
destaca-se a abertura de projetos de transferência de tecnologia da Embrapa no Continente
Africano (Embrapa África, em Gana), no Continente Sul-Americano (Embrapa Venezuela), e na
América Central e Caribe (Embrapa Américas, no Panamá).
Esse esforço tem permitido uma maior disseminação das tecnologias e inovações da agricultura tropical desenvolvidas pela Embrapa e SNPA e um melhor atendimento às solicitações
e demandas dos países desses continentes por colaboração da Embrapa com vistas a seu desenvolvimento agrícola.

A Petrobras no mundo
"1FUSPCSBTÏIPKFVNBEBTHSBOEFTFNQSFTBTQFUSPMÓGFSBTNVOEJBJT FFNKBOFJSPEFȵȳȴȳQBTTPV
a ser a quarta maior empresa de energia do mundo, sempre em termos de valor de mercado, segundo dados da consultora PFC Energy. Transformou-se também em uma das mais importantes,
se não a mais importante, petrolífera operando em águas profundas. Sua reserva comprovada é
EFNBJTEFȴȷCJMIÜFTEFCBSSJTEFØMFPFRVJWBMFOUF #0& FÏQPTTÓWFMRVFBUJOKBQFMPNFOPTP
dobro nos próximos três anos.
A história da Petrobras é uma história de sucesso, que ela mesma bem construiu com uma gestão
eﬁciente, com a valorização de seus recursos humanos e por investir em pesquisa e desenvolvimento durante várias décadas antes de atingir o presente apogeu. Neste processo, envolveu dezenas de instituições acadêmicas no país, universidades e institutos de pesquisa, estimulando a pesquisa cientíﬁco-tecnológica de ponta e provendo, em muitos casos, a infraestrutura necessária. A
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participação da Petrobras para o avanço da CT&I no Brasil em instituições externas à ela tem sido
FYUSBPSEJOÈSJB TFOEPRVF3ɃȷȳȳNJMIÜFTPSJVOEPTEBPCSJHBÎÍPDPOUSBUVBMEFJOWFTUJNFOUPTFN
1%GPSBNFNQSFHBEPTFNȵȳȳȼ$BCFUBNCÏNBTTJOBMBSRVFOFTUFNFTNPBOPPNPOUBOUFEF
SFDVSTPTEP'VOEP4FUPSJBMEF1FUSØMFPF(ÈTGPJEBPSEFNEF3ɃȻȳȳNJMIÜFT

5.3. Atuação no exterior: empresas/escritórios de representação/
contratos operacionais em 26 países (além do Brasil):
&YQMPSBÎÍPFQSPEVÎÍPSFmOPUSBOTQPSUFQPSEVUPTDPNFSDJBMJ[BÎÍPFEJTUSJCVJÎÍPHÈTF
FOFSHJBQFUSPRVÓNJDBFOFSHJBFMÏUSJDB"SHFOUJOB
&YQMPSBÎÍP"VTUSÈMJB $VCB ¶OEJB -ÓCJB /BNÓCJB 1PSUVHBM 5BO[ÉOJB 5VSRVJB
&YQMPSBÎÍPFQSPEVÎÍP"OHPMB &RVBEPS /JHÏSJB 1FSV 7FOF[VFMB
&TDSJUØSJPEFSFQSFTFOUBÎÍP$IJOB $JOHBQVSB *SÍ 3FJOP6OJEP
&YQMPSBÎÍPFQSPEVÎÍPUSBOTQPSUFQPSEVUPTDPNQSFTTÍPEFHÈT#PMÓWJB
$PNFSDJBMJ[BÎÍPFEJTUSJCVJÎÍPEFDPNCVTUÓWFJT$IJMF
&YQMPSBÎÍPFQSPEVÎÍP EJTUSJCVJÎÍP$PMÙNCJB
&YQMPSBÎÍPFQSPEVÎÍP SFmOP&TUBEPT6OJEPT
4FEFEB1FUSPCSBT*OUFSOBUJPOBM#SBTQFUSP#7FTDSJUØSJPEFSFQSFTFOUBÎÍP)PMBOEB
3FmOP+BQÍP
1BSUJDJQBÎÍPFNDPOUSBUPEFTFSWJÎPTEF&1.ÏYJDP
$PNFSDJBMJ[BÎÍPFEJTUSJCVJÎÍPEFDPNCVTUÓWFJT1BSBHVBJ
Exploração, distribuição de gás natural, comercialização e distribuição de combustíveis:
Uruguai.
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6.

Campos de petróleo em águas profundas: passaporte da
Petrobras para o sucesso nos EUA

A Petrobras está presente na porção norte-americana do Golfo do México desde  e atua na
FYQMPSBÎÍPEFȵȴȴCMPDPTOBSFHJÍP TFOEPVNBEBTFNQSFTBTMÓEFSFTOBFYQMPSBÎÍPEP5FSDJÈSJP
Inferior, em águas profundas do Golfo do México, com participação nas descobertas de Tiber,
Stones, St. Malo, Cascade e Chinook.
0DBNQPEF5JCFS EFTDPCFSUPFNȵȳȳȼ FTUÈFNGBTFEFBWBMJBÎÍPFEFMJNJUBÎÍP"1FUSPCSBT
UFNQBSUJDJQBÎÍPEFȵȳȱOFTUFDBNQP RVFÏPQFSBEPQFMB#SJUJTI1FUSPMFVN ȹȵȱ FNQBSDFSJB
DPN$POPDP1IJMJQT ȴȻȱ 0DBNQPEF4UPOFT OPRVBMKÈGPSBNQFSGVSBEPTEPJTQPÎPT FTUÈFN
fase de seleção dos diversos sistemas de desenvolvimento da produção. A Petrobras tem partiDJQBÎÍPEFȵȸȱOFTUFDBNQP RVFÏPQFSBEPQFMB4IFMM ȶȸȱ FNQBSDFSJBDPNB.BSBUIPOFB
&/* DPNȵȸȱFȴȸȱ SFTQFDUJWBNFOUF
O campo de St. Malo, no qual já foram perfurados quatro poços, está em fase adiantada de detalhamento e contratação dos diversos sistemas de desenvolvimento da proEVÎÍP " 1FUSPCSBT UFN QBSUJDJQBÎÍP EF ȵȸȱ OFTUF DBNQP  RVF Ï PQFSBEP QFMB $IFWSPO
ȸȴȱ  FN QBSDFSJB DPN 4UBUPJM  &YYPO BOE &/*  DPN ȵȴ ȸȱ  ȴ ȵȸȱ F ȴ ȵȸȱ  SFTQFDUJWBNFOUF
A Petrobras é operadora dos campos de Cascade e Chinook, localizados no quadrante Walker
3JEHFOP(PMGPEP.ÏYJDP BDFSDBEFȵȸȳRVJMÙNFUSPTEBDPTUBEPFTUBEPEB-PVJTJBOB FNQSPGVOEJEBEFEFÈHVBEFBQSPYJNBEBNFOUFȵȹȳȳNFUSPT0TSFTFSWBUØSJPTFTUÍPMPDBMJ[BEPTBVNB
QSPGVOEJEBEFBQSPYJNBEBEFȻȳȳȳNFUSPTFNSFMBÎÍPBPOÓWFMEPNBS"1FUSPCSBTQPTTVJȴȳȳȱ
EFQBSUJDJQBÎÍPFN$BTDBEFFȹȹ ȺȱFN$IJOPPL PRVBMFTUÈTFOEPEFTFOWPMWJEPFNQBSDFSJB
DPNB505"-&164" ȶȶ ȶȱ $BTDBEFF$IJOPPLFTUÍPFNGBTFBEJBOUBEBEFEFTFOWPMWJNFOUP DPNJOÓDJPEFQSPEVÎÍPQSFWJTUPQBSBPDPSSFSBJOEBFNȵȳȴȳ
O desenvolvimento dos campos de Cascade e Chinook está carimbando no passaporte da Petrobras uma história de sucesso nos Estados Unidos. Com este projeto, a companhia modiﬁcará
completamente a maneira de operar nas águas da região, onde estão sendo aplicadas tecnologias bem-sucedidas no Brasil. Os dois campos estão sendo desenvolvidos simultaneamente e
servirão de palco para a instalação do primeiro FPSO (unidade ﬂutuante de produção, estocagem e escoamento) do Golfo do México americano.

6.1. Produção de petróleo em 2009 (Brasil e exterior)
"QSPEVÎÍPNÏEJBEFQFUSØMFPFHÈTOBUVSBMEB1FUSPCSBTOP#SBTJMFNȵȳȳȼGPJEFȵȵȻȺȷȸȺ#0& 
JOEJDBOEPVNDSFTDJNFOUPEFȸ ȴȱTPCSFPWPMVNFQSPEV[JEPFNȵȳȳȻ EFȵȴȺȸȻȼȹCBSSJTEJB
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"QSPEVÎÍPFYDMVTJWBEFQFUSØMFPBUJOHJVBNÏEJBEJÈSJBEFȴȼȺȳȻȴȴCBSSJT DPNVNBVNFOUPEF
ȹ ȶȱTPCSFȵȳȳȻ DVKBNÏEJBDIFHPVBȴȻȸȷȹȸȸCBSSJTEJB0WPMVNFEFHÈTOBUVSBMQSPEV[JEP
QFMBFNQSFTBOPQBÓTGPJEFȸȳNJMIÜFTȶȷȶNJMNFUSPTDÞCJDPTEJB NBOUFOEPTFOPTNFTNPT
OÓWFJTEBQSPEVÎÍPEFȵȳȳȻ DPNPDPOTFRVÐODJBEBSFUSBÎÍPEBEFNBOEBOPQBÓT
Acrescentando o volume dos campos situados nos países onde a Petrobras atua no exterior, a
NÏEJBEJÈSJBUPUBMEBDPNQBOIJBTVCJVQBSBȵȸȵȸȵȹȳ#0& ȸ ȵȱBDJNBEPTȵȶȼȼȼȸȻ#0&EJB
QSPEV[JEPTFNȵȳȳȻ
/PFYUFSJPS BQSPEVÎÍPNÏEJBEFQFUSØMFPFNȵȳȳȼGPJEFȴȷȳȸȺȹCBSSJTEJB PRVFSFQSFTFOUB
VNBVNFOUPEFȴȶ ȺȱTPCSFȵȳȳȻ+ÈPWPMVNFNÏEJPEFHÈTOBUVSBMQSPEV[JEPFNȵȳȳȼGPJEF
ȴȹȸȴȼNFUSPTDÞCJDPTEJÈSJPT DPNSFEVÎÍPEFȶ ȵȱTPCSFȵȳȳȻ"QSPEVÎÍPUPUBMFNCBSSJTEF
ØMFPFRVJWBMFOUFOPFYUFSJPSDIFHPVBȵȶȺȻȳȶ#0&EJB ȹ ȴȱNBJPSRVFBEPBOPQBTTBEP
O aumento deveu-se à entrada em produção do campo de Akpo e de novos poços no campo
de Agbami, ambos na Nigéria. Já a variação no volume de gás natural é decorrente da menor demanda de gás proveniente da Bolívia.
/PNÐTEFEF[FNCSPEFȵȳȳȼ GPSBNSFHJTUSBEBTBTTFHVJOUFTNÏEJBTEJÈSJBTEFQSPEVÎÍPEB
Petrobras no Brasil:
t ȴȼȻȺȳȼȻCBSSJTEJBEFQFUSØMFPDPNVNBVNFOUPEFȹȱTPCSFPNFTNPNÐTEFȵȳȳȻ 
RVBOEPGPSBNQSPEV[JEPTȴȻȺȸȸȴȷCBSSJTEJBEFQFUSØMFP NBOUFOEPTFOPNFTNPOÓWFM
EPWPMVNFQSPEV[JEPFNOPWFNCSPEFȵȳȳȼ
t , milhões de metros cúbicos de gás natural com um pequeno decréscimo em reMBÎÍPBPTȸȵ ȵȸȺNJMIÜFTEFNFUSPTDÞCJDPTEFHÈTOBUVSBMQSPEV[JEPTFNEF[FNCSPEF
ȵȳȳȻFOPTNFTNPTOÓWFJTEBQSPEVÎÍPEFOPWFNCSPEFȵȳȳȼ
t ȵȶȳȺȺȸȻCBSSJTEFØMFPFRVJWBMFOUF QFUSØMFPFHÈT DPNVNBVNFOUPEFȷ ȺȱTPCSFPT
ȵȵȳȷȵȳȶEF#0&EJB QSPEV[JEPTFNEF[FNCSPEFȵȳȳȻ NBOUFOEPTFFTUÈWFMFNSFMBção ao mês anterior.

7.

A Amazônia no contexto regional

7.1. Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA)
Ao reconhecer que, para dar respostas aos problemas ambientais e alcançar o desenvolvimento sustentável, é preciso um trabalho de cooperação que extrapole as fronteiras nacionais, os
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oito países que compartilham os ecossistemas amazônicos assinaram o Tratado de Cooperação
"NB[ÙOJDB 5$" FNȴȼȺȻ$JFOUFTEBOFDFTTJEBEFEFGPSUBMFDFSFTTBWBMJPTBGFSSBNFOUBRVF
permite buscar e adotar posições comuns em relação à complexa e diversa problemática regional, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Venezuela e Suriname criaram, há pouco
mais de dois anos, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), cuja Secretaria
Permanente (SP) está sediada em Brasília.
A cooperação regional é fundamental para aprofundar o conhecimento sobre as potencialidades da Amazônia e possibilitar que, junto à ciência e à tecnologia, a solidariedade se torne
suporte do desenvolvimento regional. Aumentar a comunicação entre os países, intensiﬁcar o
intercâmbio intra-regional e desenvolver linhas de pesquisa comuns que aproveitem as capacidades instaladas na Amazônia são meios para potencializar os trabalhos realizados em âmbitos
nacionais e apoiar políticas públicas que respondam às necessidades da população. Nesse sentido, podemos destacar duas experiências de trabalho conjunto: as da Associação de Universidades Amazônicas (Unamaz) e o Programa Cooperativo de Pesquisa e Transferência de Tecnologia
para os Trópicos Sul-Americanos (Procitropicos).
A OTCA também fomenta a formulação e a implementação de uma política de ciência e tecnologia para os países amazônicos, que aumente as capacidades nacionais e regionais para desenvolver um amplo programa de avaliação e uso sustentável da biodiversidade amazônica.
Os países signatários do Tratado de Cooperação Amazônica articulam-se entre si no sentido
de realizar esforços e ações conjuntas a ﬁm de promover o desenvolvimento harmônico de
seus respectivos territórios amazônicos, de modo que essas ações conjuntas produzam resultados equitativos e mutuamente proveitosos. Também para a preservação do meio ambiente
e a conservação e utilização racional dos recursos naturais desses territórios, considerando
que a Amazônia guarda riquezas biológicas e culturais ímpares (maior bacia hidrográﬁca do
NVOEP FNUFSNPTEFWPMVNF FBQSPYJNBEBNFOUFȵȳQPSDFOUPEBÈHVBEPDFEPQMBOFUB
DFSDBEFȶȳNJMIÜFTEFIBCJUBOUFTJNFOTPTSFDVSTPTFOFSHÏUJDPTFNJOFSBJTFTQÏDJFTEFNBNÓGFSPT BWFT JOTFUPTFQFJYFT FNVNBRVBOUJEBEFTFNJHVBMDFOUFOBTEFFTQÏDJFTEFGSVUBT
FQSPEVUPTnPSFTUBJTDPNFSDJBMJ[ÈWFJTFNBJTEFȵNJMQMBOUBTJEFOUJmDBEBTFDMBTTJmDBEBTQBSB
ﬁns medicinais, alimentícios e industriais).
Isto é apenas uma ideia das potencialidades da Amazônia, mas essa fabulosa biodiversidade deve
ser associada à transformação cientíﬁca e tecnológica, que poderia multiplicar a dimensão econômica e social da região. Em grande parte, as riquezas amazônicas ainda permanecem desconhecidas e inexploradas. Diante disso, o futuro dos países será determinado pela capacidade de
utilizar o conhecimento e as informações que possuem, embora ainda fragmentados, somados
aos avanços da tecnologia e aos conhecimentos tradicionais dos povos amazônicos. Informação,
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ciência e tecnologia e conhecimento tradicional: estes quatro pilares conjugados e harmônicos
podem transformar a realidade da região.
Esta é uma alternativa que cremos ter boa chance de ser bem-sucedida na tentativa de reverter o ciclo de destruição, que, infelizmente, se acelerou nos últimos  anos. Ao mesmo
tempo, é urgente criar mecanismos alternativos para melhorar a qualidade de vida das populações locais. Pois, não obstante a extraordinária riqueza do seu entorno, os povos amazônicos encontram-se entre os mais desfavorecidos habitantes dos países signatários da OTCA. O
avanço da fronteira agrícola e pecuária, com base em modelos insustentáveis de utilização da
terra, as queimadas, o comércio ilegal de espécies da fauna e da ﬂora, a crescente urbanização
da região e o consequente incremento no consumo de recursos naturais, além do uso indiscriminado do meio ambiente como depósito de detritos, têm obrigado as comunidades locais
e as nossas nações a pagarem uma altíssima cota do passivo ambiental que temos, nós todos,
contribuído para gerar na Amazônia.

Referência
5SBUBEPEF$PPQFSBÎÍP"NB[ÙOJDB "SUJHP*0QBQFMDFOUSBMEBDJÐODJBFEBUFDOPMPHJBOBCVTDB
de mecanismos alternativos para o futuro da Amazônia Continental, OTCA
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A ciência no Brasil tem experimentado grandes progressos devidos a políticas de estado que já
duram mais de  anos. Alguns eventos marcantes foram a Constituição Paulista de , com seu
artigo  que determinou a vinculação de , da receita ordinária do estado para a pesquisa e
a criação da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp); a criação do Centro
Técnico Aeroespacial (CTA) e do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), entre  e ; do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico (CNPq) e da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), em ; do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), de  a ; do Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa na
Universidade de São Paulo (USP), em ; da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e da Universidade de Campinas (Unicamp), em ; do Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientíﬁco
e Tecnológico (FNDCT), em , e da Universidade do Estado de São Paulo (Unesp), em ; a
instituição do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), em , do Laboratório Nacional de Luz
Síncrotron (LNLS), de  a , dos fundos setoriais, de  a ; a extinção do contigenciamento sobre os fundos, a partir de ; o estabelecimento do programa de Instituto Nacional de
Ciência e Tecnologia (INCT) em uma bem-sucedida parceria entre a União e os estados. Esta sequência, incompleta, ilustra que uma política para CT&I se faz ao longo de muitos governos e com
muitas iniciativas, mesmo quando são governos de diferentes orientações políticas.
A ª CNCTI destaca a ideia de política de estado e a de desenvolvimento sustentável. A noção de
política de estado me é cara – referi-me a ela, por exemplo, em , em artigo que defendeu a
existência e o papel do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), ameaçado pelo governo
empossado em  (e que ﬁnalmente constatou o erro que estava prestes a cometer), e no qual
 Professor Titular do Instituto de Física Gleb Wataghin da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
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aﬁrmei que: “Políticas de Estado diferem de políticas de governo, têm perenidade e prestígio especiais. São tarefa insubstituível do Estado e, por isso, os bons governos estão também obrigados
a elas. Gozam de legitimidade singular por serem estratégicas. Sustentam-se num consenso que
ultrapassa os governos”.
O impacto do conhecimento no desenvolvimento sustentável e nas políticas para CT&I discuti
em artigo de .
Outros autores têm mostrado nesta mesma ª CNCTI os dados sobre o crescimento da produção cientíﬁca criada por pesquisadores no Brasil, que aparecem na Figura  – onde também se vê
a evolução da produção cientíﬁca no estado de São Paulo. O gráﬁco evidencia que São Paulo é a
origem de aproximadamente  da produção cientíﬁca brasileira. O objetivo aqui não é arguir
privilégios para o estado, mas mostrar que a contribuição paulista é apreciável e destacar que
a análise das características na organização institucional da atividade cientíﬁca no estado pode
talvez contribuir para o progresso da ciência em todo o país.
20.000

100%

16.000

80%

12.000

60%

8.000

40%

4.000

20%

0

SP/ Brasil()

Brasil

2010

2005

2000

1990

1985

1980

0%
1975



SP

Figura . Evolução do número de artigos cientíﬁcos com autores com endereço no Brasil e no Estado de
São Paulo, de  a 
Fonte: Science Citation Index em CD-Rom do IFGW, Unicamp

Estas publicações têm encontrado destaque crescente na ciência mundial, e um indicador impressionista sobre isso é o destaque para alguns destes artigos em capas de boas revistas cientíﬁcas internacionais, mostradas na Figura .
 C.H. Brito Cruz, “A gestão estratégica do conhecimento”, Folha de São Paulo, p. , quinta-feira,  de maio de .
 C.H. Brito Cruz, “Conhecimento e Desenvolvimento Sustentável”, O Estado de São paulo, p. , Quarta-feira,  de novembro
de .
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Figura . Destaques para artigos cientíﬁcos originados no Brasil na capa de revistas cientíﬁcas
internacionais.

De forma sucinta e esquemática, para caber no espaço designado para esta comunicação, destacaremos três desaﬁos para o país no âmbito da ciência fundamental:
a. Formação de pesquisadores: quantidade e qualidade;
b. Sistema de apoio à pesquisa: valorização da ciência fundamental, forma de análise e seleção e de apoio pelas agências ﬁnanciadoras, necessidade de apoio institucional que
desonere o tempo do pesquisador de tarefas administrativas e apoio diferenciado a instituições de excelência;
c. Presença internacional: incluindo vinda de visitantes e estudantes e pós-doutores, ida de
pesquisadores e estudantes e desenvolvimento de projetos em cooperação internacional.
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1.

Formação de pesquisadores

Na formação de pesquisadores, há muito a comemorar, pois o país chegou a formar mais de dez
mil doutores em . Proporcionalmente à população, este é um resultado que nenhum país
da categoria do Brasil alcançou. No entanto, o objetivo desta ª CNCTI é, além de comemorar
as conquistas, identiﬁcar desaﬁos a serem enfrentados para que a ciência progrida mais rapidamente. Um desses desaﬁos está indicado na Figura  - gráﬁco que muitos já mostraram nesta
conferência e no qual há um detalhe que tem passado despercebido. Na Figura , com escala
logarítmica, ﬁca fácil identiﬁcar que houve um arrefecimento na taxa de crescimento da curva a
partir de . No período de  a , a taxa de crescimento na formação de doutores era
de , ao ano; de  a , a taxa caiu para , ao ano. Esta queda na taxa de crescimento
contribui para o fenômeno identiﬁcado por Viotti e coautores: a diferença entre a capacidade de
formação de doutores entre o Brasil e os EUA, que vinha diminuindo aceleradamente de  a
, estagnou a partir de . Em , o número de doutores formados no Brasil foi  do
número formado nos EUA; em , foi ; em , .
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Figura . Evolução do número de doutores formados anualmente, mostrando a mudança de tendência
veriﬁcada a partir de 
 Gráﬁco , p.  em E.B. Viotti e A. Baessa, “Características do Emprego dos Doutores Brasileiros”, Brasília: Centro de Gestão e
Estudos Estratégicos, .
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Alguns dos fatores que podem contribuir para esse arrefecimento na taxa de crescimento da
quantidade de doutores formados anualmente estão resumidos na Tabela .
Outro tema que demanda maior atenção é a qualidade dos doutores formados. O sucesso do
país, justamente comemorado, no estabelecimento de um grande sistema de pós-graduação
trouxe também uma tendência ao isolamento em relação à comunidade internacional, agravado pela barreira devida ao idioma. Neste ponto, seria necessário haver mais programas e incentivos e/ou facilidades para que os jovens mestrandos e doutorandos possam realizar estágios de
alguns meses em excelentes laboratórios fora do país. É também necessário associar de forma
mais intensa a qualidade das publicações (das publicações mesmo, e não das revistas em que são
publicadas) de cada curso de pós-graduação aos resultados da avaliação trienal feita pela Capes.
Tabela . Alguns dos fatores que podem limitar o crescimento
na quantidade de doutores formados anualmente
Fator

Causas possíveis

Limitação da capacidade de
orientação de doutorandos nas
instituições mais tradicionais.

Esgotamento do tempo disponível para os potenciais orientadores devido a:
- dedicação à orientação de mestrados; e/ou
- excesso de atividades administrativas (por exemplo, por falta de apoio institucional
ao pesquisador).
- limitação no número de docentes com doutorado capazes de orientar na pósgraduação (vale especialmente para as universidades federais, nas quais apenas 49%
dos docentes têm doutorado5)

Limitação na quantidade de
estudantes candidatos ao
doutorado.

- Restrição no número de concluintes na graduação ou mestrado e/ou competição
com mercado de trabalho.
- Restrições institucionais ao doutorado cursado diretamente após a graduação.
- Restrição na quantidade de bolsas disponíveis.

O esforço de internacionalização da pós-graduação, especialmente do doutorado, requer que as
instituições facilitem as defesas de teses em inglês e a participação de membros da banca convidados de outros países. O mesmo vale para os exames de ingresso, inclusive buscando-se o
oferecimento por meio de consulados brasileiros. Para que se inicie um processo de internacionalização efetivo, é essencial que os cursos de pós-graduação tenham websites em inglês, descrevendo suas atividades de pesquisa, procedimentos para inscrição, critérios, etc. Finalmente, o
aumento da qualidade requer que as instituições sejam estimuladas a adotar critérios mais rigorosos (e também menos favorecedores da endogenia) na seleção dos candidatos ao mestrado e
doutorado – não somente para o ingresso, mas também nos exames de qualiﬁcação.

 INEP, “Sinopse do Ensino Superior ”, http://www.inep.gov.br/superior/censosuperior/sinopse/default.asp.
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2.

Sistema de apoio à pesquisa

O mundo vive um momento que pode ser caracterizado como utilitarista com relação à ciência. O mesmo se passa no Brasil. Os resultados da pesquisa são valorizados porque a ciência faz
a empresa competitiva, ou faz o doente são, ou faz o pobre menos pobre. Todas essas são boas
justiﬁcativas para que o progresso da ciência seja apoiado pelos governos. A esses tipos de ciência, é preciso adicionar aquele cujo principal resultado é fazer a humanidade mais sábia. Este
tipo de ciência existe em todas as áreas: na física de partículas e de altas energias, na arqueologia,
na ﬁlosoﬁa, na literatura, na astronomia ou biologia evolutiva. Não se trata aqui de se opor esse
tipo de ciência àquele que auxilia a empresa, a saúde ou a inclusão; trata-se, sim, do exercício da
convicção de que, especialmente em universidades, os fundamentos do conhecimento humano
têm um lugar garantido, independentemente de outros critérios.
O progresso da ciência fundamental, seja aquela ligada a aplicações seja aquela ligada ao saber
em si e por si, requer atenção e cuidado por parte das agências de ﬁnanciamento. A tendência
à exacerbação de critérios numerológicos – em detrimento da leitura cuidadosa das propostas,
sua compreensão e, aí sim, sua avaliação – precisa ser constantemente reprimida. Esta tendência
à numerologia não existe somente devido às agências, mas também por parte da comunidade
cientíﬁca – aparece nos pareceres que fundamentam as decisões de boa parte das agências.
A pressão por tempo e o excesso de solicitações de pareceres tende a impelir o pesquisador a
buscar critérios simpliﬁcadores. Cabe às agências a responsabilidade por estabelecer critérios e
procedimentos que valorizem a análise acadêmica e o debate em torno de cada proposta de
pesquisa a ser analisada.
De forma análoga, o progresso da ciência fundamental pode requerer prazos mais longos para os
projetos de pesquisa. Para isso, seria importante que as agências de ﬁnanciamento oferecessem
aos pesquisadores um leque de possibilidades, desde auxílios para projetos mais curtos e imediatos até aqueles mais exploratórios e ousados. A experiência da Fapesp tem sido muito positiva
neste ponto, oferecendo auxílios regulares com duração de até dois anos, projetos temáticos que
podem durar até cinco anos e o programa Cepid com duração de até  anos.
Outro ponto de estrangulamento para o progresso da ciência fundamental no Brasil (e neste
caso creio que da ciência aplicada e da tecnologia também) tem sido o limitado apoio que as
instituições garantem aos melhores pesquisadores. A sistemática de agências como o CNPq e
as FAP, de concederem auxílios ao pesquisador como indivíduo, tem sido determinante para
valorizar a cultura do mérito acadêmico na universidade. No entanto, ao conceder o auxílio
ao pesquisador sem exigir da instituição apoio administrativo e técnico adequado, há evidente
prejuízo à competitividade da pesquisa na medida em que o pesquisador responsável (sozinho ou com seus colegas e alunos) se vê obrigado a realizar as tarefas administrativas necessá-
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rias para o sucesso do projeto, tais como reserva de passagens para convidados, prestações de
contas, agendamento das reuniões do grupo, manutenção dos equipamentos, supervisão de
obras, realização e acompanhamento de compras, para citar apenas algumas. Na Conferência
Paulista de CT&I, realizada na Fapesp, em  e  de abril passado, esse ponto foi destacado.
A fundação está trabalhando para obter apoio institucional proporcional à qualidade e à dimensão dos projetos que aprova, recuperando a competitividade do pesquisador com a desoneração de seu tempo com tarefas extracientíﬁcas. Seria importante que as agências federais
adotassem providências nesta direção.
Finalmente, quando se busca o aumento da qualidade da ciência fundamental, é preciso atentar também aos aspectos institucionais. As mudanças nos contornos da atividade cientíﬁca no
mundo fazem com que a competitividade dependa de várias características das instituições acadêmicas. O país realiza importante e justiﬁcado esforço para aumentar a base cientíﬁca, criando
novas universidades e institutos de pesquisa; é hora de buscarmos, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de algumas das universidades já existentes para que elas se situem entre as melhores do mundo. Todo país precisa ter algumas destas universidades. Elas trazem benefícios importantes ao sistema, não só formando pessoal, mas irradiando critérios e procedimentos que
contribuem para o desenvolvimento do sistema de C&T como um todo. Nos principais rankings
qualitativos de universidades, o da Jiao Tong University e o da Times Higher Education, ainda não
temos universidades brasileiras entre as  melhores do mundo (Tabela ).
Tabela . Posições de universidades brasileiras mais bem colocadas em alguns rankings internacionais
Ranking

Características

Posição de universidades brasileiras

SCIMago Institutions
Rankings
SJTU Academic Ranking of
World Universities
Times Higher Education

http://www.scimagoir.com/
Universidades, artigos Scopus
http://www.arwu.org/

USP ª; Unicamp ª; UFRJ ª;
Unesp ª
USP ª; Unicamp ª; UFMG ª;
UFRJ ª; UFRGS ª; Unesp ª
USP ª, Unicamp ª e UFRJ ª

Webometrics
Performance Ranking of
Scientiﬁc Papers for World
Universities

http://www.timeshighereducation.co.uk/
pesquisa de opinião pesa muito
http://www.webometrics.info/
acessos Web
http://ranking.heeact.edu.tw/
en-us//Page/Methodology

USP ª, Unicamp ª, UFSC ª, UFRGS ª e UFRJ ª
USP ª, Unicamp ª, UFRJ ª, UFRGS ª, Unesp ª, UFMG ª, Unifesp ª
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Alguns países têm criado iniciativas para desenvolver algumas de suas universidades de tal
forma a torná-las mais competitivas mundialmente. Por exemplo, no caso da China, uma iniciativa foi a criação do ranking da Jiao Tong University, que rapidamente capturou a atenção
mundial. Este ranking foi criado com o objetivo de estabelecer para a China parâmetros úteis
para seu projeto de qualiﬁcação universitária e acabou tornando-se uma ferramenta mundialmente usada. A França, mesmo com toda sua tradição em ensino superior, criou uma comissão presidida pelo professor Phillipe Aghion (Harvard) para elaborar um estudo sobre os
determinantes da excelência em universidades,, o que suscitou amplo debate na França. A
Alemanha também realizou uma iniciativa para a excelência, destacando três universidades,
e a Espanha implementou um programa análogo.
O exame destas iniciativas nos permite aprender que, mesmo que haja muitos pontos em comum, cada uma foi ajustada a características do sistema universitário local e aos objetivos nacionais. Esse é o sentido de se mencionar aqui estes casos (e não exemplos): arguir que o Brasil
precisa começar a discutir como vai desenvolver algumas de suas melhores universidades para
serem instituições de excelência reconhecidas mundialmente e capazes de atrair estudantes de
todo o mundo. Novamente reforço que isso pode e deve ser feito sem prejuízo das iniciativas
para alargar a base universitária brasileira. Precisamos das duas coisas e é possível buscarmos ambas: mais universidades, com consequente desconcentração do sistema nacional de C&T, e mais
universidades excelentes, com o consequente aumento de qualidade e impacto.

3.

Internacionalização da pesquisa brasileira

Como se viu acima, a busca de maior qualidade para a ciência fundamental feita no Brasil requer
mais interação com a comunidade cientíﬁca internacional. Isso não signiﬁca que esta interação
não exista, mas que ela precisa ser intensiﬁcada.

 Nian Cai Liu, “The Story of Academic Rankings”, International Higher Education  ()
http://www.bc.edu/bc_org/avp/soe/cihe/newsletter/Number/p_Liu.htm
 “About ARWU”, http://www.arwu.org/aboutARWU.jsp


http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid/autonomie-moyens-et-incitation-les-trois-leviers-de-l-excellenceuniversitaire.html

 Philippe Aghion, Mathias Dewatripont, Caroline M. Hoxby, Andreu Mas-Colell, and André Sapir, “The governance and
performance of research universities: evidence from Europe and the U.S.”, NBER Working Paper , http://www.nber.org/
papers/w
 http://news.sciencemag.org/sciencenow///-.html e http://www.dfg.de/en/magazine/excellence_initiative/index.html
 http://www.universityworldnews.com/article.php?story= e http://www.oecd.org/
dataoecd///.pdf
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Sendo a ciência um empreendimento social e não individual, a colaboração internacional em
ciência acelera o progresso do conhecimento ao promover a interação com os melhores cientistas. Um dos efeitos da colaboração, já bem demonstrado, é que trabalhos cientíﬁcos em coautoria com colegas de outros países obtêm mais impacto, seja para o caso brasileiro (Figura ),
seja para outros países.
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Figura . Número de citações por artigo para artigos com autores brasileiros somente e artigos com
autores brasileiros e estrangeiros
Fonte: Leta, J. E Brito Cruz, C.H., “A produção cientíﬁca brasileira”, in Indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação no
Brasil (Campinas, SP: Editora da Unicamp, )

Um dos desaﬁos para a internacionalização da ciência brasileira é a adoção de uma atitude
mais ousada e agressiva na busca de interações por parte da comunidade cientíﬁca no país. A
qualidade de muitos projetos de pesquisa em andamento no país justiﬁca mais agressividade
na busca de pós-doutores, alunos de pós-graduação e mesmo visitantes temporários. Para
isso, devem-se utilizar os instrumentos já disponíveis, dar publicidade às posições disponíveis
por meio de anúncios nas revistas relevantes na área e ainda usar comunicação pessoal em
redes de pesquisadores destacados.

 Para o caso do Reino Unido um estudo recente mostra ganhos de até  no impacto de artigos em colaboração com EUA e
França, e  de gannho nos artigos em colaboração com Brasil (The Royal Society, “The Scientiﬁc Century”, p. , London )
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Várias outras ações podem contribuir para uma maior exposição positiva da pesquisa feita no
Brasil: publicação de livros em língua estrangeira para distribuição mundial por editoras capacitadas para tal, inclusive algumas das editoras universitárias brasileiras, envio de estudantes e
graduação e de pós-graduação para estágios de alguns meses e anúncios mundiais de posições de pós-doutorado.
Uma iniciativa da Fapesp que tem trazido já ótimos resultados é o Programa de Escolas São Paulo de Ciência Avançada. Nas Escolas São Paulo, se oferece, em termos competitivos, via chamada de propostas, recursos para a organização de cursos de curta duração em pesquisa avançada
nas diferentes áreas do conhecimento no estado de São Paulo. Espera-se que os cursos de cada
Escola São Paulo de Ciência Avançada (ESPCA) contribuam para a formação dos participantes
e criem no estado de São Paulo polos de atração de talentos cientíﬁcos mundialmente competitivos. Os professores que lecionam as disciplinas nas ESPCA devem ser cientistas de excelente
qualiﬁcação e destaque em seus campos de pesquisa, incluindo-se cientistas estrangeiros convidados. Os estudantes participantes devem estar matriculados em cursos de graduação ou pós-graduação no Brasil ou exterior, sendo potenciais candidatos aos cursos de mestrado, doutorado ou a estágios como pós-doutores em instituições de ensino superior e pesquisa no estado de
São Paulo. Também poderão ser aceitos alguns jovens doutores. As primeiras ESPCA começaram a ser realizadas no primeiro semestre de  com excelente repercussão.
Finalmente, as agências de ﬁnanciamento à pesquisa no Brasil têm criado oportunidades para
projetos cooperativos internacionais ao estabelecer acordos de coﬁnanciamento com agências
de outros países. O CNPq, a Capes e a Fapesp têm oferecido editais para apoiar a colaboração
com vários países. Instituições de pesquisa e universidades também mantêm acordos de cooperação internacional.

 A FAPESP tem tido resultados muito positivos com o programa para envio de bolsistas de IC da área de Química para estágios
de  meses em grupos de pesquisa dos EUA apoiados pela NSF, agência que envia também estudantes de graduação destes
grupos americanos para grupos no Estado de São Paulo.
 A FAPESP anuncia as posições para pós-doutores e jovens pesquisadores mensalmente na revista Nature remetendo ao
website de Oportunidades da fundação em http://www.oportunidades.fapesp.br/en/.


http://www.fapesp.br/materia//organizacao-de-reuniao/escola-sao-paulo-de-ciencia-avancada--chamada-chamadafapesp---.htm

 H. Escobar, “SP terá curso de pós em genômica e imunologia”, http://www.estadao.com.br/estadaodehoje//not_
imp,.php
 O CNPq anuncia as cooperações em http://www.cnpq.br/programas/coopint/index.htm, a CAPES em http://www.capes.
gov.br/cooperacao-internacional e a FAPESP em http://www.fapesp.br/materia//a-instituicao/convenios-e-acordos-decooperacao-da-fapesp.htm.
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Ciência fundamental: desaﬁos para a competitividade acadêmica no Brasil

4.

Conclusão

Entre os muitos desaﬁos para o desenvolvimento da ciência acadêmica, escolhemos destacar
no resumo desta apresentação à ª CNCTI três que são especialmente relacionados com a qualidade da ciência feita no país. Os desaﬁos ligados à qualidade são especialmente importantes no
momento em que o país pretende ter uma posição de maior protagonismo no concerto mundial. Mais qualidade na pós-graduação, melhorias no sistema de fomento para favorecer pesquisa mais ousada e a busca por maior intensidade na cooperação internacional são objetivos
realizáveis, desde que os principais atores nacionais – MCT, agências de fomento e as principais
universidades de pesquisa – com eles se comprometam. São objetivos que não excluem nenhuma das outras importantes metas relacionadas à expansão do sistema e diminuição das
desigualdades – ao contrário, somam-se a elas. Enfrentar esses desaﬁos criará as bases para
que a ciência no Brasil dê o salto de competitividade que todos desejamos.
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O estado da ciência no Brasil: como dar um salto
de qualidade?
Sergio Danilo Junho Pena

1.

Introdução

O objetivo deste artigo é fazer uma reﬂexão sobre o estado das ciências básicas no Brasil e identiﬁcar medidas que possam alavancar o seu crescimento qualitativo.
Entendemos ciências básicas como a procura pelo conhecimento do mundo natural, usando o
método hipotético-dedutivo, com experimentação empírica. Não abordaremos as aplicações
tecnológicas da ciência, que têm muito mais a ver com o controle do mundo natural do que
propriamente com a obtenção descompromissada de conhecimento.
Não há dúvida alguma de que a ciência brasileira tem avançado de forma exponencial nos últimos anos. Isso se deve a um esforço coordenado por uma variedade de agências do Ministério da
Ciência e Tecnologia e do Ministério da Educação, com apoio do presidente Lula. Segundo Jorge
Guimarães, presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes),
a fórmula para fomentar esse desenvolvimento é um ciclo virtuoso, envolvendo iniciação cientíﬁca,
pós-graduação, formação de grupos de pesquisa e cooperação internacional (CAPES, ).
Isso pode ser visto pela Figura , que mostra o gráﬁco de crescimento da produção cientíﬁca
brasileira em periódicos cientíﬁcos indexados no período -, em comparação com o
resto do mundo.

 Professor do Departamento de Bioquímica e Imunologia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
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Figura . Produção cientíﬁca do Brasil e do mundo:  - 
Fonte: ISI - Istitute for Scientiﬁc Information/ national Science indicators, USA. Base Standard - ESI ()
Cortesia de Jorge Guimarães, presidente da Capes

%FGBUP P#SBTJMBUJOHJV FNȵȳȳȼ BȴȶBQPTJÎÍPOPSBOLJOHEFQSPEVÎÍPDJFOUÓmDBNVOEJBM $"1&4 
). Segundo o ministro da Educação, Fernando Haddad, se o país mantiver o mesmo ritmo,
em pouco tempo estará entre os dez maiores produtores de conhecimento cientíﬁco do mundo.
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A Figura  mostra que o Brasil tem a liderança absoluta em produção cientíﬁca na América
Latina, sendo também o país com o maior ritmo de crescimento na região.
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Figura . Produção cientíﬁca na América Latina, países selecionados
Fonte: ISI - Istitute for Scientiﬁc Information/ national Science indicators, USA. Base Standard - ESI ()
Cortesia de Jorge Guimarães, presidente da Capes

Entretanto, quando examinamos o ranking EFDJUBÎÜFT 'JHVSBȶ WFSJmDBNPTRVFP#SBTJMPDVQB
um relativamente modesto o lugar.
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Tabela . 3BOLJOHEFDJUBÎÍPQPSQBÓTFTTFMFDJPOBEPTȵȳȳȶȵȳȳȺ
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Fonte: ISI - Istitute for Scientiﬁc Information/ national Science indicators, USA. Base Standard - ESI ()
Cortesia de Jorge Guimarães, presidente da Capes

Assim, parece existir um descompasso entre a produção cientíﬁca bruta do Brasil, medida pelo
número de publicações, e o grau de qualidade da ciência brasileira, medido pelo seu impacto na
literatura cientíﬁca indexada.
Em princípio, esse descompasso poderia ser atenuado, ou até mesmo eliminado, por meio da
tomada de medidas especíﬁcas para permitir um salto de qualidade da ciência feita no país e das
publicações geradas. Um possível passo na direção correta seria a identiﬁcação de fatores que
diﬁcultam a prática de ciência de alta qualidade.
Após reﬂexão sobre o tema, identiﬁcamos cinco principais fatores que diﬁcultam a prática de
ciência de alta qualidade no Brasil, a saber:
t Pesquisa baseada na pós-graduação;
t Ênfase cientométrica em números absolutos;
t Ênfase em rápido retorno tecnológico da pesquisa;
t Pulverização de recursos;
t Demanda criacionista das agências de fomento.
Vamos discutir esses cinco fatores isoladamente e examinar maneiras de contorná-los.
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2.

Pesquisa baseada na pós-graduação

A Figura  mostra que a produção cientíﬁca brasileira tem crescido essencialmente na mesma
proporção que o desenvolvimento da pós-graduação, medida pela titulação de doutores.
É experiência de todos que a pesquisa brasileira é basicamente feita por alunos de pós-graduação (mestrandos e doutorandos) e em alguns casos por alunos de iniciação cientíﬁca. Por outro
lado, sabemos que nos países que produzem ciência de alta qualidade, como os Estados Unidos,
ela é principalmente baseada no trabalho de pós-doutores.
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Figura . Titulação doutores x artigos publicados (ISI)  - 
Fonte: ISI - Istitute for Scientiﬁc Information/ national Science indicators, USA. Base Standard - ESI ()
Cortesia de Jorge Guimarães, presidente da Capes

Qual é a objeção a se basear a pesquisa no trabalho de dissertações e teses de alunos de pós-graduação? Em nossa visão, o problema principal é que os alunos de pós-graduação têm um
prazo limitado para ﬁnalizar seus projetos, que consequentemente têm de ser forçosamente
concebidos com baixo risco para garantir seu término dentro do prazo especiﬁcado pelos cursos de pós-graduação e agências de fomento. Embora exceções certamente ocorram, o produto
que emerge é pesquisa de baixo grau de inovação.
Nos últimos anos, tem havido um aumento considerável na oferta de bolsas de pós-doutorado
no país, o que certamente é um passo na direção correta. Entretanto, observa-se uma indesejável tendência dos alunos de doutorado a permanecerem no mesmo laboratório onde ﬁzeram o
doutorado, muitas vezes continuando o mesmo projeto de pesquisa.
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3.

Ênfase cientométrica em números absolutos e em rápido
retorno tecnológico da pesquisa

A Figura  mostra dados da produção cientíﬁca de países selecionados. O Brasil parece crescer
em paralelo com Alemanha, Japão e Inglaterra. Por outro lado, a China demonstra um crescimento fenomenal em número de artigos publicados, estando atualmente entre os quatro primeiros no ranking mundial.
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Figura . Produção cientíﬁca mundial, países selecionados
Fonte: ISI - Istitute for Scientiﬁc Information/ national Science indicators, USA. Base Standard - ESI ()
Cortesia de Jorge Guimarães, presidente da Capes

Em março de , o Instituto de Informação Cientíﬁca e Técnica da China (ISTIC), que opera sob
a égide do Ministério da Ciência e Tecnologia, publicou um relatório/avaliação da posição da China e do seu impacto no mundo cientíﬁco. Segundo o relatório, a China ocupa o º lugar em força
DJFOUÓmDBOBDJPOBM NBTBQFOBTȴȶMVHBSFNJOnVÐODJBDJFOUÓmDBNVOEJBM 4$*&/$&/&84 ȵȳȴȳ ȓ
A força cientíﬁca nacional foi medida por meio de uma combinação de fatores que inclui itens tais
como despesas com a educação pública na universidade, gastos em pesquisa e desenvolvimento
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(utilizando ambas as medidas brutas e despesa em percentagem do PIB) e também a produção cientíﬁca com base no número de trabalhos publicados. Já a inﬂuência cientíﬁca de cada
país depende de três critérios: o número de prêmios cientíﬁcos recebidos, o número de membros em sociedades cientíﬁcas internacionais e a frequência de citações em revistas acadêmicas
internacionais.
Assim, parece existir na China, similarmente ao Brasil, um descompasso entre a produção cientíﬁca bruta e o grau de impacto de sua ciência.
Recentemente, o noticiário chinês Global Times publicou uma entrevista da Dra. Zhao Zhiyun, vice-diretora da ISTIC e investigadora principal do relatório sobre o desenvolvimento cientíﬁco da
$IJOB 4$*&/$&/&84 ȵȳȴȳ %BEPPQBSBMFMPFOUSFBDJÐODJBDIJOFTBFBDJÐODJBCSBTJMFJSB BMHVmas observações da Dra. Zhiyun são relevantes para nós:
. /B$IJOB BEJGFSFOÎBEFSBOLJOHFOUSFBTVBGPSÎBDJFOUÓmDBOBDJPOBMFTVBJOnVÐODJBDJFOtíﬁca mundial é atribuída a uma qualidade relativamente pobre de suas pesquisas cientíﬁcas. Segundo a autora, a China ainda carece de investigação de alta qualidade, apesar
de ter feito grandes investimentos cientíﬁcos.
. Vários fatores parecem contribuir para a baixa qualidade da ciência chinesa. Em todos os
institutos e universidades, a avaliação da pesquisa é feita principalmente pela quantidade.
Os cientistas são valorizados pelo número de artigos que tenham publicado, independentemente da qualidade dos trabalhos ou do prestígio do periódico cientíﬁco.
ȶ Adicionalmente, a política de ciência da China tende a ser voltada para o pragmatismo
e um desejo de retorno rápido.
Segundo a Dra. Zhiyun, a chave para o desenvolvimento é melhorar a capacidade de inovar. A
China só conseguirá uma vantagem competitiva em ciência com o desenvolvimento de trabalho
original próprio, o que depende de ênfase em pesquisa cientíﬁca básica. Assim, o país deve promover a exploração de horizontes cientíﬁcos novos e incentivar a curiosidade pela ciência básica,
em vez de apenas manter o foco nas necessidades imediatas.
Em nossa opinião, também para o Brasil deve haver espaço para ciência básica descompromissada com a tecnologia – com espaço suﬁciente para respirar e poder inovar livremente.
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4.

Pulverização de recursos

O mapa da Figura  mostra os acessos ao banco de dados da Capes e parece reﬂetir bem a concentração da maioria da ciência brasileira em poucos estados.
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Figura . Dados da Capes (Geocapes) sobre acessos ao portal de periódicos em .
Fonte: http://geocapes.capes.gov.br/geocapesds/app=&daa-selectedIndex=&-selectedIndex=&cef-selectedIndex=

Tal concentração da produção de alto nível em poucos centros também é vista nos principais
países produtores de conhecimento cientíﬁco, incluindo os Estados Unidos. Como uma reação a
ela, a ênfase de algumas agências de fomento brasileiras tem sido dirigir recursos principalmente
para as regiões do país ou dos estados que têm menor nível cientíﬁco. Por exemplo, editais reDFOUFTEP$/1RUÐNJODPSQPSBEPBTFHVJOUFDMÈVTVMBi1BSDFMBNÓOJNBEFȶȳȱ USJOUBQPSDFOUP 
dos recursos será, necessariamente, destinada a projetos coordenados por pesquisadores vinculados a instituições sediadas nas regiões Norte, Nordeste ou Centro-Oeste.”
A nossa visão é que, se quisermos que a ciência brasileira dê um salto de qualidade de forma a
fazer pesquisa competitiva em nível internacional e ter produção cientíﬁca de alto impacto, as
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agências devem aportar mais recursos exatamente para os centros de excelência já existentes,
permitindo assim que eles atinjam massa crítica cientíﬁca.
De certa forma, o incentivo à pesquisa em grandes consórcios, por meio de editais como o Pronex, os Projetos do Milênio, e mais recentemente os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia
(INCT), visa exatamente fortalecer os grupos de excelência.
Entretanto, acreditamos que também é importante a criação de linhas de ﬁnanciamento de pesquisa em montantes bem maiores do que o teto dos editais universais do CNPq (atualmente R
ȴȸȳȳȳȳ ȳȳ FQPSQSB[PTNVJUPNBJTEJMBUBEPTEPRVFPTEPJTBOPTBUVBMNFOUFDPODFEJEPTQBSB
laboratórios isolados, mesmo os que já demonstraram tradição cientíﬁca e capacidade para publicar com elevado impacto.

5.

Demanda criacionista das agências de fomento

Finalmente, gostaríamos de levantar um ponto que pode parecer exótico à primeira vista, mas
que em nossa opinião é de suma importância.
Como todos sabem, em , celebramos  anos do nascimento de Charles Darwin (Figura ) e
ȴȸȳBOPTEBQVCMJDBÎÍPEBȓ0SJHFNEBTFTQÏDJFTȓ

Figura . Segundo Charles Darwin (-), existe um desenho aparente nos organismos vivos, mas a seleção natural é suﬁciente para explicar isto. Não é necessária a hipótese da existência de um deseOIJTUB'PUPHSBmBGFJUBQPS&MMJPUUBOE'SZFNȴȻȺȷFQVCMJDBEBQPS+PIO.VSEPDL 8JLJDPNNPOT 
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"FWPMVÎÍPQPSTFMFÎÍPOBUVSBM KÈFNTFVȴȸȳPBOJWFSTÈSJP ÏIPKFBCTPMVUBNFOUFJODPOUFTtável. Não se trata mais de uma simples teoria da evolução, mas do fato da evolução. Dados
paleontológicos, geológicos, ﬁsiológicos e genômicos já forneceram ampla evidência da origem única da vida na Terra e de sua evolução para formar os milhões de espécies de animais
e plantas que aqui habitam.
Pedindo emprestadas as palavras do ﬁlósofo grego Demócrito, podemos dizer que a evolução
por seleção natural envolve ambos o acaso e a necessidade. O acaso aparece na aleatoriedade
do processo mutacional de geração de diversidade. A necessidade se manifesta no processo de
reprodução diferencial dos indivíduos mais bem adaptados ao ambiente. A ideia revolucionária
de Darwin foi que essas duas forças combinadas eram suﬁcientes para explicar, de forma natural,
a emergência e evolução das diversas formas de vida na Terra. Não havia necessidade de invocar
a intervenção de nenhum ser divino ou sobrenatural – a natureza se bastava e não era necessário um desenhista!
Por outro lado, alguns fundamentalistas religiosos rejeitam a evolução e adotam o criacionismo, que em sua versão moderna é chamado de desenho inteligente. Na verdade, este argumento não tem nada de novo, pois foi originalmente proposto no século  pelo ﬁlósofo inHMÐT8JMMJBN1BMFZ ȴȺȷȶȴȻȳȸ 
A razão da aparente divagação acima sobre a seleção natural e o desenho inteligente é que frequentemente as agências de fomento insistem que projetos submetidos tenham claramente
delineados seu início, meio e ﬁm com cronogramas rígidos e conclusões pré-deﬁnidas, de forma
a serem facilmente perceptíveis por burocratas da ciência! Certamente, essa exigência facilita o
processo de avaliação, mas ela está longe de reﬂetir a forma como a ciência é feita na prática.
Como disse o astrônomo Neil deGrasse Tyson, “A Ciência é uma ﬁlosoﬁa de descoberta. O desenho inteligente é uma ﬁlosoﬁa de ignorância.” Assim, precisamos ter a liberdade de obter apoio
das agências para projetos de pesquisa que vão evoluir por seleção natural.
A esse respeito, lembramos que a ciência de alta qualidade é totalmente dependente de boas
perguntas, em essência, de boas ideias. Quando perguntaram ao genial Linus Pauling (Figura
), duas vezes laureado com o Prêmio Nobel, o que ele fazia para ter boas ideias, ele respondeu: “Se você quer ter boas ideias, você deve ter muitas ideias. A maioria vai estar errada e o
que você vai ter de aprender é qual delas jogar fora.” (no original: If you want to have good
ideas you must have many ideas. Most of them will be wrong, and what you have to learn is
which ones to throw away; Pauling, ).
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Figura . Linus Pauling (-) em . Ele propôs uma metodologia essencialmente darwiniana
para ter boas ideias: “Se você quer ter boas ideias, você deve ter muitas ideias. A maioria vai
FTUBSFSSBEBFPRVFWPDÐWBJUFSEFBQSFOEFSÏRVBMEFMBTKPHBSGPSBw 8JLJDPNNPOT 

O processo descrito por Pauling é essencialmente darwiniano, sendo baseado em duas etapas: () criação de diversidade (“tenha muitas ideias”) e () seleção (“aprender qual delas jogar
fora”). Mas como você vai aprender quais são as boas ideias e as más ideias? Só há uma maneira: pela experimentação!
Para alcançar esses objetivos, é necessário conseguir recursos para experimentação sem saber a
priori qual vai ser a boa ideia e qual é a má ideia que será descartada. Isso só será possível se as agências de fomento estiverem prontas a apoiar projetos que embutem o potencial para evoluir, apostando no pesquisador que já demonstrou no passado a sua capacidade de produzir resultados, em
vez de apoiar projetos que são artiﬁcialmente maquiados para parecerem “uma aposta garantida”.

6.

Conclusões e recomendações

3FDBQJUVMBOEP BQSPEVÎÍPDJFOUÓmDBCSBTJMFJSBUFNDSFTDJEPBENJSBWFMNFOUFFPQBÓTKÈÏPȴȶ
no ranking mundial. Apesar deste avanço, o Brasil é apenas o º colocado, quando o impacto
de sua ciência é medido por citações de seus artigos indexados. Parece haver um descompasso
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entre a força cientíﬁca brasileira e o seu grau de inﬂuência internacional. Esse descompasso poderia ser eliminado por medidas para melhorar a qualidade da ciência feita no país.
Identiﬁcamos na estrutura da ciência brasileira alguns fatores sistêmicos que diﬁcultam a realização da pesquisa de alta qualidade, a saber: pesquisa baseada na pós-graduação, ênfase cientométrica em números absolutos, ênfase em rápido retorno tecnológico da pesquisa, pulverização
de recursos e demanda criacionista das agências de fomento.
Muitos desses fatores sistêmicos não podem ser eliminados, porque são também parte do ciclo virtuoso de desenvolvimento pelo qual a nossa ciência tem progredido. Estamos em fase de
amadurecimento, análogo ao desenvolvimento psicológico das crianças. Comportamentos que
foram adequados durante a infância devem forçosamente ser modiﬁcados na adolescência e na
vida adulta. Da mesma forma, algumas políticas de ciência que foram virtuosas no passado precisam ser agora modiﬁcadas, pelo menos para as áreas do Brasil onde a ciência já está madura.
Um fator que complica o estabelecimento de políticas é que o Brasil é um mosaico cientíﬁco,
composto por regiões onde a ciência já está bem estabelecida e outras onde é incipiente. Assim,
a modiﬁcação dos fatores sistêmicos que diﬁcultam a realização da pesquisa de alta qualidade
não pode ser generalizada, mas ﬂexibilizada de forma inteligente e seletiva, valorizando instituições de alta competência cientíﬁca e grupos individuais de pesquisa que já alcançam grande
produtividade e elevado impacto internacional.
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O estado da ciência no Brasil: como dar um salto de qualidade?

Referências
$"1&4 ȵȳȳȺ $ÉNBSB.VOJDJQBMEF4ÍP$BSMPTFOUSFHBUÓUVMPBQSFTJEFOUFEB$BQFTȶȴȴȳȵȳȳȺIUUQ
XXXDBQFTHPWCSTFSWJDPTTBMBEFJNQSFOTBȶȹOPUJDJBTȴȼȸȳ"DFTTPȴȸȳȷȵȳȴȳ
CAPES () Produção Cientíﬁca: ministro prevê inclusão do Brasil entre os dez maiores do planeta –
ȳȹȳȸȵȳȳȼ IUUQXXXDBQFTHPWCSTFSWJDPTTBMBEFJNQSFOTBȶȹOPUJDJBTȵȹȸȷNJOJTUSPQSFWFJODMVTBPEPCSBTJMFOUSFPTEF[NBJPSFTEPQMBOFUB"DFTTPȴȸȳȷȵȳȴȳ
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1BVMJOH- ȴȼȸȵ IUUQXXXJXJTFDPN-JOVT@1BVMJOH
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universe//the-perimeter-of-ignorance
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Relatório do seminário preparatório “Ciência
básica e produção do conhecimento: um desaﬁo
para o Brasil”
O estado da ciência no Brasil
Ima Célia Guimarães Vieira

1.

Dr. Marco Antonio Raupp, SBPC

Apresentou aspectos do sistema de produção do conhecimento no Brasil. Apontou dez variáveis de Estado que são importantes para o desenvolvimento da ciência no país. São eles:
. Planejamento, organização e articulação. Fez referência ao esforço do PACT à integração
da política de C&T do país.
. Financiamento. Relatou a evolução do ﬁnanciamento à pesquisa e ao acompanhamento
do planejamento nacional. Investimentos em expansão.
. Formação e incorporação de recursos humanos na pesquisa. Apontou este item como
destaque na política de C&T. Supre as universidades que contratam mais pessoal hoje
em dia. Destacou aqui o papel do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e
Expansão das Universidades Federais (Reuni), da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico (CNPq). Apontou como desaﬁo: formar recursos humanos para operar
fora da academia. A aproximação com empresas é fundamental.
Gargalos: ) déﬁcit de engenheiros; ) pessoal para os institutos federais; ) não há relação entre
contratação nas universidades e institutos.

 Pesquisadora do Museu Emílio Goeldi.
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. Infraestrutura. Destacou os novos níveis em que se encontram os institutos e as universidades, com grande recuperação de sua infraestrutura. Destacou como referência para
crescimento: a ciência na Amazônia, a ciência no mar, a microeletrônica e a nanociência.
ȸ Marco Legal. Relatou que a atividade cientíﬁca é nova no país e por isso há muitas incertezas públicas. Apontou a sensível progressão na Lei de Inovação, na Lei de Biossegurança,
na Lei Aroucas e nas importações. Como problema, apontou o funcionamento das organizações sociais e das fundações. Foi enfático ao dizer que há necessidade de um arcabouço
legal seguro e permanente, reconhecendo a singularidade das atividades de C&T.
. Gestão. Para ele, a gestão em ciência é feita com pouco proﬁssionalismo. Problema das
fundações. Grandes projetos e falta de gestão ou total descompromisso com o caráter
nacional dos programas. Caso do programa espacial.
. Abrangência geográﬁca. Sugere a desconcentração da ciência. Maior valor às ciências sociais. Justiça federativa. Os estados não recebem proporcionalmente ao pagamento dos
impostos. Ciência e educação como agentes de inclusão.
Ȼ Alcance a outros setores. Destaca a pouca interação com outros setores. Considera o Sistema Brasileiro de Tecnologia (Sibratec) positivo, mas precisa ser efetivo. O uso de recursos
da biodiversidade, do mar, etc., deve ser visto como potencial de crescimento para o país.
ȼ Quantidade e qualidade da produção. Relata que a quantidade e a qualidade na formação de recursos humanos são nossos pontos altos. Refere-se à baixa produção tecnológica no país. Falta disseminação no ambiente produtivo. Falta conexão empresa-universidade. Propõe Prêmios Nobel no Brasil.
ȴȳ Acompanhamento e performance. Desempenho de subsistemas. Matemática, saúde, etc.
Resumo: Considera o estado da ciência no Brasil satisfatório. Porém, aﬁrma que o desenvolvimento sustentável impõe mais demandas. Há necessidade de descentralizar a ciência, mais esforços no marco legal e maior inserção com as empresas de base tecnológica.
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2.

Alaor Silvério Chaves, UFMG

Inicia com uma primeira questão a ser respondida: por que o país deve ter ciência básica?
. A ciência básica busca respostas ao que a humanidade busca;
. A ciência básica é a base da tecnologia. Sem ela não há avanço tecnológico;
Abordou a necessidade de desenvolver a ciência básica e promover o equilíbrio entre essa ciência e as aplicações e benefícios à sociedade. Para ele, o Brasil tem se desenvolvido melhor nas
áreas de ciência básica do que nas de tecnologia. Aponta a tendência de direcionar a ciência para
áreas de grande aplicação. Esta tendência, segundo ele, não pode ser excessiva. Não deve haver
excesso de dirigismo na eleição dos temas para ciência.
Ressalta que o Brasil tem tido políticas persistentes efetivadas pelas agências governamentais. O
programa de pós-graduação é muito bem-sucedido. Talvez a distribuição das pós-graduações
nas áreas não esteja muito bem. Mas aponta que o perﬁl dos pesquisadores formados é de países que estão bem mais desenvolvidos do que o Brasil. Também destacou que é preciso mais
formação de engenheiros e das ciências “duras”.
Outro aspecto abordado foi que o Brasil cresceu muito em quantidade, mas a ciência brasileira
não tem o impacto desejado. Temos que almejar nos incluir na primeira divisão da ciência, entrar no rol dos países mais inovadores. Para ele, o principal foco deve ser a formação de pessoal,
desde a infância. Papel da matemática é fundamental para isso. Considera a formação em ciência
no Brasil muito livresca. O ensino de ciências para crianças deve ser empírico. Exempliﬁca isso
apontando alguns dos maiores pesquisadores da história que tiveram formação cientíﬁca em
métodos empíricos.
Por último, aponta alguns erros na formação universitária brasileira, que são: ) escolha precoce;
) cursos muito especializados e pouco ﬂexíveis e ) sistema rígido para mudanças de áreas. O
sistema de pós-graduação não é hospitaleiro para pessoas que vêm de outras áreas. Há necessidade de diversiﬁcação na formação de pessoal.
Aﬁrma que o Brasil tem que partir para uma formação universitária mais ﬂexível, multidisciplinar
e menos precoce.
Para mudar de patamar, o Brasil tem que fazer inovação na avaliação. É preciso estudar novas
formas de avaliação. Ciência de ponta e ciência de alto risco. Para isso, é preciso empregar novos
sistemas de avaliação que levem a apostas novas.
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3.

Alfredo Arnóbio de Souza da Gama, Facepe

Iniciou apontando os impactos na ciência brasileira. São eles: ) expansão da iniciação cientíﬁca;
) portal de periódicos; ) expansão da pós-graduação; ) expansão das universidades federais
QBSBPJOUFSJPSȸ QSPHSBNBOBDJPOBMEFQØTEPVUPSBEP
Como desaﬁos, destacou a descentralização e o crescimento.
Sobre o crescimento da ciência, questionou se o crescimento se deu no número de cursos ou
no de alunos por docente. Apresentou dados que mostram que o número de alunos está decrescendo no país.
O ﬁnanciamento aumentou. Em Pernambuco, os recursos para C&T passaram de três milhões
BOVBJTQBSBȷȳNJMIÜFT&NCPSBPQBESÍPEFmOBODJBNFOUPQPSQFTRVJTBEPSTFKBQFRVFOP KÈ
chega a ser interessante para o pesquisador vir para o Brasil, pois o ﬁnanciamento é atrativo.
Ressalta que, para crescer, é preciso INCLUSÃO (camadas menos favorecidas) e ATRAÇÃO (de
estudantes de fora do país).
Apontou também o problema das engenharias, que têm crescimento lento. Considera que a
hard science é mais difícil de atrair doutores.
Como entrave ao crescimento, apontou a questão legal. Há diﬁculdade com o processo seletivo
das pós-graduações. É preciso haver mecanismo para trazer pós-docs estrangeiros. Segundo a lei,
é preciso ter um vínculo no exterior. Isso diﬁculta trazer um pós-doc do exterior. DCR também
não pode ser estrangeiro.
Destaca também as diﬁculdades em se fazer cooperação com o Brasil, pois às vezes se esbarra
nas leis da Receita Federal e outras.
Por último, aponta a diﬁculdade de trânsito entre as áreas. Conﬁrma a tese do palestrante anterior, Dr. Alaor, sobre a necessidade de ﬂexibilidade na formação universitária.
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4.

Glaucius Oliva, CNPq

Mostrou como as bases de dados do CNPq são importantes para se avaliar a situação da ciência no
Brasil. A partir do Diretório de Pesquisa e Plataforma Lattes, apresentou o olhar de C&T no Brasil.
Alguns números revelam que:
Diretório dos Grupos de Pesquisa
t )PVWFFOPSNFDSFTDJNFOUPEBTJOTUJUVJÎÜFTDBEBTUSBEBTOPEJSFUØSJPEFȼȼFNȴȼȼȶB
ȷȵȵFNȵȳȳȻ
t )ÈȵȶNJMHSVQPTEFQFTRVJTBDBEBTUSBEPTOPEJSFUØSJPFȴȳȷNJMQFTRVJTBEPSFT
t Há crescimento contínuo dos grupos de pesquisa;
t Predominam os grupos de pesquisa no Sudeste e no Sul. As taxas de crescimento são
constantes no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Isso reﬂete as políticas de fomento para
essas regiões;
t )ÈNBJTSFQSFTFOUBUJWJEBEFOBTIVNBOJEBEFTȷȵȴȼHSVQPT DJÐODJBTBQMJDBEBT MJOHVÓTUJDBȶȺȱEPUPUBMSFHJTUSBEPOPEJSFUØSJP"TDJÐODJBTEBWJEBSFQSFTFOUBNȶȼȱFBTDJências da natureza, ;
t As humanidades crescem muito. Ciências da natureza e engenharias não têm aumentado. Ciências da vida crescem em taxa menor que as humanidades;
t ȵȺȳȳHSVQPTSFMBUBNBMHVNUJQPEFSFMBÎÍPDPNFNQSFTBT
t Os grupos são pequenos. Massa crítica precisa ser alavancada;
t %FȵȳȳȴBȵȳȳȷoȹȳȳȳHSVQPTSFHJTUSBEPT
t "NBJPSEFOTJEBEFEFEPVUPSFTQPSȴȳȳNJMIBCJUBOUFTÏEBSFHJÍP4VM

4.1. Plataforma Lattes
Apresenta a opinião da revista Nature, que dedica um parágrafo à Plataforma Lattes como boa
prática, o que mostra a percepção internacional da valorização do Lattes.
Alguns dados:
t Há cerca de , milhões de curricula cadastrados na Plataforma Lattes, a maioria sem
titulação;
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t 4ÍPDFSDBEFȶȹȳcurriculaDPNNFTUSBEPFEPVUPSBEPȷȳȱHSBEVBEPTFȶȳȱEPVUPSFT
t Maior produção cientíﬁca ocorre nas ciências da saúde e da vida;
t #SBTJMȴȻȸcurricula-BUUFTQPSȴȳȳNJMIBCJUBOUFT
t Acesso ao Lattes é alto. Em março, foram , milhões de acessos por mês.
Ao ﬁnal de sua palestra, apresentou as seguintes reﬂexões e propostas:
. O sistema atingiu um grau de maturidade e requer maior ﬂexibilização. Há regra para
tudo. Busca exceção para atender a diversidade de atuação. Busca ﬂexibilização de mestrandos e doutorandos para exercer outras atividades. Hoje, bolsista é proibido de ter relação com a indústria. Deu exemplo da portaria conjunta Cnpq/Capes, que permite que
doutorandos possam ter complementação ﬁnanceira que os insira no setor produtivo.
. É preciso mais avaliação e acompanhamento. Gastamos pouco com avaliação. Avaliação
de resultado e não controle de compras.
. Precisamos de mais cientistas engenheiros. Formação de quadros de pesquisadores para
atuar nas empresas e universidades.
. Marco legal. Precisamos desonerar mais a C&T. Gasta-se muito tempo no controle e
pouco na avaliação de resultados. Regra deveria ser liberdade no uso de recursos e transparência global. Temos que entender que recursos de apoio à pesquisa é custeio à pesquisa. Prestação de contas deve ser declaratória. Importações. Anvisa. Obstáculos devem
ser eliminados. Não à burocracia do controle.
ȸ É preciso mais recursos para acompanhar o aumento do sistema. Mais bolsas para os novos cursos aprovados pela Capes, novos pesquisadores ﬁxados. Recursos para acompanhar o crescimento do sistema: sustentabilidade e política de Estado.
. Coﬁnanciamento. Papel das FAP é importante.
. Recursos humanos: hoje as agências estão investindo recursos expressivos. O CNPq ﬁnancia, mas as universidades decidem sobre as contratações. Há necessidade de interação entre os institutos e as universidades. Propõe um sistema nacional de pesquisadores.
Ȼ Internacionalização: temos que competir com recursos internacionais em pé de
igualdade.
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5.

Sergio Danilo Junho Pena, UFMG

Mostrou um panorama do crescimento da ciência no Brasil, em comparação com outros países.
Dados do ISI mostram que a produção de artigos indexados tem crescido mais do que a média
de outros países. Destaca o estímulo e apoio do atual governo como fundamental. O Brasil está
na ª colocação em termos de produção cientíﬁca.
Na América Latina, o Brasil tem a liderança no número de artigos publicados e na razão de crescimento, porém no ranking de citação o Brasil ocupa o º lugar. Em termos de impacto, o quadro é semelhante. Portanto, para ele, é claro que há um descompasso entre a força da ciência
brasileira e a força internacional. Aponta alguns entraves e medidas para melhorar a qualidade
da pesquisa no Brasil.
Os entraves sistêmicos que diﬁcultam o avanço da ciência brasileira são:
. A pesquisa brasileira é baseada na pós-graduação. A pesquisa é feita por alunos de pós-graduação e de iniciação cientíﬁca. Qual é o problema disso? Nos EUA, a ciência é feita
por pós-docs. O tempo dos alunos de pós-graduação é muito restrito. Os projetos são
de baixo risco. O grau de criatividade é reduzido. Papers não são de alta qualidade. Deve-se aumentar o número de pós-docs.
. Baixos níveis de criatividade e inovação (me too $PQJBQFTRVJTBToÏPRVFFMFDIBNB
de “pesquisa de ornitorrinco”.
. Ênfase cientométrica. Comparando países: a China é o º país em produção mundial
e com baixo impacto, similar ao Brasil. º em inﬂuência cientíﬁca (scientiﬁc inﬂuence).
Destaca que precisamos abrir espaço à pesquisa básica não compromissada de alto nível.
. Pulverização de recursos. Excesso de democratismo. O número de acesso ao banco de
dados da Capes mostra que os estados que acessam são aqueles que estão fazendo muita pesquisa. Se os estados que mais acessam são os que mais produzem, estes devem ser
mais beneﬁciados. Nível de competitividade internacional só com mais recursos. Valorização de centros de excelência.
ȸ Demanda criacionista das agências de fomento: as agências de fomento insistem que os
projetos tenham início, meio e ﬁm, com cronogramas e conclusões já pré-deﬁnidos. Ele chama de projetos criacionistas. Prega o apoio a projetos que vão evoluir por seleção natural.
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Suas conclusões são no sentido de que muitos fatores têm mérito, mas é preciso que a modiﬁcação dos fatores seja ﬂexibilizada. Deve haver a valorização de instituições de alta competência
e de grupos de elevado impacto. Devem-se apoiar laboratórios individuais de pesquisa. As bancadas do edital universal devem ir para esses laboratórios, sem que se obrigue a formar novos
arranjos na “cartucheira”.

6.

Principais questionamentos do público participante

Ricardo
Sugere que se passe a trabalhar com apoio por quatro anos. Relata que a seleção de projetos das
agências vem sendo feita de forma quase superﬁcial. Sugere que deva haver mais ﬂexibilidade
nas avaliações.

R. Galvão
Pede pesquisas com aplicação tecnológica.

Jacob Palis
Fala que desconcentrar a ciência brasileira é fundamental e ter mais recursos em grupos mais fortes não traz contradição ao sistema. Temos que investir mais e apostar em fronteiras na pesquisa
cientíﬁca brasileira no exterior. Tem que chegar a  do PIB.

Gerson
Investimento de ciência de qualidade. Buscar o jovem. Quando este consegue se sobressair, tem
que ser coordenador de grandes projetos como INCT, Pronex, etc. Isso é ruim.

Jorge Guimarães
O Brasil faz ciência de ª qualidade. Patentes em apenas seis países (Dinamarca, Suíça, EUA, HoMBOEBF*OHMBUFSSB "TVOJWFSTJEBEFTOP#SBTJMUÐNȸȳBOPTFNNÏEJB&TUBNPTFNȵȷMVHBSFJTTP
não é ruim. Temos quantidade, por isso somos bons.

Silvio Ferraz de Melo
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organizada é que causa o engessamento?

Adalberto Val
A estrutura das instituições contribui para essa especialização;
A ﬁxação de pessoal: bolsa não é instrumento. Propõe rever forma de contratação;
O recorte geográﬁco com o abismo entre regiões é ruim.

7.

Respostas

S. Pena
Rebate, dizendo que as agências devem valorizar mais o pesquisador individual. Esses pesquisadores merecem votos de conﬁança para apresentar projetos mais longos e com mais liberdade.
Insiste em que a ciência básica se justiﬁca pelo potencial de aplicação. Sobre concentração e
desconcentração: acha que deve concentrar periodicamente para ser mais competitivo. Ao ﬁnal,
diz que a situação do Brasil não é desesperadora. O que ele propõe são itens para contornar a
situação por estarmos em º lugar.

Alaor
Resposta ao J. Guimarães: lembra que a Austrália formou grandes pesquisadores. Recentemente,
há candidatos a Prêmio Nobel. A Índia formou vários pesquisadores. Há mais países na primeira
divisão. Propomos que o Brasil faça isso em tempo mais longo. Para ele, o Brasil regrediu no aspecto da ﬂexibilidade.

Glaucius
O crescimento no Sul e Sudeste mudou para menos. Interiorização da ciência vai requerer mais recursos. Sustentabilidade. Adicionar recursos. Não pode tirar de um pra colocar
em outro... “A ideia é distribuir o adubo por mais árvores!”.
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Relatório da sessão “Ciência básica e produção
do conhecimento: um desaﬁo para o Brasil”
Internacionalização da Ciência no Brasil

1.

Dr. Jacob Palis, ABC - A Presença Internacional da Ciência
Brasileira

Relatou o conhecimento do avanço da ciência brasileira por meio da referência “Science in Brazil - e -”. Segundo esses dados, no primeiro período de  anos, a médica de
impacto de nossos trabalhos cientíﬁcos em relação à média mundial foi de quase -. No período - melhoramentos na média de impacto dos trabalhos – . Nesse período,
avançamos , na média. Sobre os países do BRIC, mostrou um gráﬁco que mostra que em
matéria de impacto no período -, o Brasil melhorou muito e tem a liderança em termos
de impacto, mas a China e Índia avançam em velocidade de crescimento maior que o Brasil e
ameaçam a nossa posição.
O Brande desaﬁo para ele, é que o Brasil tem que fazer de tudo para manter a liderança e diﬁcultar a ultrapassagem da China e Índia, que estão bem próximos ao Brasil. Outro desaﬁo é
atingir , do PIB. Estamos por volta de , e ,. A proposta é que aumentemos para  do PIB
nos próximos anos. Aponta que devemos ﬂexibilizar formas de apoio e remuneração. Home
o Brasil é competitivo.

1.1. Sobre Produção Cientíﬁca
Em termos de números de artigos cientíﬁcos publicados em revistas indexadas, ele mostra que
a evolução brasileira é também extraordinária, sendo que ao ﬁnal de  já ocupava a ª
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posição, a frente de países de grande tradição cientíﬁca como Holanda, Rússia, Suíça, Polônia e
Suécia, dentre outros, com cerca de  da produção mundial, enquanto no período de ȵȳȳȵFSBEFȴ ȶȷȱ%J[RVFÏOFDFTTÈSJPRVFBTQVCMJDBÎÜFTCSBTJMFJSBTUFOIBNNBJTJNQBDUP"T
ÈSFBTEF&OHFOIBSJB 'ÓTJDB .BUFNÈUJDBF&TQBDJBMBUJOHJSBNBNÏEJBNVOEJBM

1.2. Participação em fóruns internacionais
- Presença das Academias de Ciências nos Grupo G+ – África do Sul, Alemanha, Brasil, CaOBEÈ $IJOB &TUBEPT6OJEPT 'SBOÎB ¶OEJB *UÈMJB +BQÍP .ÏYJDP 3FJOP6OJEP 3ÞTTJB&HJUPFTUÈ
como observador. Em , em Roma, a ABC defendeu cientiﬁcamente a excelência do etanol
de cana de açúcar como energia renovável. Como resultado, os biocombustíveis constaram da
declaração ﬁnal, ressantando-se a necessidade de padronização e certiﬁcação.
. 'ØSVN*OUFSOBDJPOBMEF$5QBSBBTPDJFEBEF 45$GØSVN 0STS Forum congrega cientistas, empresários e policy makers em nível internacional.
. 'ØSVN.VOEJBMEF$JÐODJBT&TUFGØSVNÏSFBMJ[BEPCJBOVBMNFOUFFN#VEBQFTUF )VOHSJB EFTEFȴȼȼȼ1SPQÜFNUSB[FSPGØSVNFNȵȳȴȶQBSBP#SBTJM
. 'ØSVNEF$ 5*EB6/&4$03FVOJÜFTQSFQBSBUØSJBTGPSBNQSPNPWJEBTQFMB6/&4$0
FNOÓWFMEB"NÏSJDB-BUJOBF$BSJCF QBSBUPNBEBEFQPTJÎÜFTDPNVOTBTFSFNMFWBEBT
BP'ØSVN.VOEJBM TPCSFUFNBTDPNPSFDVSTPTIÓESJDPT GPOUFTSFOPWÈWFJTEFFOFSHJBF
mudanças climáticas.
. $POGFSÐODJB/PWBT'SPOUFJSBTEB%JQMPNBDJB$JFOUÓmDB/PBOPEFȵȳȳȼGPJBWBMJBEPP
papel da ciência para atingir duas prioridades da política internacional: manter a segurança e a paz no mundo e promover o desenvolvimento econômico e social.
. $01ȴȸ&NSFVOJÍPQSFQBSBUØSJBQBSBB$POGFSÐODJBEBT/BÎÜFT6OJEBTFN$PQFOIBHVF
(COP ), .
. Academias de Ciências, dentre elas a ABC, assinaram um manifesto, conclamando os líderes mundiais a reconhecerem explicitamente as ameaças diretas causadas pelas emisTÜFTEF$0ȵBPTPDFBOPTFTFVQSPGVOEPJNQBDUPOPNFJPBNCJFOUFFOBTPDJFEBEF
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1.3. Participação nos principais organismos de C&T internacionais não
governamentais
t "DBEFNJBEF$JÐODJBTQBSBP5FSDFJSP.VOEP 58"4
t Internacional Council for Sciences – ICSU
t Inter-academy Council – IAC

1.4. Participação nos principais organismos de C&T regionais não
governamentais:
t "DBEFNZPG4DJFODFTPGUIF%FWFMPQJOH8PSMEo&TDSJUØSJP3FHJPOBM 58"430-"$
t Interamerican Network of Academies of Science (IANAS)
t International Council for Science – Escritório Regional (ICSU-LAC)

2.

Beatriz Leonor Silveira Barbuy, IAG-USP - Astronomia e
Tecnologia

Relata a importância da Comissão especial de Astronomia, que objetiva fazer o Plano da AstroOPNJB#SBTJMFJSB4PCSFPTQSPKFUPTNBJPSFToTBUÏMJUFTFUFMFTDØQJPTHJHBOUFT'BMBRVFBBTUSPOPNJBNVOEJBMÏFGFSWFTDFOUF%FVFYFNQMPTEFWÈSJPTTBUÏMJUFT0#SBTJMOÍPFTUÈFNOFOIVN
projeto de satélite cientíﬁco. Alguns pesquisadores isolados estão participando desses projetos.
São eles:
. 1FRVFOPTQSPKFUPT$0305F.*3"9
. (&.*/*oNBJTJNQPSUBOUFQBSUJDJQBÎÍPOPDPOTØSDJP BQSFOEJ[BEPFJOUFSBÎÜFT²MJNJtado em instrumentos, mas importante para o amadurecimento da Astronomia brasileira nessas áreas (instrumentação, uso de m, consórcio internacional)
. SOAR – Souhthern Observatory for Astrophysical Research. Tem  instrumentos brasileiros. O primeiro deles a ser usado em breve.
. ."%o1BSBOM*OTUSVNFOUBUJPO
. VLT Instruments
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a. (SBOEFTJOTUSVNFOUPTTÍPQSPEV[JEPTFNDPOTØSDJP%FWFNPTWJTBSJTTPOPGVUVSP
b. Relata que há  projetos de Telescópios Gigantes. O Brasil não pode “perder esse bonde”.
$BEBJOTUSVNFOUPDVTUBȵȸNJMIÜFTEFFVSPT4ÍPJOTUSVNFOUPTRVFJSÍPNFEJSBFYQBOsão do universo. São três telescópios gigantes:
c. &&-5ÏPNBJPS ȷȵN FTFSWJSJBDPNPFOUSBEBQBSBP&40OPGVUVSP RVFJODMVJ"-." 
&&-5 UFMFTDØQJPTȷN-B4JMMB UFMFTDØQJPTȻN1BSBOBM²VNQSPKFUPDBSPoWFSCBTWPMUBN-se para indústria, bolsas, viagens e estadia para observação. Instrumentos e ciência de ª
linha. Para ela, teríamos mais autonomia em propor projetos.
d. 1BSBFOUSBSFNVNQSPKFUPÏQSFDJTPȴȳȳNJMIÜFTEFFVSPT0NBJPSÏPFVSPQFV&40
São projetos caros. O Brasil precisa participar. Questiona quando vamos entrar nos granEFTQSPKFUPT .PTUSBEBEPTTPCSFPDSFTDJNFOUPEBBTUSPOPNJBOP#SBTJM4ÍPȶȶȳQFTquisadores,  artigos no ISI .
e. "QPOUBBTMJNJUBÎÜFTRVBOUPQPEFNPTBWBOÎBS "QPOUBBOFDFTTJEBEFEP#SBTJMFOUSBSFN
consórcio e as diﬁculdades de ter projetos e não pagar ou atrasar os dispêndios de recursos.

3.

Celso Pinto de Melo

A partir do ano , a ciência é vista como instrumento de avanço da sociedade. A ciência brasileira atingiu o limiar da massa crítica funcional e deve ser encarada como uma ferramenta estratégica essencial para o desenvolvimento nacional.
O Brasil não tem uma macropolítica de formação de recursos humanos – educação é vista
como gargalo.
'F[EVBTHSBOEFTDPOTUBUBÎÜFTTPCSFBQPMÓUJDBCSBTJMFJSBEF$5
. O Brasil colhe hoje os frutos de uma bem sucedida política pública de formação de recursos humanos qualiﬁcados. Houve crescimento expressivo no número de doutores;
OBQSPEVÎÍPDJFOUÓmDB OEFBSUJHPTJOEFYBEPT FOPJNQBDUPSFMBUJWP EFDJUBÎÜFT 
desses artigos;
. O Brasil não tem qualquer (macro) política pública de ﬁxação de seus recursos humaOPTRVBMJmDBEPT$SFTDFPOÞNFSPEFDJFOUJTUBTFFOHFOIFJSPTFNJHSBEPT'BMBTPCSFP
envelhecimento global, a estreita janela de oportunidades para o Brasil e do risco da
“emigração seletiva”.
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Chamou a atenção para o fraco desempenho do Brasil na formação de pessoal, diante de outros
países. Sugere aumentar a presença de cientistas urgentemente. Apresenta dados recentes sobre
BEJTUSJCVJÎÍPEF1SPHSBNBTEFEPVUPSBEPFNEJGFSFOUFTÈSFBTEPDPOIFDJNFOUP.PTUSBRVFP
aumento ocorreu nas Humanidades e Lingüística. Os percentuais estão se mantendo historicamente os mesmos.
Outra constatação foi a de que o Brasil não sabe fazer inovação – Ainda estamos construindo
VNNPEFMPFPHPWFSOPJOWFTUFNBJTEPRVFPTFUPSQSJWBEPFN1%
Chamou a atenção para a drenagem de cérebros para a Europa e EUA. Segundo dados recentes,
IÈVNBDBNQBOIBOB&VSPQBQBSBBDIBNBEBEFOPWPTDJFOUJTUBT²PRVFFMFTDIBNBNEFi$Jdadania por talento”. Quem for trabalhar na Europa teria cidadania européia – Expoertação de
cientistas: Segundo ele, a África e as Américas são fornecedores de cérebros.

3.1. Sobre a importância da colaboração internacional:
3FGFSFTFBVNEPDVNFOUPFMBCPSBEPQFMPT&6"TPCSFB$PMBCPSBÎÍPFN$5o*OUFSOBUJPOBM
45DPMMBCPSBUJPO&TUFEPDVNFOUPSFGFSFTFBP1MBOP/BDJPOBMEF$5FEJ[RVFOP#SBTJMOÍP
há uma coordenação forte nas atividades de cooperação internacional e que esta é pouco documentada. Segundo o documento, recursos não é o principal motivador da cooperação, já que é
fácil acessar recursos internos.
0VUSPEPDVNFOUPQVCMJDBEPOBSFWJTUB'"1&41 EJTDVUFPQPSRVFOÍPDSFTDFBQBSUJDJQBÎÍPEB
pesquisa brasileira em redes internacionais. As áreas das Geociências são responsáveis por 
EBDPPQFSBÎÍP TFHVJEBTEB.BUFNÈUJDB ȷȳȱ FEB'ÓTJDB ȷȳȱ $IBNBBBUFOÎÍPQBSBB$IJOB
como uma potencia cientíﬁca: é a maior tecnocracia mundial; tem o maior programa de pesquiTB&TTFQBÓTFTUÈOPFTUÈHJPJOJDJBMEFVNBNCJDJPTPQSPHSBNBEF$5&TUÈUBNCÏNEJWFSTJmDBOdo suas bases de pesquisa e aumentando a colaboração internacional.
Por ﬁm, aponta a importância de deﬁnição de programas mobilizadores, dando os seguintes
exemplos:
t Nanotecnologia: governança central e bem deﬁnida; clara deﬁnição de focos e metas.
t Programa Espacial: necessidade estratégica; articulação de toda a cadeia de conhecimento e mobilização de uma enorme cadeia produtiva.
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4.

Eduardo Moacyr Krieger, INCOR - A importância da
Cooperação Internacional

Apresenta uma série de dados sobre a evolução da Cooperação Internacional até , que mostra que em  o Brasil apresentava a menor taxa de trabalhos em cooperação (), enquanto
a Costa Rica tinha  e a Colômbia (). Em , a colaboração internacional do Brasil foi de
. artigos e os principais países que tivemos colaboração, medida pela co-autoria de artigos
DJFOUÓmDPT GPSBNPT&6" ȶȼȱ B'SBOÎBFP3FJOP6OJEP BNCPTDPNDFSDBEFȴȶȱ $PPQFSB-se pouco com os países da América do Sul. A partir de , o Brasil diversiﬁcou suas publicaÎÜFTFIPVWFDPPQFSBÎÍPDPNNBJTQBÓTFT JODMVTJWF$IJOBF¶OEJB ȵȱ 3FMBUBBJOEBBQBSUJDJQBção de brasileiros em artigos publicados na Science e na Nature em  como uma nova forma
EFJOTFSÎÍPEFBMUPJNQBDUPOBDJÐODJBJOUFSOBDJPOBM'PSBNȹȷBSUJHPTOB4DJFODFFȻȵOB/BUVSF 
o que equivale a cerca de  da participação estrangeira nas duas revistas. Outro destaque é
EBEPBPTȵȷȻUSBCBMIPTQVCMJDBEPTFOUSFȴȼȼȷFȵȳȳȶDPNNBJTEFȴȳȳDJUBÎÜFT
Assim ,ele revela a importância da cooperação para aumentar a qualidade e o impacto dos trabalhos cientíﬁcos dos cientistas brasileiros e apresenta os desaﬁos para a inserção internacional
da ciência brasileira, que são:
. *ODSFNFOUBSDPPQFSBÎÍPJOTUJUVDJPOBM QBQFMEP.$5.3&F"#$
. Evitar assimetrias (equipes de igual competência)
. Estabilidade/continuidade (equipes/ﬁnanciamento)
. 1SJWJMFHJBSDPPQFSBÎÜFTNVMUJMBUFSBM74CJMBUFSBM
Em seguida, E. Krieger mostra que a ciência biológica tem mudado e para ter representação internacional é preciso estar atento às rápidas mudanças que estão ocorrendo. O enfoque reducionista está mudando para enfoque integrativo e isso dá margem para o nascimento de outras
áreas na biologia, como os ‘sistemas em biologia’. Esses sistemas têm como objetivo estudar a
estrutura, a dinâmica, o controle e a modelagem de sistemas (genes, cadeias bioquímicas, etc.)
e integrar as partes em oposição ao modelo reducionista. Para tanto, usa como instrumento as
múltiplas disciplinas (biologia, computação, matemática, física e engenharia) para analisar dados
complexos (transcriptômica, proteômica, metabolômica, etc.), de forma interdisciplinar.
0VUSPBTQFDUPBCPSEBEPGPJB.FEJDJOB5SBOTMBDJPOBM RVFÏBUSBOTGFSÐODJBEPDPOIFDJNFOUPEB
pesquisa básica para o aperfeiçoamento e a criação de novos métodos para prevenir, diagnosticar
e tratar as doenças, bem como a transferência de problemas clínicos, que criam hipóteses, que
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podem ser testadas e validadas em laboratórios de pesquisa básica (Bancada Leito e Leito Bancada).
%FVWÈSJPTFYFNQMPTFNPVUSBTÈSFBTEBCJPMPHJBDPNPBmTJPMPHJBIVNBOB RVFEFWFSÈ TFHVOEP
ele, incorporar a multidisciplinaridade da ciência em suas pesquisas, procurando integrar as partes
nos diferentes níveis estudados: molecular, celular, sistemas e indivíduo como um todo.
"PmOBM BQSFTFOUPVPTEFTBmPTOBGPSNBÎÍPEF%PVUPSFTOP#SBTJM
. Treinamento cientíﬁco: “especializado” x multidisciplinar, multissessorial.
. Organização departamental dos cursos: (disciplina)x temática(multidisciplinar,
interinstitucional).
. Treinamento cientíﬁco: “básico” x demanda do mercado (universidades, empresas, etc.).

5.

Peter Toledo - Pesuisa Interdisciplinar no Contexto de
Parcerias Internacionais de C&T na Amazônia

Primeiramente fez uma sinopse das tendências de cooperação cientíﬁca e a relacionaou com a
agenda ambiental da Amazônia. Apontou os problemas relacionados à organização e ao funcionaNFOUPEFVNTJTUFNBSFHJPOBMEF$5 RVFNPCJMJ[BNIPKFNFEJB JOUFSFTTFTFFYQFDUBUJWBTNVJUP
além da esfera acadêmica. Apresentou a ﬂoresta tropical com diversas abordagens da realidade e
NPTUSPVBOFDFTTJEBEFEFFOUFOEFSPDPNQMFYPBNCJFOUBM"QSFTFOUPVBTQSJODJQBJTNPUJWBÎÜFT
dos ciclos de conhecimento cientíﬁco na Amazônia durante as diferentes fases de interesses cientíﬁcos sobre a região, que vão desde o conhecimento, dominação e conservação da natureza até o uso
EFSFDVSTPTOBUVSBJTFFOUFOEJNFOUPEPTQBESÜFTDMJNÈUJDPTSFHJPOBJTFJNQBDUPTHMPCBJTEBIJMÏJB
"TFHVJS NPTUSPVDPNFYFNQMPTEFJODVSTÜFTJOUFSOBDJPOBJTOBSFHJÍP RVFBCBDJBBNB[ÙOJDB 
ao longo de sua historia, sempre se mostrou como um espaço geográﬁco de interesse cientíﬁco
JOUFSOBDJPOBM EFTUBDBOEPTFBTFYQFEJÎÜFTDJFOUÓmDBTOB"NB[ÙOJB#SBTJMFJSB BDSJBÎÍPEP.Vseu Paraense Emílio Goeldi em , o Instituto Internacional da Hiléia e a criação do INPA, o
1SPKFUP'MPSB"NB[ÙOJDBFWÈSJPTQSPKFUPTUFNÈUJDPTEFWJÏTBNCJFOUBMFTPDJBM
Em seguida, mostrou os avanços em diversas formas de parcerias internacionais estabelecidas
na região, e algumas projetos importantes como o Projeto LBA – Large-Scale Bioesphere-AtNPTQIFSF&YQFSJNFOUJO"NB[ÙOJB B3FEFEF*OWFOUÈSJPT'MPSFTUBJTEB"NB[ÙOJB3"*/'03 
P5SPQJDBM&DPMPHZ "TTFTTNFOUBOE.POJUPSJOH*OJUJBUJWFo5&". B3FEFEF1FTRVJTB"5%/
o"NB[POJBO5SFF%JWFSTJUZ/FUXPSL P1SPKFUP%JOÉNJDB#JPMØHJDBEF'SBHNFOUPT'MPSFTUBJTo
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1%#'' FQPSÞMUJNPPQSPKFUP%63".";o%FUFSNJOBOUFTHFPHSÈmDPT EFNPHSÈmDPTFTPDJPeconômicos de experiências de desenvolvimento sustentável na Amazônia brasileira. A despeito
desse avanço, relatou que alguns pontos frágeis ainda estão presentes nos modelos de cooperaÎÜFTJOTUJUVÓEPTOBSFHJÍP4ÍPFMFT
. 3FMBÎÜFTBTTJNÏUSJDBTOBEFmOJÎÍPEFBHFOEB
. 'BMUBEFGPDPOBTBWBMJBÎÜFTEPTQSPHSBNBTQPSQBSUFEP.$5$/1R
. %FTJHVBMEBEFOBGPSNBÎÍPEFSFDVSTPTIVNBOPTOPTUFNBTEFJOUFSFTTFEBTJOTUJUVJÎÜFT
brasileiras;
. %FTFRVJMÓCSJPOBQSPEVÎÍPDJFOUÓmDBFOUSFBTQBSUFTDPPQFSBOUFT
. %FTDPOUJOVJEBEFEPTQSPKFUPT
Sobre a questão da biodiversidade, ressalta que a descrição e analise da biodiversidade brasileira
requer uma abordagem internacional, o que implica a colaboração e a cooperação entre execuUPSFTEFQPMÓUJDBTQÞCMJDBT JOTUJUVJÎÜFT DJFOUJTUBTFDPNVOJEBEFTMPDBJT1PSVMUJNP FMFPCTFSWB
RVFIÈGBMUBEFVNHSBOEFQSPKFUPOBÈSFBEFCJPEJWFSTJEBEFDPNMJEFSBOÎBCSBTJMFJSB'F[ FOtão, a proposta de criação de um Programa denominado Censo da Biodiversidade Amazônica,
BDPQMBEPBVNTJTUFNBJOUFHSBEPEFFYQFEJÎÜFTDJFOUÓmDBT5BMQSPHSBNBTFSJBFTUBCFMFDJEPFN
 componentes principais: o de inventários biológicos; o de incremento e modernização das coMFÎÜFTCJPMØHJDBTFPEFSFWJTÜFTUBYPOÙNJDBTEFHSVQPTCJPMØHJDPTEJWFSTPTDPNCBTFOPNBUFSJBMDPMFUBEPOBTFYQFEJÎÜFT5FSNJOBEJ[FOEPRVFQBSBTFGB[FSGBDFBPEFTBmPQSFNFOUFEF
incrementar o conhecimento da biodiversidade da Amazônia, há a necessidade de cooperação
nacional e internacional, equilibrada e coesa.

6.

Ricardo Magnus Osório Galvão, CBPF - Participação
brasileira em grandes projetos cientíﬁcos internacionais

Apresentou, primeiramente, uma visão geral sobre os projetos internacionais e a inserção dos
QBÓTFTOFTTFTQSPKFUPT%FTUBDBPTFHVJOUF
. /PWPTBWBOÎPTDJFOUÓmDPT FNBMHVNBTÈSFBT EFNBOEBNJOTUBMBÎÜFTFSFDVSTPTIVNBnos e ﬁnanceiros muito acima da capacidade individual da maioria dos países;
. Alguns grandes projetos internacionais podem ser estruturados no formato de redes,
mas existem aqueles que só podem ser executados em grandes laboratórios;
1BSD&TUSBUt&E&TQt#SBTÓMJB%'tWȴȸtOȶȴtQȴȶȼȴȸȳtKVMEF[ȵȳȴȳ
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. Uma participação eﬁcaz nesses projetos tende a fortalecer a estrutura cientíﬁca e a base
tecnológica do país participante;
. Em algumas áreas estratégicas, a não participação num projeto internacional pode levar
à completa inviabilização de seu desenvolvimento no país, impedindo o acesso ao avanço tecnológico dele decorrente.
Alguns exemplos de grande projetos internacionais são:
. CERN – São  laboratórios. Há  a  pesquisadores trabalhando no CERN;
. AUGER. Brasil – Argentina;
. ITER – não participamos
'SJTBRVFOBNBJPSQBSUFEBTDPMBCPSBÎÜFT TPNPTDPOWJEBEPTNBTOÍPQSPQPNPTOBEB4PCSF
a história da inserção internacional do Brasil em grandes projetos, ele cita o estabelecimento de
laboratórios cientíﬁcos internacionais sugerido nos primórdios da UNESCO –  (United NaUJPOT&DPOPNJDBOE4PDJBM$PVODJMo&$040$)FOSZ-BVHJFSBOE+PTFQI/FFEIBN FEP*OTUJtuto Internacional da Hiléia Amazônica, escolhido como um dos quatro projetos prioritários da
6/&4$0FNȴȼȷȺ QSPKFUPEF1BVMP&#$BSOFJSP 4PCSFBTDPOEJÎÜFTQBSBQBSUJDJQBÎÍPFGFUJWB
do Brasil nos grandes projetos cientíﬁcos, que seja eﬁcaz e proveitosa, cita:
. Base cientíﬁca sólida;
. %FmOJÎÍPEFQSJPSJEBEFTEFHFTUÍPFBWBMJBÎÍPEFQSPKFUPT
. Existência de institutos nacionais especializados, capazes de articular a participação da
comunidade cientíﬁca;
. Capacidade de desenvolvimento da instrumentação cientíﬁca do país;
. Capacidade de assumir compromissos ﬁnanceiros de longa duração, com acordos bem
estabelecidos;
. Arcabouço legal seguro;
. 1SJPSJ[BÎÍPFNDPMBCPSBÎÜFTRVFPGFSFÎBNNBJPSFTQPTTJCJMJEBEFTEFDPOUSJCVJÎÍPDJFOtíﬁca destacada, com liderança em alguns tópicos, participação da indústria nacional, em
particular em instrumentação cientíﬁca e formação de recursos humanos.
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6.1. Apresentou o seguinte cenário tradicional das colaborações
internacionais brasileiras:
. $PMBCPSBÎÜFTBQBSUJSEFDPOUBUPTQFTTPBJT
. Pouco esforço de articulação de diferentes grupos;
. Ausência de instância adequada para estabelecer prioridades e incentivar concentração
de esforços;
. 'BMUBEFHBSBOUJBEFSFDVSTPTTJTUFNBUSBEJDJPOBMEFTVCNJTTÍPEFQSPKFUPTFBHÐODJBTEF
fomento nem sempre adequados;
. Arcabouço legal inadequado para estabelecimento de convênios e transferência de recursos e equipamentos;
. Pouca preocupação com a participação da indústria nacional na elaboração dos projetos e ausência de laboratórios capacitados para desenvolvimento de instrumentação
cientíﬁca.
"EFTQFJUPEFTTFDFOÈSJPEFTBOJNBEPS BCPSEBBTJOJDJBUJWBTEP.$5QBSBSFWFSUFSBTJUVBÎÍP
a. JOTUJUVJÎÍPEB3FEF/BDJPOBMEF'ÓTJDBEF"MUBT&OFSHJBTo3&/"'"&
b. 3FEF/BDJPOBMEF'ÓTJDB
c. Comissão de Astronomia.
%ÈFYFNQMPEPTJOEVT RVFBQSFTFOUBNQSPKFUPTFQSJPSJEBEFT%J[RVFIÈȴȳȳQBSUJDJQBOUFT
EBÓOEJBFNEPJTFYQFSJNFOUPT$.4F"-*$&"$IJOBUFNȴȳȳDJFOUJTUBTFNBQFOBTVNFYQFSJNFOUP²FOGÈUJDPBPEJ[FSRVFOÍPQPEFNPTmDBSDPNBDBEFNJDJTNPFNDPPQFSBÎÍPFRVF
a base cientíﬁca nacional para instrumentalização cientíﬁca não existe no Brasil e que a situação do Brasil está piorando com o fechamento de muitos laboratórios. Por último, apresenta
VNQMBOFKBNFOUPQBSBUPSOBSNBJTFmDB[BQBSUJDJQBÎÍPCSBTJMFJSBFNHSBOEFTDPMBCPSBÎÜFT
cientíﬁcas internacionais:
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Relatório da sessão “Ciência básica e produção
do conhecimento: um desaﬁo para o Brasil”

6.2. Principais questionamentos do público participante
Penao'BMBTPCSFBJNQPSUÉODJBEPTHSBOEFTMBCPSBUØSJPT%ÈFYFNQMPEP-BC/BDEF-V[4ÓOcontron – Sucesso? Raio de Ação. Envolvimento da empresa.
Paulo – assessor da ABC
a. Reconhecimento cientíﬁco internacional nos fóruns;
b. Preocupação da PG bilateral. Ela tem uma característica tradicional no âmbito das agências de fomento. Pessoa a pessoa. Criação de conselhos cientíﬁcos que subsidiem os projetos de cooperação. Caso da Índia;
c. Participação nos grandes projetos internacionais. Necessidade de uma coordenação enUSF$/1R "TTFTTPSJB*OUFSOBDJPOBM $BQFTF*UBNBSBUZ'PJGFJUPVNHSVQPEFBMUPOÓWFM
#BJYBSBJOTUÉODJBEFEFDJTÍP.BJTFGFUJWP%FTBmPÏPSHBOJ[BSBTSFMBÎÜFTCJMBUFSBJT

M. A. Raupp – Há impacto em ganhar prêmio Nobel ou devemos Estimular isso?
Jorge Guimarães – Cooperação. Temos que fazer alguma coisa para melhorar a cooperação.
Ponto essencial. Empresa vs ciência brasileira é necessário chegar aos  do PIB. Ter um orHBOJTNP RVF DPPSEFOF B DPPQFSBÎÍP 0 .$5 BCSJV NÍP EPT ÞMUJNPT BOPT EB DPPQFSBÎÍP
internacional. Acho que precisamos de uma nova ordem para ajudar a estabelecer uma boa
cooperação internacional.
Roanld Chelat – O desaﬁo está nos institutos de pesquisa. Nos países: há relação de  a  entre
QFTRVJTBEPSFTEF*$5TF6OJWFSTJEBEFT1SPQPTUBQBSBDPOGFSÐODJB.BQFBNFOUPTPCSFBTOFDFTsidades grandes para os laboratórios desse país.
Lucia Meloo1SFTFOÎBCSBTJMFJSBOB&NCSBQBF'JPDSV[2VFTUÍPEPOÓWFMEFSFMBÎÍPEBTBHFOEBT
em cooperação internacional. Agendas econômicas estão atreladas às agendas do conhecimenUP-FWBSFYFNQMPEB&NCSBQBFEB'JPDSV[QBSBBDPOGFSÐODJB
Adalberto Valo1FSmMEFDBQBDJUBÎÍPEPQBÓT%BTȴȳVOJWFSTJEBEFT ȼTÍPQSJWBEBT4JTUFNÈUJca e taxonomia: grande gargalo. INstrumetnação: Hong Kong. Tem  espectômetros e muitos técnicos.
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Respostas:
Jacob Palis – Para ter Nobel tem que haver ambiente estimulante e remuneração suﬁciente.
Concorda com PIB de . Esclarece que no documento ao CGEE, a ABC vai falar da Embrapa, da
'JPDSV[ #VUBOUÍ 05$" QPT$PQFOIBHFO 1FUSPCSBT
R. Galvãoo-V[4JODPOUSPO&YFNQMPQSBEHNÈUJDP1FTTPBMEP&3/QBSUJDJQPV/ÜBIÈGØSVN
adequado para apresentar proposta.
E. Krieger – Internacionalizar a ciência é complexo. Experiências individuais. O gargalo é como
BPMBEPEBTJOJDJBUJWBTJOEJWJEVBJTQPEFIBWFSVNBDPPSEFOBÎÍPJOTUJUVDJPOBM ²QSFDJTPIBWFSVN
esforço enorme.
Celso Pintoo$PNPJNQMFNFOUBSPSFEJSFDJPOBNFOUPEBGPSNBÎÍPEFOPWPTDJFOUJTUBT ²QPTTÓvel com planejamento e decisão. Brasil tem incapacidade de formular projetos com foco, metas,
programas mobilizadores: ou esse país em muito curto prazo deﬁni um programa espacial brasileiro, ou vamos entrar capenga no jogo.
B. Barbui – Colaboração em jornada com as indústrias. Há boa resposta da indústria. Considera
UBJTDPMBCPSBÎÜFTDPNBJOEÞTUSJBDPNPGVOEBNFOUBJT
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Ricardo Magnus Osório Galvão, Beatriz Leonor Silveira Barbuy

1.

Introdução e situação atual

Após a devastação da Segunda Guerra Mundial, muitos especialistas em relações internacionais
passaram a ver o progresso cientíﬁco como um antídoto contra o ressurgimento do fascismo e
do nacionalismo belicoso acionado por preconceitos e intolerâncias. Numa visão talvez um tanto idealista e ingênua, supunha-se que uma distribuição mais equânime do progresso cientíﬁco
e social levaria a uma redução drástica das tensões entre as nações. Em particular, pensava-se
que a opção pela solução bélica de conﬂitos seria menos atrativa num cenário de maior equilíbrio tecnológico entre as nações. Como consequência dessa percepção, a cooperação cientíﬁca
internacional se tornou um objetivo ideológico e político, promovendo o surgimento de várias
iniciativas no seio das Nações Unidas.
A criação de laboratórios internacionais de pesquisa foi proposta já nos primórdios da Unesco,
em . É interessante notar que, entre os quatro projetos considerados prioritários por essa
instituição em , estava a proposta de criação do Instituto Internacional da Hileia Amazônica
apresentada pelo cientista brasileiro Paulo Carneiro. Infelizmente, a intensiﬁcação da Guerra Fria,
iniciada na década de , fez retroceder ou praticamente extinguiu a maioria dessas iniciativas.
Por exemplo, o projeto do Instituto Internacional da Hileia Amazônica acabou sendo extinto,

 Diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF).
 Professora Titular do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG/USP).
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alvo de várias críticas baseadas na suspeita sobre os reais motivos da comunidade internacional
quanto à Amazônia.
Mesmo neste cenário pouco propício à intensiﬁcação da cooperação cientíﬁca internacional,
algumas iniciativas notáveis se consolidaram como exemplos paradigmáticos de sua relevância.
Entre elas pode-se mencionar a criação do Centro Europeu para Pesquisa Nuclear (CERN), em
, em Genebra, Suíça, e o Centro Internacional de Física Teórica (ICTP), dez anos depois, em
Trieste, Itália.
Por outro lado, com o passar dos anos, a motivação ideológica e política para a cooperação
cientíﬁca internacional acabou sendo suplantada pelo realismo das necessidades orçamentárias e de pessoal e pela infraestrutura exigida pelos complexos projetos cientíﬁcos da chamada “Big Science”; novos desenvolvimentos cientíﬁcos, em algumas áreas, passaram a demandar
instalações e recursos humanos e ﬁnanceiros muito acima da capacidade individual da maioria
dos países.
Esta realidade determinou que alguns projetos cientíﬁcos de maior amplitude passassem a ser
estruturados na forma de redes de pesquisa ou desenvolvidos em grandes laboratórios internacionais. Além disso, alguns laboratórios nacionais, como o Laboratório do Acelerador Nacional
Fermi (Fermilab), nos Estados Unidos, passaram a atuar de forma aberta à comunidade internacional, não somente pela necessidade de fortalecer sua estrutura orçamentária, mas, principalmente, pela percepção, estimulada pela comunidade cientíﬁca, da importância de atrair talentos
EFQBÓTFTDPNQPVDBTDPOEJÎÜFTEFEFTFOWPMWFSTFVTQSØQSJPTQSPKFUPT&NȴȼȻȵ P%JSFUPSEP
Fermilab, Leon Lederman, visitou vários países latino-americanos, convidando seus cientistas a
participarem dos projetos de pesquisa em Física de Altas Energias realizadas no Fermilab. Quatro pesquisadores brasileiros ﬁzeram parte do primeiro grupo a estagiar naquele laboratório, por
dois anos. Essa iniciativa foi absolutamente crucial para consolidar a pesquisa experimental em
Física de Altas Energias no país.
A partir da década de , houve um crescimento razoável da participação brasileira em grandes projetos e laboratórios internacionais, em particular em algumas áreas de Física e Astronomia. Alguns exemplos notáveis são as participações nos observatórios GEMINI e SOAR, no Chile,
no Projeto AUGER, na Argentina, no Fermilab e no CERN.
No entanto, a participação brasileira em grandes projetos internacionais nem sempre foi articulada de forma apropriada e apoiada sobre uma infraestrutura sólida que garantisse uma atuação
eﬁcaz e impactante. Em alguns casos, nasceu e cresceu a partir de contatos pessoais de alguns
cientistas brasileiros com parceiros no exterior, sem articulação entre os grupos de pesquisa atuando naquela mesma área, sem deﬁnição de prioridades e sem garantia de ﬁnanciamento conti-
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nuado por parte das agências de fomento e do governo federal. Uma exceção exemplar é o caso
da participação brasileira nos observatórios GEMINI e SOAR, ancorada no Laboratório Nacional
de Astronomia e garantida por recursos orçamentários alocados no Plano Plurianual.
Nos últimos anos, com o objetivo de intensiﬁcar e tornar mais eﬁcazes as colaborações cientíﬁcas internacionais brasileiras, o Ministério da Ciência e Tecnologia tem procurado fomentar uma
maior articulação de esforços e criar as condições necessárias para que essas colaborações possam ser eﬁcientemente desenvolvidas. Dentro desse espírito, foram criadas a Rede Nacional de
Fusão (RNF), ancorada na Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), a Rede Nacional de
Física de Altas Energias, ancorada no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), e a Comissão
Especial de Astronomia, coordenada pela Secretaria Executiva do MCT.
No entanto, para um verdadeiro salto de qualidade na participação brasileira em colaborações
cientíﬁcas internacionais, faz-se ainda necessário resolver vários dos entraves que atualmente
diﬁcultam ou, em alguns casos, impedem o desenvolvimento e a execução dos projetos de pesquisa acordados.

2.

Principais desaﬁos

O reconhecimento da importância do Brasil no cenário cientíﬁco internacional cresceu substancialmente nas últimas duas décadas, tanto em função do aumento de sua produção cientíﬁca
como pela atuação destacada de vários de seus cientistas. Aliada à estabilidade econômica do
país, esse reconhecimento tem motivado o interesse cada vez mais acentuado na participação
brasileira em projetos cientíﬁcos internacionais de grande amplitude. Exemplos recentes desse interesse foram os convites para o Brasil participar do Projeto ITER, para construção do protótipo
de um reator de fusão, tornar-se um dos países associados do Conseil Européen pour la Recherche
Nucléaire (CERN) e participar do Projeto Extreme Large Telescope (ELT), a ser instalado no Chile.
No entanto, um aspecto importante desses convites é que o Brasil diﬁcilmente decide pela participação em um estágio em que possa inﬂuir eﬁcazmente no estabelecimento dos objetivos
cientíﬁcos do projeto e, excetuando os exemplos já mencionados dos projetos AUGER, GEMINI
e SOAR, garantir um efetivo envolvimento da indústria nacional. Essa diﬁculdade é causada algumas vezes pela falta de instância adequada para discutir, deﬁnir prioridades e obter aprovação
oﬁcial do governo federal para as propostas, e outras, pelos entraves impostos pela legislação
brasileira e pela estruturação inadequada dos mecanismos de apoio ﬁnanceiro das agências oﬁciais de fomento.
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Com relação ao primeiro ponto, o procedimento usual tem sido o grupo de cientistas interessados em um determinado projeto de colaboração internacional buscar diretamente apoio de
agências de fomento, como o CNPq, a Finep e fundações estaduais, para estabelecer os necessários acordos. Esse procedimento é em parte estimulado pelos próprios organismos internacionais,
para os quais os chamados memorandos de entendimento são usualmente assinados pelas agências de fomento. Acontece que, no caso brasileiro, a legislação normalmente não permite que essas fundações ﬁrmem convênios internacionais, com comprometimento de recursos por longos
prazos, ou seja, da ordem de cinco anos ou mais. Seria importante deﬁnir uma instância superior,
ancorada no Ministério da Ciência e Tecnologia, mas com a participação de representantes de sociedades cientíﬁcas representativas, das agências de fomento, inclusive as estaduais, e da comunidade cientíﬁca interessada, onde propostas de colaborações internacionais de grande amplitude
pudessem ser apresentadas e discutidas.
Com relação aos entraves legislativos, o primeiro é a lentidão burocrática no trâmite de convênios de colaboração cientíﬁca com organismos internacionais que requeiram a celebração de
acordo oﬁcial com o governo brasileiro. Nesses casos, após os contatos iniciais entre pesquisadores, o processo de discussão dos termos do acordo tem que ser necessariamente conduzido pelo
Ministério das Relações Exteriores (MRE). Exemplos recentes comprovam o empenho e a eﬁciência dos diplomatas da área técnica-cientíﬁca do MRE na execução dessa etapa. Por exemplo,
todo o complexo processo para celebração de um acordo de cooperação cientíﬁca entre o Brasil
e a EURATOM, sobre pesquisa em fusão nuclear, foi concluído em cerca de pouco mais de um
ano. No entanto, após a conclusão dessa etapa e assinatura do acordo de cooperação, o acordo
tem que ser ratiﬁcado pelo Congresso Nacional. Embora esta condição seja importante, inclusive para que recursos para sua execução possam ser incorporados na Lei Orçamentária Anual
(LOA), o trâmite de todo o processo é muito lento, chegando, em alguns casos, a durar mais que
dois anos. Isso é totalmente inapropriado para colaborações cientíﬁcas, nas quais os parceiros
internacionais esperam que os grupos brasileiros assumam a responsabilidade de execução das
atividades acordadas imediatamente após a assinatura do convênio. Essa demora na ratiﬁcação
de acordos cientíﬁcos tem motivado um sentimento de desconﬁança com relação à seriedade
do país em assumir compromissos em grandes colaborações internacionais.
Outra diﬁculdade são os entraves para o intercâmbio de equipamentos com laboratórios no exterior. Para enviar ou receber equipamentos, é necessário fazer um processo de exportação ou importação temporária, que requer um longo procedimento burocrático. Ademais, não é permitido
ao pesquisador especiﬁcar o prazo de permanência do equipamento no local de destino. Em geral, o ﬁscal aduaneiro é quem deﬁne o prazo de permanência, normalmente por não mais de um
ano. Isso praticamente inviabiliza o intercâmbio de equipamentos em projetos de longa duração.
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Com relação à estruturação inadequada dos mecanismos de fomento, o aspecto principal é a
exigência de excessivo e rígido detalhamento dos itens solicitados nas diferentes rubricas, material permanente, material de consumo, etc. Embora em alguns casos, como no fornecimento de
tanques detectores e baterias para o Projeto AUGER, seja possível detalhar a priori todos os itens
a ser adquiridos, na maioria das situações, apenas uma estimativa educada seria suﬁciente. Isso
porque normalmente a contribuição brasileira será apenas uma parte de um equipamento complexo, que exigirá várias outras partes que ﬁcarão a cargo de outros parceiros internacionais; nesse processo, vários detalhes terão que ser deﬁnidos ou revistos ao longo da execução do projeto.

3.

Recomendações

Para que o país possa ter um papel mais efetivo e de liderança em grandes colaborações cientíﬁcas internacionais, é essencial estabelecer uma política clara e com mecanismos eﬁcazes de
avaliação de propostas de projetos e de sua execução que oriente a celebração dos respectivos
convênios e acordos, estabeleça prioridades e articule as iniciativas entre diferentes grupos de
pesquisa e a participação do setor industrial.
No estabelecimento de prioridades, deve ser primordialmente levada em consideração a possibilidade de participação cientíﬁca destacada dos grupos brasileiros, com liderança em pelo menos alguns tópicos, participação efetiva da indústria nacional, em particular em instrumentação
cientíﬁca, e formação de recursos humanos.
Especiﬁcamente, proponho a elaboração de um plano governamental para colaborações cientíﬁcas internacionais de grande porte que contemple os seguintes aspectos:
. Existência de instâncias e mecanismos adequados para apresentação e avaliação de propostas, deﬁnição de prioridades e gestão de projetos.
. Deﬁnição dos organismos responsáveis pela assinatura dos acordos internacionais e dos
memorandos de entendimento.
ȶ Adequação do arcabouço legal, em particular para facilitar o processo de referendo de
acordos cientíﬁcos internacionais pelo Congresso Nacional.
. Estabelecimento ou fortalecimento de laboratórios nacionais estratégicos e de unidades
e instituições de pesquisa federais que atuem como âncoras de grandes colaborações
internacionais.
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. Aumento substancial da capacidade nacional de desenvolvimento de instrumentação
cientíﬁca, com estabelecimento de institutos especializados e programas de incentivo à
participação de empresas.
. Fortalecimento da sustentação ﬁnanceira a projetos internacionais de longa duração,
com esquemas que permitam articulação orçamentária entre diversas agências de
fomento.
Naturalmente, embora a elaboração deste plano deva ser capitaneada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, outros ministérios, agências de fomento e sociedades cientíﬁcas devem dela
participar.
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Grandes projetos cientíﬁcos de colaboração
internacional – um olhar de uma Fundação
Estadual de Amparo à Pesquisa
Jerson Lima Silva

A ciência brasileira teve um crescimento fabuloso nos últimos  anos tanto em quantidade
quanto na qualidade dos artigos publicados. Este crescimento deve-se em parte à institucionalização do apoio governamental, que se iniciou na década de  com a criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico (CNPq) e da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Na década seguinte, houve um novo
avanço com a constituição do Fundo Tecnológico do BNDES (Funtec) para apoio à ciência e
à tecnologia, seguida da criação da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). A criação do
Ministério da Ciência e Tecnologia, em , contribuiu para consolidar a institucionalização
de um sistema nacional de apoio a atividades de C&T. Justamente, a partir de então, a participação do Brasil em grandes projetos cientíﬁcos de colaboração internacional começa a ganhar
um apoio governamental, principalmente por meio de agências federais como CNPq, Finep e
Capes. Alguns estados, em particular São Paulo, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), passam a ter um papel importante no ﬁnanciamento de
redes colaborativas internacionais.
Na última década, o Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação teve uma nova fase de crescimento, em grande parte devido à criação e consolidação das Fundações de Amparo à Pesquisa
(FAP), presentes em quase todos os estados brasileiros. Dentre as FAP, cabe destacar a Fapesp, a
Faperj e a Fapemig, e mais recentemente a Fapeam, a Fapespa, a Fapesc, a Facepe, a Fapesb e a
Fapema, entre outras, que têm contribuído de forma crucial para o avanço da ciência e tecnologia em seus estados e no país. A Figura  mostra, a título de exemplo, o crescimento na última
 Diretor Cientíﬁco da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj).
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década do orçamento da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio
de Janeiro (FAPERJ). A maioria das FAP participa de programas em parceria com o governo federal, cabendo destaque aos programas de Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT),
o de Núcleos de Excelência (Pronex), o Programa Primeiros Projetos (PPP) e o Programa de Pesquisa para o SUS (PPSUS), este último em parceria com o CNPq e com o Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit) do Ministério da Saúde. Várias FAP têm constituído, entre elas, redes
de pesquisa em diversos temas prioritários para seus estados. Cabe destacar o estabelecimento
recente das redes de malária e dengue, envolvendo parceria com o CNPq e o Decit. Entretanto,
a participação em redes de projetos internacionais ainda é incipiente e precisa ser aumentada.
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No CNPq, as atividades de cooperação internacional ocorrem por meio da assessoria de cooperação internacional (Ascin), ligada diretamente à presidência do CNPq. A Ascin dispõe de
diferentes mecanismos de ﬁnanciamento à cooperação internacional para apoiar projetos de
pesquisa conjunta de alta qualidade, mobilidade de pesquisadores e treinamento de pesquisadores e formação de recursos humanos. A Ascin viabiliza uma série de projetos de intercâmbio,
tais como iniciar uma nova colaboração, consolidar parcerias institucionais efetivas, coordenar
colaborações por meio de redes internacionais e estimular parcerias com laboratórios virtuais. O
estabelecimento de um programa conjunto entre CNPq e as FAP, por meio da Ascin, permitirá
uma maior integração e complementaridades de programas de cooperação internacional.
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Grandes projetos cientíﬁcos de colaboração internacional –
um olhar de uma Fundação Estadual de Amparo à Pesquisa
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lugar no mundo, ainda temos vários desaﬁos, sendo um dos maiores o aumento da qualidade.
Portanto, um avanço no ranking, tanto em quantidade quanto em qualidade, só poderá ocorrer
com uma maior participação e maior colaboração internacional.
A participação de pesquisadores brasileiros em grandes projetos internacionais tem crescido
nos últimos dez anos, mas ainda está aquém do potencial da ciência brasileira. Cabe destacar a
participação em projetos de Física de Altas Energias (CERN-LHC, ITER, etc.), grandes projetos de
Astronomia (COBE, SKA, GEMINI, SOAR, VLT, entre outros), pesquisa de mudanças climáticas,
Antártica, Amazônia, projetos de Genoma e Proteoma (Proteoma Humano, CeBEM – Centro
de Biologia Estrutural do Mercosul, entre outros) e projetos multicêntricos de pesquisa clínica.
Para todos esses projetos, há necessidade de se aumentar a participação na liderança brasileira.
Cabe às agências de fomento, federais e estaduais, estimular a participação de grupos de pesquisadores, em preferência à participação individual.
Se a pesquisa realizada no solo brasileiro enfrenta uma série de diﬁculdades decorrentes de entraves burocráticos e legais, estes são ampliﬁcados em projetos internacionais. As diﬁculdades
relacionadas à entrada e saída de equipamentos, reagentes e amostras são as mais prejudiciais à
realização de projetos de colaboração internacional. Torna-se então capital que se consiga uma
modernização dos procedimentos na Receita Federal (importação e exportação), em agências
regulatórias (como Anvisa) e em órgãos de controle federais e estaduais.
Além da participação em grandes projetos de colaboração, outros fatores são igualmente importantes para aumentar a inserção internacional de pesquisadores brasileiros, tais como a participação em corpo editorial de periódicos de grande prestígio, participação na diretoria e na presidência de sociedades cientíﬁcas internacionais (Química, Física, Biológicas, Saúde, etc.) e de comitês
internacionais, e atração de pos-docs e pesquisadores seniores qualiﬁcados.
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1.

Introdução

Após a devastação da Segunda Guerra Mundial, muitos especialistas em relações internacionais
passaram a ver o progresso cientíﬁco como um antídoto contra o ressurgimento do fascismo e
do nacionalismo belicoso acionado por preconceitos e intolerâncias. Numa visão talvez um tanto idealista e ingênua, supunha-se que uma distribuição mais equânime do progresso cientíﬁco
e social levaria a uma redução drástica das tensões entre as nações. Em particular, pensava-se
que a opção pela solução bélica de conﬂitos seria menos atrativa num cenário de maior equilíbrio tecnológico entre as nações. Como consequência dessa percepção, a cooperação cientíﬁca
internacional se tornou um objetivo ideológico e político, promovendo o surgimento de várias
iniciativas no seio das Nações Unidas.
A criação de laboratórios internacionais de pesquisa foi proposta já nos primórdios da Unesco,
em . É interessante notar que, entre os quatro projetos considerados prioritários por essa
instituição em , estava a proposta de criação do Instituto Internacional da Hileia Amazônica
apresentada pelo cientista brasileiro Paulo Carneiro. Infelizmente, a intensiﬁcação da Guerra Fria,
iniciada na década de , fez retroceder ou praticamente extinguiu a maioria dessas iniciativas.
Por exemplo, o projeto do Instituto Internacional da Hileia Amazônica acabou sendo extinto,
alvo de várias críticas baseadas na suspeita sobre os reais motivos da comunidade internacional
quanto à Amazônia.
 Professora Titular do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG/USP).
 Diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF).
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Mesmo neste cenário pouco propício à intensiﬁcação da cooperação cientíﬁca internacional, algumas iniciativas notáveis se consolidaram como exemplos paradigmáticos de sua relevância. Entre
elas pode-se mencionar a criação do Centro Europeu para Pesquisa Nuclear (CERN), em , em
Genebra, Suíça, e o Centro Internacional de Física Teórica (ICTP), dez anos depois, em Trieste, Itália.
A realização do Ano Geofísico Internacional (AGI) (-) foi uma das principais ações de
cooperação no período, gerando um rápido desenvolvimento na exploração cientíﬁca do planeta. O impacto do AGI foi muito além da pesquisa, sendo exemplo mais claro a criação do Tratado da Antártida, o regime jurídico para aproximadamente  da superfície do planeta, e que
nos seus parágrafos exige a constante atividade e cooperação cientíﬁca dos membros signatários.
Por outro lado, com o passar dos anos, a motivação ideológica e política para a cooperação
cientíﬁca internacional acabou sendo suplantada pelo realismo das necessidades orçamentárias
e de pessoal e pela infraestrutura exigida pelos complexos projetos cientíﬁcos da chamada big
science; novos desenvolvimentos cientíﬁcos, em algumas áreas, passaram a demandar instalações
e recursos humanos e ﬁnanceiros muito acima da capacidade individual da maioria dos países.
Assim, torna-se uma necessidade estarmos inseridos em grandes projetos, se quisermos acompanhar o desenvolvimento cientíﬁco e tecnológico em algumas áreas que requerem equipamentos de grande porte ou logística muito dispendiosa (como no caso das expedições cientíﬁcas às
regiões polares).

2.

Panorama da ciência brasileira

A ciência brasileira teve um crescimento fabuloso nos últimos  anos tanto em quantidade quanto na qualidade dos artigos publicados. Este crescimento deve-se em parte à institucionalização
do apoio governamental, que se iniciou na década de  com a criação do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico (CNPq) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes). Na década seguinte, houve um novo avanço com a constituição
do Fundo Tecnológico do BNDES (Funtec) para apoio à ciência e à tecnologia, seguida da criação
da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). A criação do Ministério da Ciência e Tecnologia,
em , contribuiu para consolidar a institucionalização de um sistema nacional de apoio a atividades de C&T. Justamente, a partir de então, a participação do Brasil em grandes projetos cientíﬁcos de colaboração internacional começa a ganhar um apoio governamental, principalmente por
meio de agências federais como CNPq, Finep e Capes. Alguns estados, em particular São Paulo,
por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), passam a ter um
papel importante no ﬁnanciamento de redes colaborativas internacionais.
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Na última década, o Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação teve uma nova fase de crescimento, em grande parte devido à criação e consolidação das Fundações de Amparo à Pesquisa
(FAP), presentes em quase todos os estados brasileiros. Dentre as FAP, cabe destacar a Fapesp,
a Faperj e a Fapemig, e mais recentemente a Fapeam, a Fapespa, a Fapesc, a Facepe, a Fapesb e
a Fapema, que têm contribuído de forma crucial para o avanço da ciência e tecnologia em seus
estados e no país. Muitas das FAP participam de programas em parceria com o governo federal,
cabendo destaque os programas de Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT) e o de
Núcleos de Excelência (Pronex). Várias FAP têm constituído, entre elas, redes de pesquisa em diversos temas prioritários para seus estados. Cabe destacar o estabelecimento recente das redes
de malária e dengue, envolvendo parceria com o CNPq e o Decit. Entretanto a participação em
redes de projetos internacionais ainda é incipiente.
No CNPq, as atividades de cooperação internacional ocorrem por meio da assessoria de cooperação internacional (Ascin), ligada diretamente à presidência do CNPq. A Ascin dispõe de
diferentes mecanismos de ﬁnanciamento à cooperação internacional para apoiar projetos de
pesquisa conjunta de alta qualidade, mobilidade de pesquisadores e treinamento de pesquisadores e formação de recursos humanos. A Ascin viabiliza uma série de projetos de intercâmbio,
tais como iniciar uma nova colaboração, consolidar parcerias institucionais efetivas, coordenar
colaborações por meio de redes internacionais e estimular parcerias com laboratórios virtuais.
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lugar no mundo, ainda temos vários desaﬁos, sendo um dos maiores o aumento da qualidade.
Portanto, um avanço no ranking, tanto em quantidade quanto em qualidade, só poderá ocorrer
com uma maior participação e maior colaboração internacional.
A participação de pesquisadores brasileiros em grandes projetos internacionais tem crescido
nos últimos dez anos, mas ainda está aquém do potencial da ciência brasileira. Cabe destacar a
participação em projetos de Física de Altas Energias (CERN-LHC, ITER, etc.), grandes projetos de
Astronomia (satélite Planck, VLT, consórcios com participação do Brasil: GEMINI, SOAR, entre
outros), pesquisa de mudanças climáticas, Antártica, Amazônia, projetos de Genoma e Proteoma (Proteoma Humano, CeBEM – Centro de Biologia Estrutural do Mercosul, entre outros) e
projetos multicêntricos de pesquisa clínica.
Para todos esses projetos, há necessidade de se aumentar a participação na liderança brasileira.
Cabe às agências de fomento, federais e estaduais, estimular a participação de grupos de pesquisadores, em preferência à participação individual.
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Se a pesquisa realizada no solo brasileiro enfrenta uma série de diﬁculdades decorrentes de entraves burocráticos e legais, estes são ampliﬁcados em projetos internacionais. As diﬁculdades
relacionadas à entrada e saída de equipamentos, reagentes e amostras são as mais prejudiciais à
realização de projetos de colaboração internacional. Torna-se então capital que se consiga uma
modernização dos procedimentos na Receita Federal (importação e exportação), em agências
regulatórias (como Anvisa) e em órgãos de controle federais e estaduais. No caso do Programa
Antártico Brasileiro (Proantar), é essencial a criação de um regime especial junto à Receita Federal, pois, como a exploração é espacial, não existe autoridade aduaneira naquela região.
Além da participação em grandes projetos de colaboração, outros fatores são igualmente importantes para aumentar a inserção internacional de pesquisadores brasileiros, tais como a participação em corpo editorial de periódicos de grande prestígio, participação na diretoria e na
presidência de sociedades cientíﬁcas internacionais (Química, Física, Biológicas, Saúde, etc.) e de
Comitês Internacionais, liderança em projetos e expedições cientíﬁcas internacionais e atração
de pos-docs e pesquisadores seniores qualiﬁcados.

3.

A situação atual do Brasil em grandes colaborações
internacionais

Nos últimos anos, com o objetivo de intensiﬁcar e tornar mais eﬁcazes as colaborações cientíﬁcas internacionais brasileiras, o Ministério da Ciência e Tecnologia tem procurado fomentar uma
maior articulação de esforços e criar as condições necessárias para que essas colaborações possam ser eﬁcientemente desenvolvidas. Dentro desse espírito, foram criadas a Rede Nacional de
Fusão (RNF), ancorada na Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), a Rede Nacional de
Física de Altas Energias, ancorada no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), e a Comissão
Especial de Astronomia, coordenada pela Secretaria Executiva do MCT, e a Coordenação para
Mar e Antártica no MCT.

4.

Grandes projetos em física e astronomia

A Astronomia e alguns setores da Física se caracterizam parcial ou inteiramente, hoje, por colaborações internacionais de grande porte. A Física de Partículas é inteiramente dependente de
grandes projetos, como desenvolvidos no Fermilab e no CERN. O grande avanço mundial na
pesquisa em fusão nuclear controlada, nas últimas décadas, está sendo consolidado na construção de um protótipo de um reator de fusão, Projeto ITER.
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A participação de físicos brasileiros em Física de Partículas envolve em particular uma centena
deles em atividade no CERN. O Conselho do CERN, numa reunião histórica em junho de ,
abriu a possibilidade de países não europeus fazerem parte da instituição e convidou o Brasil a
discutir o assunto. Esta possibilidade abre uma oportunidade excepcional para a inserção internacional brasileira, tanto para a comunidade cientíﬁca, como para o setor produtivo, que teria
acesso às licitações do CERN, introduzindo um elemento inédito para nossa indústria, de perﬁl
cientíﬁco. A possibilidade de acesso diferenciado às atividades do CERN abre um potencial de
desenvolvimento de instrumentação cientíﬁca, de administração de grandes projetos, que terá
consequências positivas muito além da Física de Altas Energias. Com relação à Física de Altas
Energias, sugere-se que:
. Sejam exploradas as possibilidades de um relacionamento de nível mais elevado com
o CERN, estudando os potenciais benefícios que poderiam advir de tornar-se um país
membro associado.
. Seja incentivada a expansão das atividades da Física das Altas Energias às diferentes regiões do país, explorando, inclusive, os potenciais produtivos locais.
ȶ Seja incentivada a expansão das atividades em instrumentação cientíﬁca associadas aos
grandes experimentos de colaborações internacionais, usando-as como elemento mobilizador da indústria nacional.
A fusão nuclear controlada é também área em que a participação do Brasil é solicitada para o
Projeto ITER, em consórcio com os países China, Coreia, Estados Unidos da América, Índia, Japão,
Rússia e União Europeia. A construção do equipamento já foi iniciada em Cadarache, no sul da
França. No entanto, devido ao alto custo dessa participação, estimada em um bilhão de dólares
em  anos, o governo brasileiro decidiu não se associar ao projeto. Assinou um acordo com a
EURATOM, em novembro/, que permitirá o acesso de pesquisadores brasileiros a laboratórios europeus, não somente como colaboradores em trabalhos cientíﬁcos, mas principalmente
como proponentes de experimentos a serem realizados naqueles laboratórios, principamente
no Joint European Torus (JET) , o maior tokamak em operação, instalado em Culham, Oxford.
Recentemente, foi oferecido ao Brasil associar-se como país membro associado do JET, essencialmente nos mesmos termos que os oferecidos pelo CERN, em Física de Altas Energias (ver acima).
Tal proposta deve ser estudada pela comunidade juntamente com o MCT.
A Astronomia internacional tem atualmente alguns grandes projetos principais e, para que os astrônomos brasileiros possam participar de tais atividades, e com elas crescer em ciência e tecnologia, é absolutamente necessário nos inserirmos nesses projetos internacionais de grande porte.
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Isso ocorre em duas grandes áreas de atividades: astronomia feita com satélites e astronomia
feita com grandes telescópios.
Astronomia Espacial: um grande número de satélites cientíﬁcos vem sendo lançado pelos países
desenvolvidos. Um exemplo de satélite de grande impacto é o Telescópio Espacial Hubble. Para
que astrônomos brasileiros possam ter projetos com este telescópio, é necessário ou associar-se
a colaboradores estrangeiros que têm direito a acesso, ou então submeter projetos como autor
principal, com menores chances de aprovação, e que teriam que ser excepcionais para serem
aprovados. Além disso, há a questão tecnológica, que o país precisa desenvolver para crescer na
área. No país, as iniciativas atuais e do passado recente em astronomia espacial estiveram concentradas essencialmente no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).
A participação na missão HETE- (High Energy Transient Explorer): Operado entre  e , o
HETE- foi o primeiro satélite dedicado ao estudo de surtos em raios gama. A participação brasileira se deu por meio da participação na equipe de investigadores da missão e na montagem
e operação de uma estação de recepção (Burst Alert Station) na unidade do INPE em Natal, RN.
O Projeto MIRAX (Monitor e Imageador de Raios X): Será a primeira missão liderada pelo
Brasil projetada para ser lançada em  como parte da carga útil do satélite cientíﬁco Lattes. Tem o objetivo de realizar um levantamento do comportamento espectral e temporal de
um grande número de fontes transientes de raios X em escalas de tempo de horas a meses.
Aberto para a participação de pesquisadores brasileiros, conta com a cooperação de várias
instituições no exterior.
A missão CoRoT, baseada na USP, e com as colaborações principais da UFRN e INPE, contém participação brasileira oﬁcial em um satélite cientíﬁco: o satélite CoRoT (Convection, Rotation and
Planetary Transits) é o único projeto da astronomia espacial com participação direta do Brasil
como parceiro. O CoRoT é um satélite predominanemente francês, dedicado principalmente à
procura de exoplanetas rochosos e à sismologia estelar (análise de pulsações não radiais das estrelas). O país participa no CoRoT por meio de: (a) utilização da Estação do INPE de Alcântara,
(b) participação de engenheiros/cientistas brasileiros na elaboração de software de calibração,
correção instrumental e redução de dados; e (c) participação de cientistas brasileiros nos grupos
de trabalho desde a deﬁnição, observação e análise preparatória das estrelas observadas, até a
análise cientíﬁca das medidas. Apesar de uma contribuição ﬁnanceira pequena, o Brasil tem os
mesmos direitos dos países europeus na exploração cientíﬁca dos dados. Astrônomos de instituições brasileiras de várias partes do país têm participado cientiﬁcamente da missão CoRoT,
sendo que essa participação deverá aumentar nos próximos anos.
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Com relação à Astronomia Espacial, sugere-se que:
. As instituições brasileiras com atividades em astronomia devem interagir com o INPE
para desenvolver em conjunto um programa robusto de desenvolvimento de instrumentos para observações astronômicas a partir do espaço.
. A Agência Espacial Brasileira (AEB) deve ser incentivada pela comunidade astronômica
a deﬁnir uma estratégia de investimentos de recursos ﬁnanceiros e humanos na área de
astronomia espacial nas universidades e nos institutos de pesquisa, de modo a permitir o
desenvolvimento de projetos, seleção, construção, lançamento e operação de plataformas espaciais de interesse cientíﬁco.
ȶ O governo federal deve criar mecanismos que permitam o aproveitamento otimizado,
de forma articulada e participativa entre as instituições, das oportunidades de inserção
do país em grandes projetos internacionais de satélites e/ou missões espaciais na área de
astronomia, astrofísica e cosmologia.
. O MCT deve recomendar ao governo federal que providencie recursos ﬁnanceiros em
quantidade suﬁciente para que o Brasil atinja em breve um patamar de investimentos
em ciência espacial compatível com o esperado para uma nação de seu porte.
. As universidades devem incentivar a introdução progressiva de temas de astronomia e
tecnologia espacial nos cursos de graduação existentes no país.
Astronomia com grandes telescópios no solo: os grandes projetos da próxima década incluem
UFMFTDØQJPTDPNFTQFMIPTEFȵȳBȷȳNFUSPT  &&-5DPNȷȵN 5.5DPNȶȳN (.5DPNȵȷN 
e grandes projetos de radioastronomia (ALMA, SKA). No momento, o Brasil tem participação
FNEPJTDPOTØSDJPTUFNȶȷȱEFUFNQPOPUFMFTDØQJPEFȷN40"3FȸȱOPTEPJTUFMFTDØQJPT
de  m Gemini. Com estes dois primeiros passos em sua inserção internacional, a comunidade
astronômica pôde desenvolver capacidade em instrumentação, notando que há três instrumentos brasileiros em instalação no telescópio SOAR. Isto nos permite pensar em dar o próximo
passo. De fato, há necessidade mandatória para a continuada inserção do Brasil na comunidade
internacional, da participação em grandes projetos de infraestrutura para a astronomia e considerando a favorável perspectiva econômica do país: pela primeira vez na história, a comunidade
astronômica sente segurança em contemplar a participação em projetos antes considerados impossíveis: no Plano Nacional de Astronomia (PNA), recomenda-se que o Brasil se associe a um
dos projetos de telescópios gigantes, para garantir o futuro acesso aos maiores e mais competitivos telescópios do mundo. Considerando que a janela de oportunidades não ﬁcará aberta por
muito tempo, uma decisão precisa ser tomada ainda em .
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Há apoio de maioria signiﬁcativa da comunidade para entrada no E-ELT e ao mesmo tempo
como sócios do European Southern Observatory ESO, que dispõe de vários observatórios no
Chile. Assim sendo, no que se refere ao E-ELT, existem dois procedimentos possíveis: (i) uma participação direta no projeto, procurando acesso apenas a esse telescópio, ou (ii) uma associação
do Brasil ao ESO, via contrato entre países, fornecendo acesso imediato a toda infraestrutura observacional do ESO (Observatório de La Silla, VLT, VISTA, APEX, os grandes projetos da próxima
década a serem completados em  e o E-ELT, a ser completado em ). Isso abre a oportunidade para que ela evolua ainda mais, tanto competindo diretamente com uma fração importante da astronomia mundial por acesso a recursos observacionais e usufruindo dessa excelente
emulação, quanto por meio da colaboração. Portanto, o Plano Nacional de Astronomia, que foi
recentemente submetido ao MCT, sugere que seja avaliada a viabilidade dessa opção e, se for
possível, que se estabeleçam negociações com o ESO.

5.

A inserção do Brasil na pesquisa antártica internacional

A participação brasileira na pesquisa antártica é apoiada por ação governamental, coordenada
pela Secretaria da Comissão para os Recursos do Mar (SECIRM), desde a criação do Programa
Antártico Brasileiro (Proantar), em . Dentro do Sistema do Tratado Antártico (STA), a manutenção de um programa cientíﬁco nacional é essencial para a manutenção do status de membro
consultivo e, portanto, o direito do país de decidir o futuro dessa região polar. No entanto, esse
apoio e o ﬁnanciamento da pesquisa passaram por várias fases que reﬂetiram não só a conjuntura política, mas também o grau de amadurecimento de uma nova comunidade cientíﬁca no
país. A organização da pesquisa antártica brasileira em grandes grupos temáticos com intensa
colaboração internacional é recente, ocorrendo somente a partir de , quando ação do Ministério do Meio Ambiente, até , ﬁnanciou duas redes de pesquisas centradas nas relações
entre o meio ambiente antártico e o Brasil. Desde , o maior envolvimento do MCT, primeiro
com uma ação especíﬁca para o Ano Polar Internacional (-), seguido da criação de dois
institutos de ciência e tecnologia de temas antárticos (INCT Antártico de Pesquisas Ambientais
e INCT da Criosfera), deu prioridade a projetos de grande envergadura com inserção internacional. Mais recentemente (), uma nova ação do MCT, o maior investimento já feito na pesquisa antártica nacional, incentivou a criação de projetos nacionais obrigatoriamente em cooperação com países sul-americanos.
Esse crescente aumento dos investimentos na pesquisa antártica brasileira permitiu a reorganização de grupos e a participação mais efetiva da comunidade em programas internacionais polares. A participação no Ano Polar Internacional (-), patrocinado pelo Conselho Internacional par Ciências (ICSU, sigla em inglês) e pela Organização Meteorológica Mundial (WMO,
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sigla em inglês), aumentou a colaboração cientíﬁca internacional, facilitou o acesso à Antártica e
o compartilhamento internacional de recursos e infraestrutura logísticos, permitindo, por exemplo, as primeiras missões brasileiras no interior do continente. Tal investimento permitiu o crescimento do papel do país dentro do Scientiﬁc Committe on Antarctic Research (SCAR/ICSU),
que coordena a pesquisa cientíﬁca internacional na região e assessora o Tratado da Antártida.
As recomendações do SCAR, desde , afetam o modo de operação e as ações de preservação ambiental dos países atuantes na região antártica. No entanto, ressalta-se que entre o grupo
Brasil-Rússia-Índia-China, o Brasil é aquele que menos investe na Antártica.
Tendo em mente que atualmente é a qualidade do programa cientíﬁco que incrementa o status
de um país dentro do STA (mais do que a presença física per si na região), devemos ter como
meta um programa de pesquisa de nível internacional na Antártida, garantindo ao Brasil liderança entre os países emergentes com atividades na região, inﬂuência ativa nas decisões políticas
sobre o futuro da Antártica e do oceano Austral e o aprimoramento do conhecimento das relações ambientais daquela região com a América do Sul.
Assim, com relação à cooperação internacional no âmbito do Programa Antártico Brasileiro,
sugere-se:
. O fortalecimento de grupos em universidades e instituições de pesquisa com alta produtividade sobre temas antárticos para que atuem como âncoras de grandes colaborações
internacionais e que permitam a institucionalização de maneira permanente da pesquisa
polar nacional.
. A expansão da área geográﬁca de atuação do Proantar, ainda restrita à área oceânica e costeira no norte da região. Tal ação é essencial para o avanço das Ciências da Atmosfera e da
Geociências no âmbito do programa e poderá ser realizado por colaboração internacional.
ȶ A formulação de planejamento estratégico que considere entre outros: o planejamento
bianual do apoio logístico, o apoio à montagem da estrutura laboratorial, a formação da
nova geração de pesquisadores polares brasileiros, a identiﬁcação de programas internacionais de maior interesse cientíﬁco para o país dentro do SCAR e o impacto da ciência
brasileira dentro do STA.
. A realização de estudo sobre a necessidade e a viabilidade de uma nova estação antártica
nacional, contrapondo e sem detrimento de outras opções para expansão do programa
cientíﬁco tal como a realização de expedições ao interior do continente e cruzeiros marítimos bi ou multinacionais.
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. Incremento dos investimentos na pesquisa antártica, atingindo níveis compatíveis com
o tamanho da econômica nacional e que leve à liderança entre os países emergentes.

6.

Recomendações ﬁnais

Para que o país possa ter um papel mais efetivo e de liderança em grandes colaborações cientíﬁcas internacionais, é essencial estabelecer uma política clara e com mecanismos eﬁcazes de
avaliação de propostas de projetos e de sua execução, que oriente a celebração dos respectivos
convênios e acordos, estabeleça prioridades e articule as iniciativas entre diferentes grupos de
pesquisa e a participação do setor industrial.
No estabelecimento de prioridades, deve ser primordialmente levada em consideração a possibilidade de participação cientíﬁca destacada dos grupos brasileiros, com liderança em ao menos
alguns tópicos, participação efetiva da indústria nacional, em particular em instrumentação cientíﬁca, e formação de recursos humanos.
Um plano governamental para colaborações cientíﬁcas internacionais de grande porte poderia
contemplar os seguintes aspectos:
. Existência de instâncias e mecanismos adequados para apresentação e avaliação de propostas, deﬁnição de prioridades e gestão de projetos.
. Deﬁnição dos organismos responsáveis pela assinatura dos acordos internacionais e dos
memorandos de entendimento.
ȶ Adequação do arcabouço legal, em particular para facilitar o processo de referendo de
acordos cientíﬁcos internacionais pelo Congresso Nacional.
. Estabelecimento ou fortalecimento de laboratórios nacionais estratégicos e de unidades e instituições de pesquisa (federais) que atuem como âncoras de grandes colaborações internacionais.
. Aumento substancial da capacidade nacional de desenvolvimento de instrumentação
cientíﬁca.
. Participação da indústria brasileira na construção de equipamentos cientíﬁcos de grande porte, com o objetivo de alcançarmos um patamar mais elevado em tecnologia, assim como em ciência.
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1.

Introdução

As últimas décadas do século passado apresentaram substantivas transformações no ambiente da
pesquisa e produção com repercussões importantes nas políticas de CT&I no mundo. Representativa dessas mudanças tem sido a ampliação das exigências impostas às empresas para se manterem
competitivas assim como aos governos para ampliação dos investimentos públicos em pesquisa.
Aos fatores tradicionais de produção, orientadores das estratégias empresariais para a competitividade, tais como custo de mão de obra e disponibilidade de matéria-prima, adicionam-se com
intensidade o acesso e o domínio da tecnologia e a capacidade de inovar das empresas, que resulta na oferta de novos produtos, processos e serviços para o mercado.
Para os governos – em seu papel de provedor de importantes fatores de inovação para a sociedade e de apoio à competitividade das empresas –, a demanda por investimentos em pesquisa e na infraestrutura de conhecimento tem sido crescente. Nesse novo ambiente global de
competição, observa-se elevado grau de convergência nas políticas públicas recentes de países
desenvolvidos e aqueles hoje em acelerado processo de crescimento com foco na promoção da
inovação e na deﬁnição de agendas estratégicas de pesquisa cientíﬁca e tecnológica. Os gastos
com Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) em relação ao PIB constituem hoje relevante parâmetro
a diferenciar as nações.

 Presidenta do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE).
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0BDFMFSBEPnVYPEFJOGPSNBÎÍPRVFDBSBDUFSJ[BFTTFOPWPBNCJFOUFUBNCÏNJNQBDUBOBPSHBOJ[BÎÍPEBQFTRVJTBRVFHBOIBDPNQMFYJEBEFFEJWFSTJEBEFJOTUJUVDJPOBM&WJEÐODJBTDPOmSNBN
RVFBBUJWJEBEFEFQFTRVJTBÏIPKFDBEBWF[NBJTFYJHFOUFFNUFSNPTEFBHSFHBÎÍPEFOPWPTF
EJTUJOUPTDPOIFDJNFOUPT PRVFTPNFOUFTFDPODSFUJ[BQPSNFJPEBJOUFSBÎÍPFOUSFQFTTPBTF
instituições com elevado grau de interdisciplinaridade. Cooperação entre pesquisadores, empresas e instituições, mesmo em diferentes níveis de governo, conﬁguram novos arranjos político-institucionais e formação de redes envolvendo atores com interesses diversos (institucionais,
temáticos, setoriais, etc.) nem sempre convergentes. Tais arranjos impactam diretamente na forma como os processos decisórios precisam ser estruturados e informados com a ﬁnalidade de
melhor orientar a deﬁnição de prioridades para os investimentos públicos no interesse da sociedade. É nesse cenário de desaﬁos e oportunidades que emerge uma nova geração de políticas
EF$5*0TQSJODJQBJTFMFNFOUPTRVFDBSBDUFSJ[BNPDPOUFYUPEBTUSBOTGPSNBÎÜFTFNDVSTP
QPEFNTFSDBSBDUFSJ[BEPTQFMPTTFHVJOUFTFMFNFOUPT
t Investimento crescente em pesquisa e inovação é um ponto de convergência nas estratégias de desenvolvimento dos países desenvolvidos e daqueles em acelerado processo
de desenvolvimento;
t Atualmente, entre as prioridades no conjunto das nações, a relação entre conhecimento,
JOPWBÎÍPFQSPEVÎÍPEFSJRVF[BFODPOUSBTFCFNFTUBCFMFDJEB
t Tecnologias emergentes, novos campos de conhecimento, inovação e novas lógicas de
produção exigem abordagens inovadoras nas políticas e na deﬁnição de prioridades dos
governos;
t Uma nova constelação de atores com distintas culturas, valores e interesses deve ser
considerada nos processos de formulação de políticas e na deﬁnição de estratégias
empresariais;
t /PWPTNPEFMPTEFPSHBOJ[BÎÜFTFJOTUJUVJÎÜFTTÍPEFNBOEBEPT
t Sistemas complexos e dinâmicos associados a processos interativos e interdisciplinares
HBOIBNFTQBÎPOBTJOTUJUVJÎÜFTFOBPSHBOJ[BÎÍPEBQFTRVJTBFFTUBCFMFDFNOPWBTSFMBções entre entes públicos e privados.
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2.

Bases e desaﬁos para uma nova política de CT&I

Nesse cenário de transformações aceleradas, em que novos elementos – inclusive alguns de
OBUVSF[BJOUBOHÓWFMoQBTTBNBUFSJNQPSUÉODJBDPOTJEFSÈWFMOBEFmOJÎÍPEFQSJPSJEBEFTQBSB
investimentos, os modelos tradicionais de políticas em CT&I, suas correspondentes lógicas e
métricas não se mostram mais suﬁcientes como base de orientação para as decisões. Parece evidente que, apesar do relativo sucesso, o modelo linear associado ao binômio pesquisa-inovação,
PSJFOUBEPSEPGPNFOUPËQFTRVJTBOPTÞMUJNPTȸȳBOPT OÍPNBJTBUFOEFBPTOPWPTBSSBOKPTQPlíticos institucionais que se estabelecem no novo paradigma. Ainda, decisões de investimentos
QFMPTHPWFSOPTOFDFTTJUBNDBEBWF[NBJTGVOEBNFOUBSTFFNFWJEÐODJBTRVBOUPBPTCFOFGÓDJPT
diretos a serem gerados. A identiﬁcação e a quantiﬁcação do retorno para a sociedade, além da
transparência na alocação de recursos, constituem elementos que se agregam aos tradicionais
parâmetros de excelência em pesquisa baseados em processos de avaliação por pares. Nesse
sentido, novos conhecimentos, parâmetros e respectivas métricas devem nortear as modernas
políticas e os procedimentos de gestão em CT&I. Tornou-se imperativa a adoção de novos parâmetros para medir os resultados dos investimentos de forma a assegurar benefícios esperados
para a sociedade do conhecimento.
Entre especialistas do setor cresce o consenso de que, para a efetividade das políticas modernas
de CT&I, governos em diferentes níveis, empresas e segmentos diversos da sociedade – ainda
que apresentem características e culturas distintas – precisam estabelecer parâmetros de entenEJNFOUPFDPOmBOÎB0FTUBCFMFDJNFOUPEBDPOmBOÎBoOFDFTTÈSJBQBSBQPUFODJBMJ[BSBSFMBÎÍP
entre os atores públicos e privados indistintamente – demanda um ambiente de segurança jurídica para uma exitosa implementação das decisões e a cooperação na execução das políticas.
&NUBMDPOUFYUP BDPOTUSVÎÍPEFQPMÓUJDBTEF$5*FTUBSJBBMJDFSÎBEBFNUSÐTQJMBSFTCÈTJDPTDPOsenso na escolha, conﬁança entre os atores e compromisso na implementação.
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3.

Pilares para uma nova política de CT&I
Consenso nas escolhas
(escolhas estratégicas)

Futuro desejado

Conﬁança no ambiente
tRelação entre atores
tSegurança jurídica

Cooperação na execução
t&OUSFPTBUPSFT
t1ÞCMJDP1SJWBEP

Figura . Pilares de um sistema moderno

Ainda cabe destacar que a construção desse novo arcabouço pressupõe também a superação
EFEFTBmPTJNQPSUBOUFT OPUBEBNFOUF
t 4VQFSBÎÍPEFDPOnJUPTBMPDBUJWPTBTTPDJBEPTBJODFSUF[BTFSJTDPTJOFSFOUFTBPQSPDFTTP
de produção do conhecimento. Em que fatores além da pesquisa é preciso investir e com
qual intensidade, para garantir sucesso na busca do domínio do conhecimento;
t Desenvolvimento de novas métricas (indicadores e bases de dados) que possam medir
FMFNFOUPTEFOBUVSF[BEJTUJOUBRVFTFJODPSQPSFNBPTQSPDFTTPTEFHFSBÎÍPFEJGVTÍPEP
conhecimento (tangíveis e intangíveis);
t Desenvolvimento de ferramentas de avaliação de resultados e impactos para a prestação
de contas à sociedade de forma mais direta (accoutability);
t &TUBCFMFDJNFOUPEFOPWBTPSHBOJ[BÎÜFTnFYÓWFJTFEJOÉNJDBTFNTVBPQFSBÎÍP
t Deﬁnição de novos papéis para as agências de fomento e ﬁnanciamento da pesquisa e
inovação e para as universidades e instituições de pesquisa.

4.

Experiência internacional e perspectivas para o Brasil

A literatura internacional tem evidenciado os esforços da comunidade acadêmica e de governos
para a compreensão desse novo processo de geração e difusão do conhecimento que se estabe-
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MFDF/PDPOUFYUPEFTTBFWPMVÎÍP BWJTÍPMJOFBSDBSBDUFSJ[BEBGVOEBNFOUBMNFOUFQFMBJEFJBEB
ciência livre, socialmente neutra, cede lugar a uma concepção de ciência socialmente contextuaMJ[BEB QSFDJTBNFOUFBUSFMBEBBFTUSBUÏHJBTEFEFTFOWPMWJNFOUPEFDBEBQBÓTFBPFOGSFOUBNFOUP
dos problemas e desaﬁos globais. Prioridades estabelecidas para investimentos em pesquisa, na
área de energia nos Estados Unidos, e em temas relacionados às mudanças climáticas, em diversos países, são exemplos representativos desse processo. Também se pode mencionar o foco das
políticas de inovação e educação superior na União Europeia, nos países asiáticos e também no
Brasil. O fomento a redes de pesquisa locais e globais demonstra de forma objetiva a evolução
em curso nas políticas de CT&I.
Exemplo importante desse momento de evolução de políticas é o programa americano lançado
pela National Science Foundation /4' EFOPNJOBEP Science of Science and Innovation Policy,
criado a partir de determinação do National Science and Technology Council e do Interagency
Task Group,FNȵȳȳȹ. Esse programa volta-se ao fomento à pesquisa (geração de conhecimento), criação de uma comunidade de prática, desenvolvimento de ferramentas, metodologias,
métricas (indicadores e bases de dados) necessárias para dar suporte aos processos de decisão
para os investimentos e deﬁnição de prioridades em P&D nos Estados Unidos. Em outros países,
fenômeno semelhante tem ocorrido. O Economic and Research Council (ESRC) do Reino Unido
incluiu recentemente em sua agenda de fomento à pesquisa, na área de estudos sociais, temas
relacionados à política de CT&I, tais como as novas tecnologias, inovação e desenvolvimento,
comportamento individual, política e desempenho econômico e social, dentre outros.
No Brasil, o esforço de criar uma base de pesquisa em políticas de CT&I bem estruturado ocorSFVOPTBOPTȴȼȺȳFȴȼȻȳ QPSNFJPEBJOTUJUVDJPOBMJ[BÎÍPQFMP$/1REFOÞDMFPTEFQPMÓUJDB
cientíﬁca e tecnológica em diversas universidades e instituições de pesquisa, ﬁnanciados com
recursos do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico (PADCT). O proHSBNBGPJEFTDPOUJOVBEPOPTBOPTȴȼȼȳDPNQFSEBTDPOTJEFSÈWFJTEFRVBESPTFTQFDJBMNFOUF
preparados no país e no exterior. Poucos desses grupos ainda existem em algumas universidades
(Unicamp, por exemplo), mas sem a institucionalidade adequada.
Com o objetivo de apontar caminhos para o fortalecimento da capacidade brasileira em política
de CT&I por meio de uma atuação proativa das agências de fomento nessa área, o Centro de
Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) desenvolveu um conjunto de estudos sobre o tema da
OPWBHFSBÎÍPEFQPMÓUJDBFN$5*TPCBDPPSEFOBÎÍPEBQSPGFTTPSB-FB7FMIP EB6OJDBNQ'PJ
SFBMJ[BEPVNworkshopJOUFSOBDJPOBM FNOPWFNCSPEFȵȳȳȼ DPNBQSFTFOÎBEFFTQFDJBMJTUBT
OBDJPOBJTFFTUSBOHFJSPT JODMVTJWFEB/4'*EFOUJmDBSBNTF FOUSFPTQSJODJQBJTSFTVMUBEPTEPTFTtudos e das discussões do workshop, iniciativas a serem implementadas no Brasil com a expectativa de desenvolvimento de uma nova geração de política de CT&I coerente e em sintonia com
os avanços recentes observados no país no setor.
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A expressiva ampliação do Sistema Nacional de Ciência Tecnologia e Inovação tanto em termos
investimentos e diversidade institucional quanto na adoção de políticas orientadas a futuro,
conforme estabelece o Plano de Ciência Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento NacioOBM 1MBOPEF"ÎÍPȵȳȳȺȵȳȴȳ SFBmSNBBPQPSUVOJEBEFEBTQSPQPTUBTPSBBQSFTFOUBEBTOFTUB
conferência nacional.

5.

Recomendações à 4ª CNCTI

$PNCBTFOBTDPOTJEFSBÎÜFTBQSFTFOUBEBT BQPOUBNTFBTTFHVJOUFTSFDPNFOEBÎÜFTËȷ$/$5*
t $SJBÎÍPEFVNQSPHSBNBEFOBUVSF[BJOUFSEJTDJQMJOBSȵ NVMUJJOTUJUVDJPOBMEFDBQBDJUBÎÍP
e de pesquisa, voltado para a geração de competências nos novos processos, ferramentas
e metodologias de abordagem para políticas modernas em CT&I;
t Desenvolvimento de metodologias de indicadores e de bases de dados adequados e em
harmonia com as iniciativas internacionais mais recentes;
t 'PSUBMFDJNFOUPJOTUJUVDJPOBMEPTFUPSQPSNFJPEBDBQBDJUBÎÍPEFHFTUPSFTFN$5*

Referências
$(&&o/PWBHFSBÎÍPEFQPMÓUJDBFNDJÐODJBUFDOPMPHJBFJOPWBÎÍPo4FNJOÈSJP*OUFSOBDJPOBM ȵȳȴȳ
$(&&o%FTDFOUSBMJ[BÎÍPEPGPNFOUPËDJÐODJB UFDOPMPHJBFJOPWBÎÍPOP#SBTJM ȵȳȴȳ
$(&&o#BTFTDPODFJUVBJTFNQFTRVJTBEFTFOWPMWJNFOUPFJOPWBÎÍPJNQMJDBÎÜFTQBSBQPMÓUJDBTOP#SBTJM
&DPOPNJDBOE4PDJBM3FTFBSDI$PVODJM&43$TUSBUFHJDQMBOȵȳȳȼȵȳȴȷ
XXXOTGHPWQVCTȵȳȳȺOTGȳȺȸȷȺOTGȳȺȸȷȺIUN

ȵ   " JOUFSEJTDJQMJOBSJEBEF FTUÈ BTTPDJBEB BP DPOKVOUP EF DPOIFDJNFOUPT OFDFTTÈSJPT Ë BOÈMJTF F B GPSNVMBÎÍP EBT QPMÓUJDBT
econômicos, matemáticos, sociais, legais, inovação; governo; políticas; gestão;cognitivos;antropológicos, etc)
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Relatório da sessão “Nova geração de políticas de
CT&I”
Glauco Antonio Truzzi Arbix

Com o auditório praticamente tomado por participantes da conferência, as três apresentações
realizadas ofereceram ideias, análises e sugestões complementares ou convergentes, apesar de
ênfases diferenciadas.
Lucia Melo realçou os avanços recentes que conﬁguram um momento especial em todo o
mundo da CT&I. O surgimento de campos novos e complexos de pesquisa, a multiplicação de
mecanismos de interação entre os agentes que pesquisam, geram tecnologia e inovação – em
especial as redes – e a busca por instituições mais eﬁcientes para estimular novas dinâmicas
produtoras de conhecimento novo são um convite para a elaboração de uma nova agenda
voltada para o século XXI.
No Brasil, o sistema nacional de inovação viveu nos últimos anos alterações signiﬁcativas, seja no
investimento, nos processos de avaliação ou na qualidade das agências de fomento e das políticas executadas. Um conjunto de ações, de programas e de novas políticas públicas de apoio
e estímulo à CT&I, elaborado a partir da ampliação de um produtivo diálogo entre governo,
empresariado e universidades, contribuiu para empurrar o sistema de CT&I para um patamar
mais avançado. O sistema de currículo Lattes e o Portal de Inovação foram apresentados como
exemplos (e referência internacional) desse avanço, uma vez que acompanham a evolução para
um padrão superior no sistema de ﬁnanciamento, de avaliação, de capacitação e de pesquisa.
Basicamente, esse sistema mais elaborado está assentado sobre a interação de três elementos: (i) novas relações de conﬁança entre os agentes, inclusive no universo jurídico; (ii) busca
 Pesquisador da Faculdade de Filosoﬁa, Letras e Ciências Humanas da USP – FFLCH/Departamento de Sociologia.
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de consenso sobre as escolhas estratégicas; e (iii) intensiﬁcação do trabalho cooperativo entre
BHFOUFT JOEJWJEVBJTFDPMFUJWPT4FHVOEP-VDJB.FMP OPTÞMUJNPTȵȳBOPT BTUFDOPMPHJBTEBJOformação deﬂagraram mudanças de fundo na produção de CT&I, gerando uma sintonia mais
ﬁna entre o conhecimento e a competitividade do país, com forte impacto nos processos de
desenvolvimento econômico e social.
Howard Alper mostrou como o sistema de CT&I é assumido como agente relevante da transformação econômica e social dos países. Ao detalhar a experiência canadense dos últimos três
anos, discutiu os avanços e desaﬁos que o setor público e o privado enfrentaram para harmonizar as políticas públicas às novas tendências mundiais. O Canadá, disse ele, investiu mais de US
ȴȳCJMIÜFTOPCJÐOJPȵȳȳȻȵȳȳȼ EJWJEJEPTFOUSFBQPJPËFEVDBÎÍPEFOÓWFMTVQFSJPS DFSDBEF64Ƀ
ȶCJ FBQPJPEJSFUPBPTFUPSQSJWBEP DFSDBEF64ɃȴCJ TFNDPOUBSPTQSPHSBNBTEFJODFOUJWP
ﬁscal para fomentar os processos inovadores nas empresas. Esse investimento precisa continuar,
acentuou o professor (quando o ﬁnanciamento para P&D é medido como  do PIB, o Canadá
desponta em primeiro lugar no ranking EPTQBÓTFTEP(ȻFFNTFHVOEP BUSÈTBQFOBTEB4VÏDJB 
EFOUSFPTQBÓTFTEB0$%& TFHVOEPPTEBEPTEFȵȳȳȹ 
Como no Brasil, realçou o palestrante, o Canadá registra baixo nível de cooperação entre as empresas, relação frágil entre universidade-empresa, ainda baixo nível de investimento em P&D,
que se expressa no baixo nível de desempenho da inovação no meio empresarial (o setor emQSFTBSJBMSFTQPOEFQPSȸȷȱEBTBUJWJEBEFTEF1% PTJTUFNBVOJWFSTJUÈSJPQPSȶȸȱFPHPWFSOP
EJSFUBNFOUFQPSȼȱ 
As vantagens do Canadá residiriam, segundo o professor, na excelência de sua pesquisa acadêmica e na alta qualidade de seus alunos (o desempenho em Ciências, Matemática e Leitura dos
FTUVEBOUFTEFȴȸBOPTEFJEBEFTJUVBP$BOBEÈFOUSFPTQSJNFJSPTDJODPQBÓTFTEB0$%& 
Para avançar, o Canadá precisa manter seu foco na inovação, deﬁnir (e implementar) suas prioridades, incentivar a P&D nas empresas; reconhecer, encorajar e melhorar a remuneração dos inovadores e selar parcerias estratégicas internacionais. Mario Cimoli, da Comissão Econômica para
a América Latina e o Caribe (Cepal), elogiou a iniciativa de realização da conferência brasileira,
destacando que se trata de iniciativa única no continente latino-americano. Saudou o retorno
da preocupação com a elaboração da política cientíﬁca e tecnológica no Brasil recente – difeSFOUFNFOUFEPTBOPTȴȼȼȳ FNRVFBNFMIPSQPMÓUJDBTFSJBBOÍPQPMÓUJDBoFFOGBUJ[PVBOPWB
participação do Estado brasileiro na articulação dos agentes, no investimento e no esforço de
integração entre política de C&T, política industrial e política educacional.
Segundo o palestrante, o momento novo brasileiro está marcado pela presença de um novo
modelo de desenvolvimento.

1BSD&TUSBUt&E&TQt#SBTÓMJB%'tWȴȸtOȶȴtQȴȻȴȴȻȷtKVMEF[ȵȳȴȳ

Relatório da sessão “Nova geração de políticas de CT&I”

O presidente da República, ao falar na conferência, expressou esse novo ânimo nacional, ao detalhar a integração entre programas, políticas e instituições. O desaﬁo é fazer, permanentemente,
“a orquestra funcionar”. “O Brasil é outro”, disse ele, “e pode avançar mais ainda”.
Glauco Arbix, relator, também fez uso da palavra e, além de assinalar os pontos de convergência
entre os palestrantes, realçou a necessidade de o Brasil avançar ainda mais no aperfeiçoamento
de suas instituições. Reforçou a proposta de criação de uma superagência nacional de inovação,
ligada diretamente à Presidência da República. Essa proposta consta do documento original preparatório à conferência e também fez parte do rol de recomendações entregues pela Conferência da Confederação Nacional da Indústria (CNI) aos atuais candidatos à Presidência da República, na semana anterior à Conferência de CT&I. A base dessa proposta, segundo o relator, está na
necessidade de o Brasil concentrar seus esforços no principal gargalo do desenvolvimento brasileiro, que é o baixo nível de inovação das empresas brasileiras, seja medido em termos de P&D
ou por uma visão mais ampla de inovação.
Uma agência desse tipo poderia ajudar a superar ambiguidades ainda presentes em nosso sistema, que, muitas vezes, ainda avalia projetos empresariais com critérios acadêmicos ou que se
empenha em desenvolver pequenos planos ou projetos pilotos que não ajudam a superar a pulverização dos recursos e a aumentar a eﬁciência das políticas públicas.
Uma agência desse porte, criada a partir de instituições como a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), por exemplo, com recursos e legitimidade institucional dada pela ligação estreita com os principais planos e metas
da Presidência da República, pode contribuir para que toda a economia nacional dê um salto de
qualidade na sua competitividade.

1.

Principais questionamentos do público participante

O tempo reservado para perguntas vindas do plenário foi pequeno. Mesmo assim, ganhou destaque nas perguntas a preocupação com a continuidade das políticas de CT&I e sua relação com
o desenvolvimento.
Algumas perguntas dirigidas ao Professor Alper procuraram detalhar ainda mais a experiência
canadense, principalmente no que se refere à interação entre pesquisa acadêmica e empresas,
assim como nos sistemas de avaliação e controle. A preocupação era detectar pontos de contato – ou de inspiração – para a experiência brasileira.
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Ao Professor Cimoli, as perguntas se voltaram para a sua visão do Brasil na arena latino-americana, assim como para os impactos da evolução da CT&I nos processos de desenvolvimento.
Registro também pergunta referente ao lugar ocupado pelo software livre ou sistemas de opensource no processo de desenvolvimento.

2.

Síntese das recomendações

Como realçado no início, a sessão expressou grande concordância entre os seus integrantes. A
ideia chave presente em todas as apresentações se refere ao novo momento que vive a CT&I no
mundo e também no Brasil. Esse novo momento exige persistência e continuidade nas políticas
de CT&I, diga-se de passagem, continuidade essa que se manteve nos últimos anos, em especial
no que se refere ao ﬁnanciamento e no foco na inovação nas empresas.
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1.

Introdução

A Secretaria Executiva do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) solicitou ao Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e ao Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional
de Minas Gerais (Cedeplar/UFMG) que ﬁrmassem parceria para realizar estudos de avaliação das
políticas de ciência, tecnologia e inovação no Brasil, particularmente as ações ﬁnanciadas pelo
Fundo Nacional para o Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico (FNDCT). Este esforço faz
parte do grupo criado pela Portaria SECEX/MCT nº , de //, que designa representantes para compor grupo técnico responsável pela implementação da Sistemática de Acompanhamento e Avaliação dos Fundos Setoriais (FS), parte fundamental do atual arcabouço institucional
do FNDCT, instrumento âncora do sistema brasileiro de ﬁnanciamento à ciência e tecnologia.
O FNDCT foi criado pelo governo brasileiro em  com o objetivo de ﬁnanciar as atividades de pesquisa cientíﬁca e tecnológica do país. O fundo foi, desde o seu início, administrado pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa pública vinculada ao MCT. Suas
fontes de recursos são orçamentárias, incentivos ﬁscais, doações e empréstimos, especialmente empréstimos provenientes de instituições multilaterais, como o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID).
A constituição do FNDCT marcou um avanço nas políticas de incentivo à C&T no Brasil, ao
conceder autonomia ﬁnanceira ao sistema nacional de ciência e tecnologia e ao contemplá-lo
 Professor Titular do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG. Diretor do Cedeplar.
 Pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).
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com recursos orçamentários e empréstimos do exterior. Apesar disso, uma das principais críticas
feitas ao sistema brasileiro de ﬁnanciamento à ciência e tecnologia diz respeito à instabilidade e
à descontinuidade dos ﬂuxos de recursos efetivamente alocados ao FNDCT, que era muito dependente de fontes orçamentárias. A instabilidade e a escassez de recursos a que comumente
ﬁcava exposto o sistema brasileiro de incentivo à inovação comprometia um planejamento de
MPOHPQSB[PEBQSPEVÎÍPDJFOUÓmDBFUFDOPMØHJDB5BMTJUVBÎÍPBHSBWPVTFOPTBOPTȴȼȻȳFȴȼȼȳ 
quando a restrição ﬁscal afetava as dotações de recursos do Tesouro e também os empréstimos
externos, à luz das exigências de contrapartida local.
A busca de um novo arranjo institucional para enfrentar a restrição ﬁscal e os problemas que
dela se originavam para o ﬁnanciamento das atividades de ciência e tecnologia no Brasil resultou
no surgimento dos fundos setoriais. A partir do diagnóstico de que a instabilidade de recursos
era um dos grandes problemas do ﬁnanciamento à C&T no Brasil, buscou-se uma fonte de ﬁnanciamento para o FNDCT, tipiﬁcada em alguma forma de tributo passível de vinculação com gastos em C&T e não sujeita às restrições legais a esse tipo de vinculação. Foi essa lógica que conduziu à criação dos fundos setoriais, cujos recursos seriam alocados no FNDCT e geridos pela Finep.
O objetivo dos fundos setoriais é garantir a ampliação e a estabilidade do ﬁnanciamento para
a área de ciência e tecnologia. Além disso, objetiva-se o fortalecimento de parcerias entre universidades e centros de pesquisa e o setor produtivo brasileiro, visando induzir o aumento dos
investimentos privados em C&T e impulsionar o desenvolvimento tecnológico dos setores produtivos. Como mostra o Gráﬁco , a evolução orçamentária do FNDCT a partir de  é consistentemente crescente.
Gráﬁco . FNDCT – Orçamento autorizado versus comprometido /. R milhões correntes
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A criação dos fundos setoriais em  marcou uma mudança nos tradicionais mecanismos de
ﬁnanciamento ao estimular a interação entre as empresas e universidades e centros de pesquisa.
Apesar disso, o arcabouço legal brasileiro não permitia a subvenção a empresas privadas, mesmo
FNBUJWJEBEFTEF$5* QFMPNFOPTBUÏȵȳȳȷ RVBOEPGPJQSPNVMHBEBB-FJEF*OPWBÎÍP5FDOPlógica. Até a criação desta lei, a intermediação entre fontes públicas e empresas privadas sempre
ﬁcava a cargo de universidades e centros de pesquisa.
Vários países adotam políticas de fomento ﬁnanceiro à inovação. Além do reconhecimento de
que a inovação é um dos motores do crescimento e do desenvolvimento econômico, o argumento subjacente aos incentivos governamentais à inovação no setor produtivo apoia-se em
duas premissas fundamentais: i) os retornos sociais dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento são, em geral, superiores a seus retornos privados em virtude da impossibilidade de se
apropriarem plenamente seus resultados no interior da empresa; e ii) os elevados níveis de incerteza associados às atividades de inovação inibem a captação de recursos privados externos para
ﬁnanciar as atividades de P&D.
A constituição de um amplo arcabouço de políticas públicas de apoio à inovação nas empresas
brasileiras ainda é muito recente. Atualmente, pode-se aﬁrmar que esse arcabouço está bastante
alinhado ao que se faz na maior parte dos países desenvolvidos.
"QSPNVMHBÎÍPEB-FJEB*OPWBÎÍP5FDOPMØHJDB FNȵȳȳȷ FEB-FJEP#FN FNȵȳȳȸ USPVYF
avanços importantes. A Lei de Inovação Tecnológica abriu a possibilidade, antes inexistente, de
que recursos públicos fossem utilizados para a subvenção das atividades de inovação nas empresas. Este foi um marco importante para o FNDCT e para a Finep que, a partir de , começou
a lançar chamadas públicas para a subvenção.
A Lei do Bem, por sua vez, estabeleceu mecanismos de depreciação acelerada e de incentivos
ﬁscais para investimentos em P&D. Antes disso, os incentivos ﬁscais para P&D seguiam as deterNJOBÎÜFTEB-FJȻȹȹȴȼȶFFTUBWBNWJODVMBEPTBPT1SPHSBNBTEF%FTFOWPMWJNFOUP5FDOPMØHJDP
Industrial e Agropecuário (PDTI e PDTA). Estes programas, entretanto, acabaram sendo muito
pouco utilizados pelo setor produtivo brasileiro, entre outras razões, pela necessidade de aprovação prévia do projeto de pesquisa junto ao MCT.
É certo que todas as medidas adotadas nos últimos anos foram muito relevantes no sentido de
dar maior consistência e abrangência ao Sistema Nacional de Inovação (SNI). Esta é uma das questões cruciais do sistema, pois, como mostrou a Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica (PinUFD FNȵȳȳȸ DFSDBEFȼȳȱEPTJOWFTUJNFOUPTQSJWBEPTFN1%FSBNmOBODJBEPTDPNSFDVSTPT
QSØQSJPTEBTFNQSFTBT/PNFTNPTFOUJEP BQFTRVJTBNPTUSBWBRVFBQFOBTȴȼȱEBTFNQSFTBT
inovadoras tinham feito uso de algum instrumento ou política pública de apoio à inovação.
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Com tais avanços na política de CT&I, o Brasil passou a contar com um sistema mais integrado
e coerente para a indução da inovação nas empresas nacionais. As empresas dispõem hoje de:
a. Incentivo ﬁscal à P&D semelhante ao dos principais países (automática, sem exigências
burocráticas);
b. Possibilidade de subvenção a projetos considerados importantes para o desenvolvimento tecnológico;
c. Subsídio para a ﬁxação de pesquisadores nas empresas;
d. Programas de ﬁnanciamento à inovação de capital empreendedor;
e. Arcabouço legal propício para a interação universidade/empresa.
É relevante ressaltar que esse esforço consolidou-se no Plano de Ação em Ciência, Tecnologia
e Inovação - (Plano CTI), anunciado em novembro de . O plano representa uma
mudança importante uma vez que reforça a valorização do setor de CT&I e o reconhecimento
de seu potencial para o desenvolvimento econômico e social do país. O plano orienta as ações
de Estado, direcionando os recursos de forma sistêmica e estratégica. Os investimentos são de
3Ƀȷȴ ȵCJMIÜFTBUÏȵȳȴȳ PSJVOEPTEPPSÎBNFOUPGFEFSBM&OUSFȵȳȳȺFȵȳȴȳ PPSÎBNFOUPEP
.$5 FNCJMIÜFTDPSSFOUFT BVNFOUPVEF3Ƀȷ ȴCJMIÜFTQBSB3Ƀȹ ȶCJMIÜFT0'/%$5 VNBQBSUFTJHOJmDBUJWBEPPSÎBNFOUPEP.$5 UFNQSFWJTÍPEFBUJOHJSDFSDBEF3Ƀȶ ȳCJMIÜFTFNȵȳȴȳ 
SFQSFTFOUBOEPFNUPSOPEFȸȳȱEBFYFDVÎÍPPSÎBNFOUÈSJBEP.$5 DPNPNPTUSBP(SÈmDPȵ
Gráﬁco . Execução orçamentária do MCT – -
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%FBDPSEPDPNBCBTFEFQSPKFUPTEPTGVOEPTTFUPSJBJT BUÏKVMIPEFȵȳȳȼGPSBNmOBODJBEPTȵȳȷȺȻ
QSPKFUPT TFOEPȴȶȴȼȻQSPKFUPTEP$/1R ȴȼȼȺBȵȳȳȼ FȺȵȻȳQSPKFUPTEB'JOFQ ȴȼȼȼBȵȳȳȼ 0T
valores contratados por cada fundo setorial foi de R , bilhões até o ﬁnal de  (Tabela ).
Tabela . Valor contratado por fundo setorial – da criação até 
Fundo Setorial

Total (R$)

CT-AERONÁUTICO

126.236.388,37

CT-AGRONEGÓCIO

204.754.643,16

CT-AMAZÔNIA

55.083.302,26

CT-AQUAVIÁRIO

55.126.236,40

CT-BIOTECNOLOGIA

83.020.331,48

CT-ENERGIA

353.426.430,42

CT-ESPACIAL

4.596.307,10

CT-HIDRO

153.184.265,44

CT-INFO

100.140.444,21

CT-INFRAESTRUTURA

1.501.685.013,21

CT-MINERAL

38.477.439,68

CT-PETRÓLEO

696.127.129,99

CT-SAÚDE

127.475.200,60

CT-TRANSPORTE

4.006.814,67

CT-TRANSVERSAL

1.734.853.908,12

FNDCT

796.057.418,67

SUBVEN

1.299.088.138,96

VERDE-AMARELO

368.585.544,97

Total

7.701.924.957,71

Para efeito de avaliação do FNDCT/FS, o projeto de pesquisa estabeleceu um corte temporal
EFȵȳȳȻ*TTPQPSRVFOÍPGB[TFOUJEPBWBMJBSJNQBDUPEFQSPKFUPTSFDÏNJOJDJBEPT"BWBMJBÎÍP
contou com um grande conjunto de informações sobre os indivíduos e as empresas apoiadas.
O banco de dados é organizado pelo IPEA e contém informações de empresas provenientes do
Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS), da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do
Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), do Censo de Capitais Estrangeiros no Brasil
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e Capitais Brasileiros no Exterior do Banco Central (Bacen). As informações permitem identiﬁcar
os trabalhadores vinculados, as ﬁrmas e suas características, as importações e exportações, as
empresas, os registros de marcas e patentes além de identiﬁcar as empresas de capital nacional e
multinacional bem como as empresas brasileiras que têm investimentos no exterior.
Além das informações, foram mapeados os esforços tecnológicos das empresas por meio de informações provenientes das empresas ﬁnanciadas pela Finep e da ligação das empresas com as
universidades por meio do Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq. O banco de dados conta ainda com as informações das ﬁrmas ﬁnanciadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES). As redes de fornecedores da Petrobras e dos projetos de pesquisa apoiados pelo Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello
(Cenpes) também foram utilizadas na avaliação. As informações das pesquisas anuais de indústria, comércio e serviços e da pesquisa de inovação do IBGE e da Pintec foram utilizadas de forma
agregada e obtidas na página web do IBGE.
O desenvolvimento da metodologia de avaliação dos fundos setoriais parte de três perguntas
relevantes para mensuração do impacto do fomento público de CT&I no Brasil:
. O sistema FNDCT/FS é um mecanismo robusto para ﬁnanciar de forma consistente a
CT&I no Brasil? As perguntas derivadas são: Que ganhos os FS trouxeram para o Sistema
Nacional de Inovação? Predominaram os efeitos substituição ou efeito ampliação dos recursos públicos? Os FS atuais são adequados do ponto de vista da institucionalidade e de
exploração das sinergias dos sistemas setoriais de inovação? Existe efeito lock in e efeito
de transbordamento em função da setorialização e da transversalidade, respectivamente? Foram fortalecidas as áreas tecnológicas da fronteira mundial? Foram fortalecidas as
áreas tecnológicas em que temos maior competência? Foram fortalecidas as áreas tecnológicas em que temos maior fragilidade?
. As empresas têm participado de forma expressiva do FNDCT/FS? Perguntas derivadas:
Qual é o peso das empresas em cada FS? Qual é o perﬁl das empresas beneﬁciadas? As
principais beneﬁciárias fortalecem nossas competências nas áreas tecnológicas da fronteira mundial? As principais beneﬁciárias fortalecem nossas maiores competências? As
principais beneﬁciárias fortalecem nossas maiores fragilidades? Existe eﬁciência no apoio
às empresas (ganhos de produtividade e efeito crowding out)? Qual é a articulação do
FNDCT/FS com o BNDES no apoio à inovação das empresas? O conhecimento gerado
nos projetos apoiados pelos FS permitiu ampliar a articulação das empresas com o sistema de ciência e tecnologia do país?
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ȶ Qual é o impacto do FNDCT/FS na gestão do Sistema Nacional de Inovação? O CCFS
funciona adequadamente? Sua composição consegue combinar agilidade e capacidade
efetiva de coordenação do SNI público? Quais são os principais atores da gestão e o grau
de interação e articulação entre eles? Como funciona o comitê gestor de cada FS? Existe
institucionalidade e capacidade efetiva de coordenação dos atores? Até que ponto os
comitês gestores estão voltados para a consolidação dos sistemas setoriais de inovação?
Estas três perguntas foram desdobradas em produtos, conforme Tabela .
Tabela . Produtos previstos para avaliação do FNDCT/FS
Produtos encomendados

Status

FNDCT e SNI

Concluído

Empresas integradas ao FNDCT

Concluído

Caracterização da rede de C&T no brasil

Concluído

Avaliação da gestão do FNDCT: uma análise dos diferentes programas da FINEP

Concluído

Avaliação de impacto dos FNDCT nas empresas

Concluído

Contribuição dos FNDCT para mudança da base tecnológica do país

Concluído

Empresas com potencial inovador

Concluído

Comparação de políticas de C&T do brasil com países selecionados
Comparação dos campos cientíﬁcos de excelência no brasil e no exterior
Relatórios setoriais por fundo (16)

Em elaboração
Concluído
Em elaboração

Existem armadilhas importantes no processo de avaliação de políticas públicas. No caso dos
projetos apoiados com recursos do FNDCT, seria necessário saber o que teria acontecido com
aqueles que foram apoiados caso não tivessem sido apoiados e também seria necessário conhecer o que teria acontecido com aqueles que não foram apoiados caso tivessem sido. Em uma
avaliação, podemos observar apenas o desempenho daqueles que foram apoiados e comparar
com aqueles que não foram apoiados.
Tais armadilhas são conhecidas na literatura como viés de seleção, endogenia e causalidade.
São expressões formais para analisar questões supostamente simples, como: os pesquisadores
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e empresas que foram apoiados são mais produtivos e de melhor desempenho porque o processo de seleção seleciona os mais produtivos ou elas se tornam mais produtivas e com melhor
desempenho por causa do apoio? Diversos instrumentos estatísticos foram desenvolvidos recentemente para evitar as armadilhas e, nesse sentido, podem ser utilizados para avaliar políticas públicas. Os trabalhos deste projeto seguiram rigorosamente os procedimentos analíticos
adequados de forma a construir um contrafactual rigoroso para se avaliar o impacto dos projetos apoiados. As seções a seguir apresentam os principais resultados deste esforço.

2.

FNDCT e o Sistema Nacional de Inovação

2.1. A posição do Brasil no cenário internacional
Qual é a posição relativa do Brasil no contexto da fronteira tecnológica mundial? Para responder a esta questão, apresentamos aqui um método de avaliação inovador e robustoȶ. O primeiro
procedimento avalia a evolução do país no espaço tecnológico mundial por meio de estatísticas
de artigos indexados ao ISI e patentes depositadas no USPTO, proxies tradicionais na literatura
para mensurar a produção cientíﬁca e a produção inovativo-tecnológica, respectivamente. O segundo qualiﬁca essa evolução ao mostrar como o crescimento das produções cientíﬁcas e tecnológicas se distribuem por diferentes disciplinas cientíﬁcas e domínios tecnológicos. A combinação dos dois procedimentos permite avaliar as produções cientíﬁco-tecnológicas quantitativa
e qualitativamente. Como será visto, em geral, a maior quantidade está associada a uma maior
qualidade das produções, evidenciando o efeito escala na produção de conhecimento.

2.1.1. A quantiﬁcação da produção de conhecimento
O Brasil faz parte de um conjunto de países que não dispõe de um sistema nacional de inovação
completo e articulado ou maduro. Tal como países como a Índia, a África do Sul e o México, o
sistema brasileiro ainda requer investimentos na diversiﬁcação e na ampliação de instituições e
empresas que realizam pesquisa e desenvolvimento, de tal forma a fortalecer a articulação dos
ȶ #BTFBEPFNEPJTUSBCBMIPTJOÏEJUPTEFNFNCSPTEFTUBFRVJQFEFQFTRVJTB3*#&*30 -$36*; 3.#&3/"3%&4 "5
ALBUQUERQUE, E. M. (b). Science in the developing world: running twice as fast? Computing in Science and Engineering,
W Ȼ  QQ ȻȴȻȺ  +VMZ 3*#&*30  - $ 36*;  3 . #&3/"3%&4  " 5 "-#626&326&  & . ȵȳȴȳ  .BUSJDFT PG TDJFODF BOE
UFDIOPMPHZJOUFSBDUJPOTBOEQBUUFSOTPGTUSVDUVSFEHSPXUIJNQMJDBUJPOTGPSEFWFMPQNFOUScientometrics WȻȶ Oȴ QQȸȸȺȸ
WFSTÍPPOMJOFEJTQPOÓWFMFNIUUQXXXTQSJOHFSMJOLDPNDPOUFOUȵȴȺȷȹȴȳȸȶȳȶȹȸȷȹȳGVMMUFYUQEG 
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centros de ciência com o setor produtivo. O setor produtivo, por sua vez, deveria considerar nesses centros referências para a geração de tecnologia. Quando essas partes do sistema estiverem
desenvolvidas e articuladas, teremos um sistema nacional de inovação desenvolvido. Tal sistema
é um determinante importante da riqueza das nações. Há evidências históricas e estatísticas que
apoiam esta aﬁrmação, como a alta correlação entre renda per capita e indicadores de produção
cientíﬁca e tecnológica.
A Figura  sintetiza as relações entre dois determinantes da riqueza das nações ao longo do temQP QBSBQBÓTFTTFMFDJPOBEPT PRVFQFSNJUFWJTVBMJ[BSBTNVEBOÎBTPDPSSJEBTEFTEFȴȼȺȷ
As trajetórias dos países, para efeito de comparação, são sintetizadas em pontos que representam para cada país a interseção entre a produção cientíﬁca (A*) e tecnológica (P*) para os seHVJOUFTBOPTȴȼȺȷ ȴȼȻȵ ȴȼȼȳ ȴȼȼȻ ȵȳȳȶ ȵȳȳȹFȵȳȳȻȷ.
Quanto aos limiares ou limitesȸ, a Figura  indica sua evolução entre os três regimes tecnológicos.
0TMJNJBSFTFOUSFPSFHJNFȵ EPRVBMP#SBTJMGB[QBSUFBUVBMNFOUF FPSFHJNFȶ DVKPBMDBODFÏ
a próxima meta do Brasil) avançam mais rapidamente do que o limiar entre os regimes  e , inGFSJPSFJOUFSNFEJÈSJPSFTQFDUJWBNFOUF&OUSFȴȼȺȷFȵȳȳȶ PMJNJBSFOUSFPTSFHJNFTȵFȶDSFTDFV
ȹ ȹȱBPBOP FNUFSNPTEBQSPEVÎÍPDJFOUÓmDBQFSDBQJUB PVTFKB ÏOFDFTTÈSJPBVNFOUBSBQSPdução cientíﬁca e tecnológica nessa taxa para se manter dentro do regime . Esse deslocamento
é denominado “Efeito Rainha Vermelha”: os países precisam ampliar a sua produção cientíﬁca
EFGPSNBTJHOJmDBUJWB DFSDBEFȻȸȱFNVNBEÏDBEB BQFOBTQBSBQFSNBOFDFSFNOBNFTNB
QPTJÎÍP&TTFQBSFDFTFSPDBTPEP#SBTJMOPTÞMUJNPTȵȳBOPTEFTEFȴȼȻȵ P#SBTJMFTUÈFQFSNBnece no regime , onde aumentou consistentemente sua produção cientíﬁca e tecnológica, mas
BRVÏNEPOFDFTTÈSJPQBSBNVEBSQBSBPSFHJNFȶ

ȷ "$IJOBÏFYDFÎÍP QPJTPQSJNFJSPQPOUPSFQSFTFOUBPTEBEPTQBSBȴȼȻȵFOÍPȴȼȺȷ
ȸ 1BSBVNBEFmOJÎÍPEPTMJNJBSFT WFS3JCFJSPet al (b).
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Figura . Logaritmo Patentes e Artigos

Fonte: Elaboração própria.

Quatro observações sobre a Figura  são importantes. Em primeiro lugar, a estabilidade da trajetória ascendente do Brasil, indicando uma relativa articulação entre o crescimento da produção
DJFOUÓmDBFUFDOPMØHJDB&TTBFTUBCJMJEBEFOBUSBKFUØSJBȴȼȺȷȵȳȳȻQPEFTFSDPOUSBTUBEBDPNBT
trajetórias erráticas do México e da Índia e a trajetória estagnada da África do Sul. Em segundo
lugar, indica que os recursos aplicados em ciência e tecnologia no Brasil têm cumprido um papel
defensivo importante: têm permitido que o país mantenha a distância em relação ao limiar do
SFHJNFȶ²VNSFTVMUBEPUÓNJEP NBTOÍPEFWFTFSTVCFTUJNBEP&NUFSDFJSPMVHBS JOEJDBVNB
inﬂexão modesta, porém persistente, na relação entre produção cientíﬁca e tecnológica a partir
EPQPOUPSFMBUJWPBȴȼȼȻ/PNÓOJNP TJHOJmDBVNBJOEJDBÎÍPEFRVFBQPMÓUJDBEJSFDJPOBEBQBSB
a ampliação da capacidade cientíﬁca do país tem tido repercussões sobre a capacidade de produção tecnológica. E, possivelmente, a produção tecnológica tem crescentemente necessitado
de conhecimento cientíﬁco local, atenuando o esquema tradicional da capacitação tecnológica
interna exclusivamente via transferência de tecnologia dos países centrais. Para uma efetiva interação entre as duas dimensões (ciência e tecnologia), uma escala crítica em termos de produção
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cientíﬁca é indispensável. Em quarto lugar, a política de desenvolvimento tecnológico nacional
EFWFBMNFKBSBFOUSBEBOPSFHJNFȶ POEFFTUÍPPTQBÓTFTDFOUSBJTFQPVDPTSFDÏNEFTFOWPMWJEPT 
como a Coreia do Sul e Taiwan. Para tanto, é indispensável que o país ultrapasse a fase dos investimentos em C&T essencialmente defensivos, no sentido de manter sua distância relativa à fronteira, e efetive um salto na escala de investimentos capazes de acelerar o movimento de aproxiNBÎÍPEPMJNJBSEPSFHJNFȶ TJNJMBSBPTNPWJNFOUPTRVF$PSFJBEP4VMF5BJXBOSFBMJ[BSBNBP
MPOHPEBTEÏDBEBTEFȴȼȻȳFȴȼȼȳFRVFB$IJOBDPNFÎBBSFBMJ[BSBQBSUJSEBEÏDBEBEFȴȼȼȳ 
QPTTJCJMJUBOEPRVFEFTEFȵȳȳȶTFUPSOBTTFBTFHVOEBQSPEVUPSBNVOEJBMEFBSUJHPTDJFOUÓmDPT

2.1.2. A Qualiﬁcação da produção de conhecimento
O primeiro passo da qualiﬁcação é identiﬁcar as matrizes mundiais de C&T. Rastreando as inforNBÎÜFTEFUPEBTBTQBUFOUFTEFQPTJUBEBTOP64150OPTBOPTEFȴȼȺȷ ȴȼȻȵ ȴȼȼȳ ȴȼȼȻFȵȳȳȹ
e identiﬁcando todos os pares de interação subdomínio tecnológico e área cientíﬁca, construímos as matrizes de interação ciência-tecnologia para esses anos, visualizadas na Figura  apenas
QBSBPTBOPTEFȴȼȺȷFȵȳȳȹ0FJYP045DPSSFTQPOEFBPTTVCEPNÓOJPTUFDOPMØHJDPT0FJYP*4*
corresponde às áreas cientíﬁcas. O eixo N é a frequência com que o par aparece nos artigos do
ano correspondente.
Figura a. .BUSJ[DJÐODJBUFDOPMPHJB ȴȼȺȷ

Fonte: Elaboração própria.
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Figura b. Matriz ciência-tecnologia ()

Fonte: Elaboração própria.

/PUBTFFNȴȼȺȷRVFQBSUFEBNBUSJ[OÍPFTUÈQSFFODIJEB DBSBDUFSJ[BOEPBJOFYJTUÐODJBEFJOUF
ração entre os pares correspondentes às células em branco. Naquele ano, o maior pico de interação corresponde ao par subdomínio tecnológico Química Orgânica e área cientíﬁca Engenharia
Química/Química Inorgânica (OST  – ISI ). Nos anos subsequentes, há o desenvolvimento de
interações dantes inexistentes e o deslocamento do pico de interação em  para o par subdoNÓOJPUFDOPMØHJDP5FDOPMPHJBEB*OGPSNBÎÍPFÈSFBDJFOUÓmDB&OHFOIBSJB&MFUSÙOJDB 045ȷo*4*ȶ 
Tal deslocamento caracteriza alterações no perﬁl de interação mundial entre ciência e tecnologia,
acompanhando o desenvolvimento da fronteira tecnológica.
Qual é o signiﬁcado dos dados sintetizados nos gráﬁcos a seguir? O conteúdo cientíﬁco das tecnologias tem crescido ao longo do tempo, ou seja, o desenvolvimento tecnológico está cada
vez mais dependente de suas interações com o desenvolvimento cientíﬁco. Para desenvolver
tecnologias, exige-se cada vez mais pesquisa, publicação e estudos cientíﬁcos. Não é mais viável,
do ponto de vista de uma nação, ser líder tecnológico sem ser líder na produção cientíﬁca. Para
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desenvolver tecnologias, há de se usar intensamente laboratórios de universidades e institutos
de pesquisa. Esta infraestrutura é, portanto, condição necessária para se alcançar um desenvolvimento tecnológico sustentado.
Outro ponto importante: a evolução da interação entre ciência e tecnologia é generalizada,
ocorrendo em todos os subdomínios tecnológicos e áreas cientíﬁcas. São eventuais as patentes
que não têm estudos cientíﬁcos prévios e que lhes dão credibilidade. Em suma, a produção cientíﬁca e tecnológica está articulada, proﬁssionalizada e institucionalizada.
O segundo passo é a construção de matrizes de interação ciência-tecnologia separadamente
QBSBDBEBQBÓTRVFUFOIBSFHJTUSBEPQBUFOUFOP64150/B'JHVSBȶ FTUÍPBTNBUSJ[FTEPT&6" 
do Brasil e da Indonésia, respectivamente.
Figura a. Matriz ciência-tecnologia – EUA

Fonte: Ribeiro et al ().
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Figura b. Matriz ciência-tecnologia – Brasil

Fonte: Ribeiro et al ().

Figura c. Matriz ciência-tecnologia – Indonésia

Fonte: Ribeiro et al ().
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Comparando o padrão desses países, temos os Estados Unidos com sua matriz quase completamente preenchida, com uma alta interação ciência-tecnologia (escala de  a . para
o número de citações de artigos) e com o pico de interação no par subdomínio tecnológico
Química Orgânica e área cientíﬁca Engenharia Química/Química Inorgânica (mesmo pico da
matriz mundial).
O Brasil apresenta um nível intermediário de preenchimento e um padrão de citação bem distinto dos EUA, que têm grande parte da interação concentrada nos subdomínios de  a  e
áreas cientíﬁcas de  a , enquanto o Brasil apresenta uma concentração nos subdomínios de
ȸBȴȳFTQBMIBEPTQPSUPEBBGBJYBEFÈSFBTDJFOUÓmDBT TFOEPPQJDPEFJOUFSBÎÍPOPQBSTVCdomínio tecnológico Biotecnologia e área cientíﬁca Engenharia Química/Química Inorgânica
(OST  – ISI ).
Comparada a matriz do Brasil à da Indonésia, países com tamanhos populacionais similares, porém com níveis diferenciados de industrialização, a Indonésia apresenta uma matriz bastante vazia com interações escassas e esporádicas.
O terceiro passo para retratar a posição intermediária do Brasil é a correlação entre as matrizes
de países selecionados e a matriz mundial. A Tabela  apresenta os dados para o ano . NotaTFBHSBOEFEJGFSFOÎBFOUSF#SBTJM QPSVNMBEP F$PSFJBF5BJXBO QPSPVUSPMBEP #SBTJMDPNȳ ȸȺ
F$PSFJBF5BJXBODPNDPSSFMBÎÍPTVQFSJPSBȳ Ⱥȸ .BTJEFOUJmDBTFBQPTJÎÍPNFMIPSEP#SBTJM
em relação ao México e à África do Sul (ambos com valores abaixo de ,).
Tabela . Correlação das matrizes ciência-tecnologia dos países selecionados com a matriz mundial
País

Correlação

EUA

0,99

Japão

0,88

Alemanha

0,90

Taiwan

0,75

Coreia

0,84

China

0,73

Brasil

0,57

México

0,10

África do Sul

0,20

Fonte: Ribeiro et al ().
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2.2. A avaliação dos fundos setoriais pelas matrizes tecnológicas
Conforme exposto nos relatórios de referência do projeto, a avaliação dos fundos setoriais é
processada pelo esforço de construção de matrizes de interação a partir de três bases de dados
EJTUJOUBTȴ ȴȶȷȶȶQSPKFUPTBQPJBEPTQFMPTGVOEPTTFUPSJBJTBUÏPBOPȵȳȳȻȵ HSVQPTEFQFTRVJTB
DBEBTUSBEPTOP%JSFUØSJPEP$/1Rȶ BCBTFEB3"*4RVFDPOUÏNVNHSBOEFOÞNFSPEFJOGPSmações sobre as empresas cadastradas. A base Diretório do CNPq armazena as informações de
ȵȷȹȷȵHSVQPTFUBNCÏNBTJOGPSNBÎÜFTEFUPEPTPTQFTRVJTBEPSFTQBSUJDJQBOUFTEFTTFTHSVQPT 
UPUBMJ[BOEPȹȻȴȳȳQFTRVJTBEPSFT2VBOEPPHSVQPEFDMBSBJOUFSBHJSDPNBMHVNBFNQSFTB BTJOformações da empresa também ﬁcam armazenadas na base, sendo que . grupos declaram
JOUFSBÎÜFTDPNȵȸȵȼFNQSFTBTEJTUJOUBT%FTTBCBTF BTJOGPSNBÎÜFTSFMFWBOUFTQBSBBFYFDVÎÍP
deste trabalho são: o CNPJ da empresa, a sua natureza jurídica e a classe CNAE . declarada.

2.2.1. Classes CNAE e áreas do CNPq
Os relacionamentos feitos entre as três bases de dados nos permitem, por um lado, partir de
cada um dos projetos e identiﬁcar quais empresas são ﬁnanciadas por ele. Por outro lado, permitem também partir do projeto, identiﬁcar os grupos de pesquisa a que ele se relaciona via coordenador do projeto e com quais empresas esses grupos declararam interagir.
O primeiro caso é o que chamaremos de interação direta entre a empresa e o FNDCT, pois temos as empresas sendo diretamente fomentadas por um projeto do FNDCT/FS. Já no segundo
caso, temos que o projeto interage com um grupo de pesquisa e, por sua vez, esse grupo declara interagir com a empresa. Assim, o relacionamento entre a empresa e os fundos setoriais
é mediado pelos grupos de pesquisa. Chamaremos de interação indireta entre as empresas e o
'/%$5'4"QBSUJSEFTTBTEFmOJÎÜFT JEFOUJmDBNPTȻȳȻFNQSFTBTRVFJOUFSBHFNEJSFUBNFOUF
DPNP'/%$5'4FȴȺȴȷRVFJOUFSBHFNJOEJSFUBNFOUF JTUPÏ P'/%$5'4TFSFMBDJPOBDPN
ȴȹȺȹHSVQPTEFQFTRVJTB RVFEFDMBSBSBNJOUFSBHJSDPNȴȺȴȷFNQSFTBT0SFTVMUBEPFTUÈBQSFTFOUBEPOB'JHVSBȷ

 A metodologia para avaliação da interação entre os grupos e as empresas foi desenvolvida por duas pesquisadoras da equipe,
3BQJOJ ȵȳȳȺ F3JHIJ ȵȳȳȸ 

1BSD&TUSBUt&E&TQt#SBTÓMJB%'tWȴȸtOȶȴtQȴȻȺȵȷȷtKVMEF[ȵȳȴȳ

FNDCT, Sistema Nacional de Inovação e a presença das empresas

Figura a. Interação direta empresas – fundos setoriais

Fonte: Elaboração própria.

Figura b. Interação Indireta empresas – fundos setoriais

Fonte: Elaboração própria.
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A avaliação desses dados e das duas matrizes sugere três conclusões principais. Em primeiro lugar, essas matrizes oferecem uma visão geral das interações diretas e indiretas de projetos apoiados pelos fundos. É possível quantiﬁcar as interações dos fundos setoriais com as empresas: há
ȸȹȵQPOUPTEFJOUFSBÎÍPEJSFUBWJBQSPKFUPTFȺȴȵQPOUPTEFJOUFSBÎÍPJOEJSFUBWJBHSVQPTEFQFTquisa. As matrizes permitem identiﬁcar a intensidade das interações nesses pontos.
Em segundo lugar, as diferenças entre as interações diretas e indiretas indicam o poder de transbordamento dos projetos apoiados por fundos setoriais e esse achado deve ter implicações importantes sobre a formulação de políticas públicas, pois está aí uma importante fonte de externalidades
tecnológicas positivas no sistema de inovação do país. Possivelmente, eles indicam que já há mecanismos inerentes e/ou estruturais ao sistema de inovação brasileiro que impulsionam a interação
entre empresas e universidades. Esta questão merece análise mais detida na próxima fase da pesquisa, em especial para tentar avaliar o peso relativo dos dois efeitos. O resultado dessa discussão
certamente auxiliará na elaboração de propostas a serem apresentadas no relatório ﬁnal desta pesquisa, na medida em que ajuda a calibrar a intervenção do MCT e, possivelmente, captar o término
de uma fase ainda intermediária de construção do sistema de inovação brasileiro.
Em terceiro lugar, em resposta à questão básica apresentada pelo estudo, é possível identiﬁcar
uma importante diferença em termos da localização dos pontos de interação mais importantes
(os picos) na matriz dos Estados Unidos e nas matrizes dos fundos setoriais. Como de certa forma era esperado, os Estados Unidos têm presença em pontos de interação mais representativos
do atual paradigma tecnológico, e o Brasil tem os seus picos relacionados à especialização histórica do país. Por um lado, isso é importante e pode estar relacionado com a conclusão acima sobre
os mecanismos pró-interação já atuantes no SNI brasileiro, mas por outro lado pode expressar
um preocupante lock in do país em áreas mais tradicionais. As matrizes, entretanto, permitem
identiﬁcar sinais de pontos de interação em áreas emergentes que certamente sinalizam para a
vitalidade e o potencial do sistema já construído.

2.2.2. Conversão para comparação com matriz mundial
A partir desses dados e dessas matrizes de interação (CNAE X CNPq), desenvolvemos um exercício
de comparação mais direta entre as matrizes geradas a partir dos dados dos FNDCT, do CNPq e
da RAIS e as matrizes mundiais. Para tanto, foi preparado um algoritmo de conversão dos setores
CNAE em subdomínios tecnológicos da OST e das disciplinas do CNPq em disciplinas do ISI (os
algoritmos estão apresentados em Lemos et al, ). O resultado está graﬁcamente apresentado
OB'JHVSBȸoRVFQSFTFSWBVNQBESÍPTJNJMBSBPSFUSBUBEPOB'JHVSBȷ
 Os problemas dessa conversão são diversos, como apontado nos relatórios técnicos da pesquisa. Apesar dos problemas,
a conversão aqui apresentada, que parece ser a única forma disponível, é extremamente útil por viabilizar a comparação
demandada pelo TOR desta pesquisa.
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Figura a. Subdomínios tecnológicos OST e disciplinas ISI

Fonte: Elaboração própria.

Figura b. Subdomínios tecnológicos OST e disciplinas ISI

Fonte: Elaboração própria.
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Utilizando novamente o coeﬁciente de correlação como instrumento de comparação das matrizes
EFJOUFSBÎÍP BDPOWFSTÍPSFBMJ[BEBFPTEBEPTTJOUFUJ[BEPTOB'JHVSBȸQFSNJUFNVNBDPNQBSBção entre as matrizes geradas pelos fundos setoriais e as matrizes de patenteamento mundial. Esta
comparação é de grande relevância, pois nos dirá se as interações entre os pares área cientíﬁca X
subdomínio tecnológico fomentadas pelos projetos dos fundos setoriais seguem ou não o padrão
de distribuição das interações desenvolvidas no processo de patenteamento mundial. O coeﬁciente de correlação entre a matriz de patenteamento mundial de  e a matriz dos fundos setoriais,
somando-se todos os fundos e as interações diretas e indiretas, é da ordem de ,, que é consideravelmente baixo, mesmo quando comparado aos resultados obtidos na Tabela .
Para melhor avaliar as razões dessa baixa correlação, realizamos um pequeno exercício, que colapsa
as áreas cientíﬁcas e tecnológicas em apenas uma linha, para que os graus respectivos de correlação possam ser avaliados separadamente. Os resultados sugerem um descompasso entre as duas
dimensões. Em relação às áreas cientíﬁcas, a correlação é de ,. Em relação às áreas tecnológicas,
BDPSSFMBÎÍPFODPOUSBEBÏOFHBUJWB BJOEBRVFCBJYBȳ ȳȻ"EJTQBSJEBEFFOUSFBTDPSSFMBÎÜFTDJFOtíﬁca e tecnológica deve ser avaliada com cuidado, pois a base teórica de toda a avaliação realizada
neste projeto considera sempre a necessária inter-relação entre ciência e tecnologia.
O descompasso encontrado por esta metodologia é outra forma de captar um persistente diferencial entre a dimensão cientíﬁca e tecnológica no país, identiﬁcado de forma reiterada pela
EJGFSFOÎBFOUSFBQBSUJDJQBÎÍPEPQBÓTOBDJÐODJBNVOEJBM DFSDBEFȵȱEPUPUBMEFBSUJHPTJOEFYBEPTQFMP*4* FBQBSUJDJQBÎÍPEPQBÓTOBJOPWBÎÍPUFDOPMØHJDBNVOEJBM DFSDBEFȳ ȴȱEBTQBtentes no USPTO). Como toda a linha de pesquisa que fundamenta a elaboração das matrizes de
interação sugere, há problemas de massa crítica envolvidos. O Brasil ainda não parece ter alcançado o ponto crítico de escala cientíﬁca e tecnológica. Os dados e reﬂexões já conhecidos são
agora enriquecidos por esse resultado, isto é, a diferente correlação entre a dimensão cientíﬁca e
tecnológica entre as matrizes do FNDCT/FS e a matriz mundial de interações, que permite uma
análise mais qualitativa que as anteriores.
A diferença entre as duas correlações sugere que, embora a infraestrutura cientíﬁca esteja se
movendo de forma a se aproximar do padrão internacional, a dimensão industrial tecnológica
movimenta-se de forma mais lenta, o que pode exigir das agências responsáveis pelas políticas
públicas de ciência e tecnologia uma atenção especial para o formato ou para a efetividade das
políticas industriais do país.
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2.3. Duas questões sobre a especialização cientíﬁca
e tecnológica do Brasil
Duas questões emergem de um estudo cujo objetivo foi construir um mapa da rede de produção cientíﬁca brasileira e a avaliação de sua estrutura: intensidade da interação e principais áreas
de competência (CHAVES & POVOA, ). Este mapeamento é apresentado com base na análise de três conjuntos de dados: (i) uma base de dados sobre os grupos de pesquisa registrados
no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq; (ii) informações sobre a produção cientíﬁca brasileira e sua especialização, a partir do Institute for Scientiﬁc Information (ISI) do Web of Science; e
(iii) informações sobre patentes depositadas junto ao INPI.

2.3.1. O peso das áreas relacionadas à saúde
*OJDJBMNFOUF EFWFTFSFHJTUSBSRVF FOUSFȵȳȳȳFȵȳȳȻ P#SBTJMBWBOÎPVTJHOJmDBUJWBNFOUFFN
termos cientíﬁcos. Utilizando o índice de especialização cientíﬁca Scientiﬁc Revealed Comparative Advantage (SRCA), proposto por Lattimore e Revetz (), registra-se que o Brasil passou a
contar com  áreas cientíﬁcas com destaque no mundo (Figuras  e ). Conforme a Figura , das
ȴȼÈSFBTDJFOUÓmDBTDPN4$3"TVQFSJPSBȴ ȸ PO[FSFGFSFNTFBÈSFBTDJFOUÓmDBTQFSUFODFOUFTËT
grandes áreas de Ciências Biológicas e da Saúde: Medicina Tropical; Parasitologia; Odontologia;
Zoologia; Enfermagem; Saúde Pública, Ambiental e Ocupacional; Toxicologia; Nutrição; Doenças Infecciosas; Ciência e Tecnologia de Alimentos. Em segundo lugar, destaca-se a grande área
de Ciências Agrárias. As áreas que tiveram melhor desempenho foram: Horticultura, Ciências do
Solo, Agricultura, Agronomia, Veterinária, Silvicultura e Ciências das Plantas.
No entanto, a composição interna de áreas do conhecimento dentro das grandes áreas sofreu
BMHVNBTBMUFSBÎÜFTFNȵȳȳȳFFNȵȳȳȻ1PSFYFNQMP $JÐODJBT"HSÈSJBT "HSJDVMUVSB )PSUJDVMUVSB
F"HSPOPNJBUJWFSBNEFTUBRVFOPTEPJTQFSÓPEPTBOBMJTBEPT&NȵȳȳȻ BMÏNEFTTBT $JÐODJBTEP
Solo, Veterinária, Silvicultura e Ciências das Plantas passaram a integrar o quadro das áreas com
43$"TVQFSJPSBȴ ȸ/BTHSBOEFTÈSFBTEF$JÐODJBT#JPMØHJDBTFEB4BÞEF BQFOBT1BSBTJUPMPHJB
e Odontologia permaneceram nos dois períodos analisados. Medicina Preventiva, Micologia e
Anatomia e Morfologia tiveram destaque em ; e as áreas de Medicina Tropical, Zoologia,
Enfermagem, Saúde Pública, Ambiental e Ocupacional, Toxicologia, Nutrição, Doenças InfeccioTBTF$JÐODJBF5FDOPMPHJBEF"MJNFOUPTUJWFSBNTFV43$"TVQFSJPSBȴ ȸBQFOBTFNȵȳȳȻ
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Figura . Áreas cientíﬁcas de destaque do Brasil no mundo
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Fonte: Elaboração própria.

Figura . Áreas cientíﬁcas de destaque do Brasil no mundo
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Fonte: Elaboração própria.
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Finalmente, Chaves & Povoa () apresentam a matriz de interações para o Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq, que é convertida para as classiﬁcações OST e ISI, para comparação
DPNBTNBUSJ[FTNVOEJBJTBQSFTFOUBEBTOBTFÎÍP*EFTUFSFMBUØSJP"'JHVSBȻÏPSFTVMUBEPEFTTF
processamento.
Figura . Matriz de interações para o diretório dos grupos de pesquisa do CNPq convertida para as
classiﬁcações OST e ISI

Fonte: Chaves & Povoa (), conversão conforme Lemos et al ().

&TTBNBUSJ[EFWFTFSDPNQBSBEBDPNBTNBUSJ[FTFYQPTUBTOBT'JHVSBTȵFȸ*OEJDBBQFSTJTUÐODJB
das lacunas do país em relação à matriz mundial (Figura ) e sugere que o FS não se distingue
muito do que são as interações existentes do país (aliás, as correlações com a matriz mundial são
CBTUBOUFTJNJMBSFTËTEB'JHVSBȸoDPSSFMBÎÍPHFSBMȳ ȴȺDPMBQTBEBTBTÈSFBTDJFOUÓmDBTȳ ȹȳ
DPMBQTBEBTBTÈSFBTUFDOPMØHJDBTȳ ȳȻ 
Destaque-se aqui a persistência das lacunas nas disciplinas ISI relacionadas à Biologia e à Saúde
EJTDJQMJOBTDVKPTDØEJHPTTÍPJHVBJTPVNBJPSFTEPRVFȴȸ &TTFWB[JPEFWFTFSDPOUSBTUBEPDPN
a especialização cientíﬁca do país.
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2.3.2. As áreas tecnológicas das universidades
A Tabela  apresenta dados relativos ao número de depósitos de patentes de universidades e de
institutos de pesquisa públicos (IPP) pertencentes a cada classe tecnológica, segundo a classiﬁcação do Observatoire des Sciences e des Techniques (OST). Essas informações permitem analisar
os tipos de conhecimentos tecnológicos que têm sido gerados por universidades e IPP. Os dados
estão apresentados também para o Brasil para efeito comparativo.
O primeiro fato aqui destacado é a signiﬁcativa diferença entre o tipo de tecnologia patenteada
por universidades e IPP e pelo Brasil como um todo. Por exemplo, apenas Engenharia Médica
aparece entre os dez principais subdomínios tecnológicos das universidades e IPP e do Brasil. O
segundo fato é a produção tecnológica bastante diversiﬁcada das universidades e dos IPP, que
aparece com depósitos em todos os subdomínios tecnológicos. O terceiro fato, o mais importante, é a atuação das universidades e dos IPP em áreas de maior densidade cientíﬁca e tecnológica, em que são observados no topo do seu ranking os subdomínios Farmacêutico-Cosméticos
ȴȷ ȸȱEPTEFQØTJUPT "OÈMJTF.FOTVSBÎÍP$POUSPMF ȴȶ ȴȱ #JPUFDOPMPHJB Ⱥȴȱ F&OHFOIBSJB
.ÏEJDB ȹ Ⱥȱ RVFSFQSFTFOUBNȷȴ ȷȱEPTEFQØTJUPT
"TVOJWFSTJEBEFTFPT*11SFBMJ[BSBNBQFOBTȶ ȴȱEPUPUBMEFEFQØTJUPTEFQBUFOUFTFOUSFȵȳȳȳ
Fȵȳȳȸ$POUVEP RVBOEPTÍPPCTFSWBEBTBTÈSFBTUFDOPMØHJDBTEFBUVBÎÍPEFTTFTBHFOUFTFN
relação ao Brasil como um todo, veriﬁca-se que as universidades e os IPP são responsáveis por
ȹȻȱEPTEFQØTJUPTOPTVCEPNÓOJPUFDOPMØHJDP2VÓNJDB0SHÉOJDBȹȵȱFN#JPUFDOPMPHJBȶȻȱ
FN5ÏDOJDBT/VDMFBSFTȶȴȱFN4FNJDPOEVUPSFTFȵȳȱFN'BSNBDÐVUJDP$PTNÏUJDPT1PSUBOUP 
claramente, o Brasil depende das universidades e dos IPP em várias áreas tecnológicas consideradas de fronteira.
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Tabela . Comparação do número de patentes – total Brasil e universidades e IPP
Brasil
#

Universidades e IPP

Nº
Subdomínio Tecnológico patente

%

#

Subdomínio
Tecnológico

Nº
patente

%

1

Consumo das famílias

8.177

20,3

1

Farmacêuticos-cosméticos

180

14,5

2

Manutenção-gráﬁca

3.862

9,6

2

Análise-mensuração-controle

163

13,1

3

Construção civil

3.548

8,8

3

Biotecnologia

89

7,1

4

Transportes

3.134

7,8

4

Engenharia Médica

83

6,7

5

Aparelhos agríc. e alim.

2.521

6,3

5

Materiais-metalurgia

75

6

6

Técnicas nucleares

2.247

5,6

6

Química de base

69

5,5

7

Engenharia Médica

2.052

5,1

7

Procedimentos técnicos

68

5,5

8

Componentes elétricos

1.511

3,8

8

Meio ambiente-poluição

55

4,4

9

Componentes mecânicos

1.498

3,7

9

Produtos agrícolas e
alimentares

54

4,3

10

Trabalho com materiais

1.103

2,7

10

Aparelhos agríc. e alim.

51

4,1

11

Procedimentos técnicos

1.081

2,7

11

Química Macromolecular

48

3,9

12

Motores-bombas-turbinas

981

2,4

12

Trabalho com materiais

41

3,3

13

Procedimentos térmicos

975

2,4

13

Tratamento de superfícies

28

2,2

14

Audiovisual

951

2,4

14

Consumo das famílias

26

2,1

15

Farmacêuticos-cosméticos

903

2,2

15

Componentes elétricos

22

1,8

16

Máquinas-ferramentas

838

2,1

16

Ótica

20

1,6

17

Produtos agrícolas e alimentares

733

1,8

17

Química orgânica

19

1,5

18

Telecomunicações

674

1,7

18

Telecomunicações

16

1,3

19

Química de base

587

1,5

19

Informática

16

1,3

20

Materiais-metalurgia

562

1,4

20

Máquinas-ferramentas

15

1,2

21

Informática

491

1,2

21

Construção civil

15

1,2

22

Meio ambiente-poluição

426

1,1

22

Audiovisual

13

1

23

Tratamento de superfícies

314

0,8

23

Semicondutores

11

0,9
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... Continuação
24

Química Macromolecular

277

0,7

24

Técnicas nucleares

10

0,8

25

Análise-mensuração-controle

222

0,6

25

Manutenção-gráﬁca

10

0,8

26

Biotecnologia

144

0,4

26

Motores-bombas-turbinas

8

0,6

27

Espacial-armamentos

142

0,4

27

Transportes

8

0,6

28

Ótica

35

0,1

28

Componentes mecânicos

6

0,5

29

Química Orgânica

28

0,1

29

Procedimentos térmicos

4

0,3

30

Semicondutores

26

0,1

30

Espacial-armamentos

3

0,2

Não classiﬁcado

185

0,5

Não classiﬁcado

19

1,5

Total

40.228

100

Total

1.245

100

Fonte: Elaboração própria.

2.4. Petrobras: uma forte correlação com a fronteira
Pela sua importância para o sistema brasileiro de C&T e efeito de complementaridade com o
FNDCT/FS, analisou-se a base de projetos do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo
"NÏSJDP.JHVF[EF.FMMP $FOQFT EB1FUSPCSBT"CBTFDPOUÏNȶȷȳȹQSPKFUPTEFTFOWPMWJEPT
por este centro. Com diversas informações sobre os projetos, é possível identiﬁcar a interação da
Petrobras com os grupos de pesquisa do país. Dado o reconhecido envolvimento e peso da Petrobras com o conjunto da infraestrutura de ciência do país, essa base de dados contribui para
uma melhor visualização do estágio atual de construção do SNI brasileiro. Neste trabalho especíﬁco, a informação de interesse fornecida por essa base de projetos é o nome do coordenador
do projeto apoiado pela Petrobras, pois a partir dele será feita uma busca na base de Grupos
de Pesquisa do CNPq, veriﬁcando se o coordenador do projeto é integrante de algum grupo de
pesquisa. Caso verdadeiro, será então associada ao projeto que ele coordena a mesma área cientíﬁca do grupo de pesquisa de que ele participa. Gerando esse relacionamento, obtemos que,
EPTȴȸȹȷDPPSEFOBEPSFTEPTȶȷȳȹQSPKFUPTEP$FOQFT ȻȵȺQBSUJDJQBNUBNCÏNEFHSVQPTEF
QFTRVJTBEP$/1R&TTFQSPDFEJNFOUPQFSNJUFBTTPDJBSVNBÈSFBDJFOUÓmDBBȵȳȸȷQSPKFUPTEP
$FOQFT ȹȳ ȶȱEPUPUBM "QØTBQSFQBSBÎÍPEFTTFTEBEPT ÏUBNCÏNSFBMJ[BEBBDPOWFSTBÎÍPEBT
áreas do CNPq para as áreas do ISI.
Calculamos também o coeﬁciente de correlação da distribuição de áreas dos projetos da Petrobras com a distribuição de áreas da matriz de patenteamento mundial de . Utilizamos no
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cálculo da correlação apenas a linha da matriz de patenteamento correspondente ao subdomínio
tecnológico OST associado à Petrobras, materiais. O coeﬁciente de correlação obtido com esta
análise é de ,. O que este dado sugere? Que uma empresa dinâmica, com sucesso internacional
indiscutível, tem como um dos seus fundamentos básicos a forte interação com a infraestrutura
cientíﬁca nacional. Os dados sobre a interação com a Petrobras conﬁrmam o que já é conhecido
pela literatura, isto é, todos os casos bem-sucedidos de inovação tecnológica da economia brasileira são de empresas domésticas que têm forte base de conhecimento, com raízes históricas
construídas ao longo de períodos extensos de interações com a infraestrutura cientíﬁca.

3.

O FNDCT e a inovação nas empresas

O objetivo desta parte é analisar a relevância dos mecanismos no ﬁnanciamento à inovação tecnológica nas empresas brasileiras e, em particular, dos fundos setoriais. Para tanto, contextualizamos a participação dos fundos setoriais em termos de sua abrangência, relativa a outras políticas de apoio à inovação, e do perﬁl das empresas apoiadas. Numa segunda seção, analisamos
os impactos dos fundos, especialmente em termos da ampliação dos esforços tecnológicos, das
exportações e do crescimento das empresas apoiadas. A terceira seção faz uma análise das tendências recentes observadas nos editais dos fundos setoriais, especialmente em relação à participação de grandes e pequenas empresas. Por ﬁm, a última seção discute se existiria um público
potencial, que ainda não é atingido pelos fundos setoriais, e a importância desse público.

3.1. Apoio do FNDCT/fundos setoriais à inovação tecnológica
das empresas
Historicamente, uma das críticas feitas aos fundos setoriais relacionava-se a uma suposta lógica
“ofertista” deles. Ou seja, os recursos dos fundos eram prioritariamente destinados ao segmento
acadêmico que, na lógica linear de inovação, seria o responsável por ofertar novas tecnologias ao
setor produtivo. Constatamos, neste estudo, que a participação empresarial nos fundos setoriais
não é tão pequena quanto as críticas sugerem.
A deﬁnição de empresa, neste trabalho, utiliza por base a classiﬁcação de natureza jurídica utilizada na RAIS e aborda as instituições classiﬁcadas como empresas privadas e empresas públicasȻ. Por conseguinte, estão fora dessa deﬁnição as universidades públicas, as fundações e outras
organizações sem ﬁns lucrativos. Também foram retiradas da amostra instituições que, embora
Ȼ "TFNQSFTBTQÞCMJDBTSFQSFTFOUBNVNBQBSDFMBQSBUJDBNFOUFJOTJHOJmDBOUFEPUPUBMEFFNQSFTBTBOBMJTBEBT
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tenham se declarado na RAIS como empresas públicas ou privadas, estão nos setores: adminisUSBÎÍPQÞCMJDB $/"&Ȼȷ FEVDBÎÍP $/"&Ȼȸ FBUJWJEBEFTEFPSHBOJ[BÎÜFTBTTPDJBUJWBT $/"&
ȼȷ &NCPSBFYJTUBNJOTUJUVJÎÜFTQSJWBEBTOFTTFTTFUPSFT QPSFYFNQMP FEVDBÎÍP PPCKFUJWPEFTte trabalho é analisar a participação de empresas do setor produtivo nos fundos setoriais. As universidades privadas, por exemplo, fugiriam ao escopo deste estudo.
&OUSFPTȴȶȷȶȶQSPKFUPTBQPJBEPTQFMPTGVOEPTTFUPSJBJTRVFFTUÍPTFOEPBOBMJTBEPTOFTUFUSBCBMIP TFKBNFMFTEFTVCWFOÎÍPPVDPPQFSBUJWPT FODPOUSBNPTȴȻȶȴQSPKFUPTOPTRVBJTIPVWF
participação de empresas&TUFTSFQSFTFOUBNȴȷȱEPTQSPKFUPTBQPJBEPTQFMPTGVOEPTTFUPSJBJT
BOBMJTBEPTOFTUFUSBCBMIPFQPVDPNBJTEFȶȸȱEPWBMPSUPUBMEFTFNCPMTBEP"PUPEP PTQSPKFtos analisados aqui, nos quais existe a participação direta de empresas, desembolsaram mais de
3Ƀȴ ȸCJMIÍPOPTÞMUJNPTPJUPBOPT%FUPEPTPTȴȻȶȴQSPKFUPTRVFDPOUBSBNDPNBQBSUJDJQBÎÍPEFFNQSFTBT NBJTEFȹȷȶFTUÍPFORVBESBEPTOBTBÎÜFTUSBOTWFSTBJT NBJTEFȶȸȱEPUPUBM
de projetos com empresas. Isso se deve ao fato de que as ações transversais representam uma
parcela bastante expressiva do total dos fundos. Apesar disso, a participação de projetos com
FNQSFTBTOPUPUBMEBTBÎÜFTUSBOTWFSTBJTOÍPVMUSBQBTTBPTȴȴȱ PRVFÏNFOPT QPSUBOUP EPRVF
a média dos outros CT. Em termos de valor, as ações transversais com participação de empresas
SFQSFTFOUBNȵȹȱEPUPUBMEFTFNCPMTBEPFNBÎÜFTUSBOTWFSTBJT

 Aí estão incluídos os projetos do Pappe-Subvenção e os realizados em parceria como Sebrae. Não estão contabilizados,
entretanto, os recursos destinados ao Projeto Inovar (programa de capital de risco da Finep) tampouco os recursos do Fundo
Verde-Amarelo destinados à equalização das taxas de juros dos programas de crédito da Finep.
 As ações transversais são maiores do que qualquer outro CT, tanto em termos de valor quanto em número de projetos, o que
explica sua relevância, também, em termos do número de projetos com empresas.
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Tabela . Número e valores investidos em projetos com a
QBSUJDJQBÎÍPEFFNQSFTBTFNDBEBVNEPTGVOEPTTFUPSJBJTȵȳȳȳȵȳȳȻ
Fundo

Todos os projetos

Projetos com empresas

N.

Valor

N.

%

Valor

%

13.433

4.497.700.160

1.831

13,6

1.579.082.027

35,1

Ct-aeronáutico

47

97.852.166

27

57,4

67.544.237

69,0

Ct-agronegócio

683

88.626.460

42

6,1

35.963.726

40,6

Ct-amazônia

78

45.557.981

5

6,4

7.911.145

17,4

Ct-aquaviário

57

29.012.302

25

43,9

14.870.572

51,3

Ct-biotecnologia

189

54.696.572

11

5,8

3.901.394

7,1

Ct-energia

640

194.877.133

62

9,7

49.936.560

25,6

Ct-espacial

6

4.326.320

1

16,7

249.400

5,8

Ct-hidro

786

98.476.158

59

7,5

20.254.950

20,6

Ct-info

524

84.432.336

108

20,6

24.900.761

29,5

Ct-infraestrutura

811

846.005.847

36

4,4

36.436.610

4,3

Ct-mineral

161

29.507.103

10

6,2

4.086.274

13,8

Ct-petróleo

1.228

268.113.845

143

11,6

94.511.446

35,3

424

66.001.479

5

1,2

1.708.294

2,6

Ct-transporte

9

4.006.815

2

22,2

1.088.983

27,2

Ct-transversal

5.854

1.181.832.285

643

11,0

293.934.128

24,9

Funttel

54

258.430.839

31

57,4

147.726.853

57,2

FNDCT*

707

189.345.828

49

6,9

15.577.916

8,2

Outras fontes*

242

116.594.223

42

17,4

16.850.651

14,5

Subvenção

330

671.107.471

330

100,0

671.107.471

100,0

Verde-Amarelo

603

168.896.998

200

33,2

70.520.656

41,8

Total

Ct-saúde

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados dos projetos dos fundos setoriais (MCT/FINEP) e da Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS/MTE). Nas informações relativas aos projetos apoiados pelos fundos setoriais, recebidas da
FINEP/MCT, existem alguns que foram enquadrados como “FNDCT” ou “outras fontes”. Esses dois grupos foram incluídos nessa análise.
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"TBÎÜFTEFTVCWFOÎÍPTÍPBRVFMBT QPSFYDFMÐODJB WPMUBEBTQBSBFNQSFTBT4ÍPȶȶȳPTQSPKFUPT
de subvenção apoiados nos últimos anos e analisados neste trabalho. A subvenção foi instituída,
OP#SBTJM QPSNFJPEB-FJEF*OPWBÎÍP EFȵȳȳȷ1PSDPOTFHVJOUF PQSJNFJSPFEJUBMEFTVCWFOÎÍP
EB'JOFQGPJB$IBNBEB1ÞCMJDBOȳȴȵȳȳȹ .03"*4 ȵȳȳȻ %FTEFFTTFQSJNFJSPFEJUBM PTQSPKFUPTEFTVCWFOÎÍPKÈEFTFNCPMTBSBNNBJTEF3ɃȹȺȳNJMIÜFT7BMFSFTTBMUBSRVFPTȴȻȶȴQSPKFUPT
que contam com participação direta de empresas dizem respeito às modalidades de subvenção
– tanto os editais nacionais quanto o Programa de Apoio à Pesquisa a Micro e Pequenas Empresas (Pappe-Subvenção), realizado por meio das fundações estaduais de amparo à pesquisa – e à
modalidade cooperativa, na qual a Finep ﬁnancia um projeto feito em parceria entre uma instituição de pesquisa e uma empresa.
Entre os fundos que mais intensivamente dão apoio às empresas, estão o Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (FUNTTEL), o Fundo Verde-Amarelo, o Aeronáutico e o Agronegócio. Em todos eles, a participação dos projetos com empresas no valor
UPUBMEPTQSPKFUPTBQPJBEPTÏTVQFSJPSBȷȳȱ"MÏNEFTTBTNPEBMJEBEFT B'JOFQUBNCÏNEJTQPnibiliza ﬁnanciamentos para projetos de P&D nas empresas. Os créditos fazem parte dos fundos
setoriais na medida em que as taxas de juros cobradas nessa modalidade são equalizadas com
recursos do Fundo Verde-Amarelo.
Tabela . Número de empresas apoiadas pelo FNDCT/FINEP*, seHVOEPBTEJGFSFOUFTNPEBMJEBEFTEFBQPJPȵȳȳȳȵȳȳȻ
Modalidade

N. de empresas mapeadas

Subvenção nacional

217

Projetos cooperativos

694

Pappe-Subvenção

345

Crédito Finep

346

TOTAL**

1435

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados dos projetos dos fundos setoriais (MCT/FINEP) e da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS/MTE). (*) Não estão incluídas nessa análise as empresas apoiadas pelo projeto Inovar, bem
como pelos projetos realizados em conjunto com o Sebrae. (**) O número total de empresas apoiadas não equivale
à soma das empresas em cada modalidade, em virtude da possibilidade de repetições (a mesma empresa pode ter
acessado mais de uma modalidade).
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A Finep estima que teria apoiado, em todas as suas modalidades, aproximadamente  mil emQSFTBTOPTÞMUJNPTBOPT&TUFUSBCBMIPDPOTFHVJVJEFOUJmDBSDFSDBEFȴȷȶȸFNQSFTBTBQPJBEBT
diretamente pelo FNDCT/FS. Nas suas diferentes modalidades, a maior parte delas participou de
projetos em parceira com instituições de pesquisa (os projetos cooperativos). Em alguns projetos
do Pappe-Subvenção, não foi possível identiﬁcar as empresas apoiadas, dado que a informação
disponível na base de projetos do MCT tem como instituição beneﬁciária a fundação de amparo à pesquisa responsável pelo repasse, e não todas as empresas beneﬁciadas com o projeto. Só
foi possível identiﬁcar as empresas apoiadas nos casos em que a fundação de amparo à pesquisa
informou quais foram as empresas.
Dado que existe uma participação relevante de empresas nos projetos apoiados pelos fundos setoriais, resta saber qual é a participação dos fundos no conjunto de instrumentos de apoio à inovação no Brasil. Para tal análise, não foram incluídas as empresas apoiadas pelo Pappe-Subvenção.
Para fazer esse mapeamento, foram selecionadas as principais políticas e instrumentos federais
de apoio à inovação, além dos fundos setoriais, quais sejam: i) Lei do Bem, gerida pelo MCT; ii)
Lei de Informática, gerida conjuntamente pelo MCT e pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC); iii) Recursos reembolsáveis (de crédito), geridos pela Finep
e equalizados pelos fundos setoriais; iv) Financiamentos do BNDES, relacionados à tecnologia e
inovação. Também analisaremos a integração das empresas aos grupos de pesquisa cadastrados
junto ao CNPq, de modo geral, e aos grupos apoiados pelos fundos setoriais.
Uma observação importante é que o horizonte temporal dessas políticas é variável. Para simpliﬁcar nossa análise, mapeamos as empresas que, em qualquer momento dos últimos anos, tenham
acessado as políticas ou instituições listadas acima. A Tabela  mostra o número de empresas que
acessaram cada um desses mecanismos no período recente e a sobreposição existente entre cada
par desses instrumentos. A diagonal da matriz mostra o número de empresas, na indústria e nos
serviços, integradas a cada uma dessas políticas/instituições. Nas linhas acima da diagonal, está o
número de empresas que acessaram os dois instrumentos descritos na linha e na coluna.

 Algumas são muito recentes e, para outras, dispomos de informações relativas a um período mais longo que, na maior parte
EPTDBTPT BCSBOHFUPEBFTTBEÏDBEBBUÏȵȳȳȻ1BSBPTGVOEPTTFUPSJBJTFQBSBPTQSPKFUPTSFFNCPMTÈWFJT GPJDPOTJEFSBEPP
QFSÓPEPFOUSFȵȳȳȳBȵȳȳȻ/PDBTPEB-FJEP#FN PTEBEPTSFTUSJOHFNTFBPQFSÓPEPȵȳȳȹȵȳȳȺF QBSBP#/%&4 GPSBN
considerados os ﬁnanciamentos tomados entre  e . As informações disponíveis sobre a Lei de Informática dizem
SFTQFJUPBPQFSÓPEPȵȳȳȴȵȳȳȻ FORVBOUPRVFBJOUFHSBÎÍPEBTFNQSFTBTBPTHSVQPTEFQFTRVJTBOP#SBTJMVUJMJ[BBTJOGPSNBÎÜFT
do último censo dos grupos de pesquisa brasileiros, atualizados periodicamente junto ao CNPq.
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Tabela . Número de empresas integradas a instituições e
instrumentos selecionados do sistema federal de inovação
FNDCT/FS
Descrição

FNDCT/FS*

Projetos
Reembolsáveis

Lei do
Bem

Lei de
Informática

Grupos de
Pesquisa

Grupos
de Pesquisa (FS)

BNDES
Tecnologia

Total*

Subvenção**

Cooperativo

839

217

694

95

66

58

335

294

18

217

72

50

20

23

86

75

9

694

71

58

50

297

261

13

346

63

27

108

90

14

325

4

161

138

18

481

68

56

5

2.529

1.713

24

1.713

19

Subvenção**
Cooperativo
Projetos Reembolsáveis
Lei do Bem
Lei de
Informática
Grupos de
Pesquisa
Grupos de Pesquisa
(FS)
BNDES
Tecnologia

114

Fonte: FINEP, MCT, BNDES, RAIS (MTE), CNPq. (*) Exceto Pappe-Subvenção, projetos em parceria com o Sebrae, bolsas RHAE e Projeto Inovar. (**) Apenas subvenção nacional.

A primeira constatação é que a abrangência das políticas de apoio à inovação é, ainda, muito
baixa. O BNDES é a instituição com a maior inserção na indústria brasileira, pois apoiou, nesta
EÏDBEB NBJTEFȻȳNJMFNQSFTBT&OUSFUBOUP DPOTJEFSBOEPPmOBODJBNFOUPWPMUBEP FTQFDJmDBNFOUF ËJOPWBÎÍPFUFDOPMPHJB PCTFSWBTFVNUPUBMEFBQFOBTȴȴȷFNQSFTBTDPOUFNQMBEBT
Entre os instrumentos de política voltados para a inovação nas empresas, a Finep é o de maior
BCSBOHÐODJBFNUFSNPTEFOÞNFSPEFFNQSFTBT"PMPOHPEPTÞMUJNPTPJUPBOPT ȻȶȼFNQSFTBT
foram apoiadas pelos fundos setoriais. Se considerarmos, além das empresas que acessaram os
QSPKFUPTDPPQFSBUJWPTFEFTVCWFOÎÍP Ȼȶȼ BTRVFBDFTTBSBNPTmOBODJBNFOUPTSFFNCPMTÈWFJT
EB'JOFQ ȶȷȹ UPUBMJ[BNTFȴȳȼȳ Ȼȶȼ ȵȴȺȼȸ FNQSFTBTEJGFSFOUFTRVFBDFTTBSBNQFMPNFOPTVNEFTTFTUSÐTJOTUSVNFOUPTFOUSFȵȳȳȳFȵȳȳȻ&TTFOÞNFSPSFQSFTFOUB BQSPYJNBEBNFOUF 
ȴȻȱEBTDFSDBEFȹNJMFNQSFTBTCSBTJMFJSBTRVFJOWFTUFNFN1%
&OUSFBTȻȶȼmSNBTRVFBDFTTBSBNPTGVOEPTTFUPSJBJT ȹȼȷQBSUJDJQBSBNDPNPFNQSFTBTDPPQFrativas e  participaram na modalidade subvenção. Há ainda  ﬁrmas que acessaram, simultaneamente, a modalidade subvenção e participaram dos projetos como empresas intervenientes.

1BSD&TUSBUt&E&TQt#SBTÓMJB%'tWȴȸtOȶȴtQȴȻȺȵȷȷtKVMEF[ȵȳȴȳ

FNDCT, Sistema Nacional de Inovação e a presença das empresas

%BTȻȶȼFNQSFTBT ȹȹUBNCÏNBDFTTBSBNB-FJEP#FNFOUSFȵȳȳȹFȵȳȳȺȼȸUPNBSBNDSÏEJUPT
SFFNCPMTÈWFJTEB'JOFQFȸȻBDFTTBSBNPTCFOFGÓDJPTQSFWJTUPTOB-FJEF*OGPSNÈUJDB
Um indicador síntese do grau de sobreposição existente entre os diferentes instrumentos é o
número de empresas que acessaram mais de um instrumento em relação ao número total de
empresas que acessaram algum dos instrumentos considerados. Tomemos, para tanto, apenas
os instrumentos exclusivamente relacionados ao incentivo à inovação tecnológica, quais sejam:
fundos setoriais, Lei do Bem, projetos reembolsáveis da Finep e Lei de Informática. No período
considerado, . empresas acessaram pelo menos um desses quatro instrumentos de apoio à
JOPWBÎÍP%FTUBT ȵȵȼ ȴȶ ȶȱ BDFTTBSBNNBJTEFVNJOTUSVNFOUPȴȳ ȼȱBDFTTBSBNEPJTEFTTFT
JOTUSVNFOUPTFȵ ȷȱBDFTTBSBNUSÐTJOTUSVNFOUPTEJGFSFOUFT&NTÓOUFTF PHSBVEFTPCSFQPTJÎÍP
FOUSFFTTFTJOTUSVNFOUPTÏEFBQSPYJNBEBNFOUFȴȶȱ/BJOEÞTUSJB PHSBVEFTPCSFQPTJÎÍPÏVN
QPVDPNBJPSȴȹȱOPTFUPSEFTFSWJÎPT BTPCSFQPTJÎÍPOÍPDIFHBBȴȳȱ
A existência de certo grau de sobreposição entre os diferentes instrumentos de política de inovação não é, a priori, uma característica negativa de um sistema de inovação. A existência desse
tipo de complementaridade pode fazer com que o efeito de um conjunto de políticas de inovação seja maior do que o efeito somado de cada uma das políticas separadamente. Esta, aliás, é
a principal forma de mensurar a existência de complementaridades entre as diferentes políticas
de estímulo à inovação.
Dado que a inovação é um fenômeno complexo, resultante de variados fatores, as políticas,
geralmente, têm objetivos diversos e enfrentam diferentes obstáculos que diﬁcultam o processo inovativo. Nas políticas brasileiras de apoio à inovação, o maior grau de sobreposição
entre os instrumentos é observado entre a Lei do Bem (incentivos ﬁscais) e os projetos reembolsáveis (crédito). É bastante razoável supor que exista uma complementaridade importante entre esses dois mecanismos: os incentivos ﬁscais reduzem o custo associado ao processo
de inovação, mas não garantem que as empresas tenham, no momento do investimento, os
recursos necessários para investir no projeto de P&D, o que é feito por meio de mecanismos
de crédito. Além disso, é importante considerar que as diferentes etapas do ciclo de vida das
empresas também requerem diferentes instrumentos de políticas para estimular a inovação e
os investimentos em P&D.
0VUSPOÞNFSPSFMFWBOUFOB5BCFMBȴNPTUSBRVF FOUSFBTFNQSFTBTCSBTJMFJSBT DFSDBEFȵȸȳȳ
mantêm parceria com algum grupo de pesquisa. Este número dá a dimensão do grau em que
o setor industrial interage com a comunidade cientíﬁca para a produção de conhecimento e
EFJOPWBÎÜFT4FHVOEPB1JOUFD FOUSFJOEÞTUSJBFTFSWJÎPT FYJTUFNBQSPYJNBEBNFOUFȶȵNJM
empresas inovadoras no país. O número de empresas que mantêm parceria com grupos de
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QFTRVJTBSFQSFTFOUB QPSUBOUP DFSDBEFȻȱEPUPUBMEBTFNQSFTBTJOPWBEPSBTOPQBÓT&TTFSFTVMUBEPÏDPNQBUÓWFMDPNPTPCUJEPTQFMB1JOUFD RVFNPTUSBRVFBQSPYJNBEBNFOUFȹȱEBT
empresas inovadoras declaram que as universidades e os institutos de pesquisa são fontes de
informação importantes para a inovação.
&OUSFBTNBJTEFȵȸȳȳFNQSFTBTJOEVTUSJBJTRVFFTUBCFMFDFSBNQBSDFSJBDPNPTHSVQPTEFQFTRVJTBCSBTJMFJSPT BQFOBTȶȶȸGPSBNBQPJBEBTQFMPTGVOEPTTFUPSJBJT&TUFEBEPSFWFMBRVFBQBSceria com universidades e grupos de pesquisa pode ser considerada um indício de preocupação
da empresa com a tecnologia e com a inovação, o que sugere que há um público potencial que
ainda não é apoiado pelos fundos setoriais.
Outra questão importante que surge dessa análise diz respeito aos elos indiretos entre os fundos setoriais e as empresas brasileiras. Boa parte dos projetos apoiados pelos fundos setoriais é
destinada a instituições de pesquisa, a universidades e aos ICT. Mesmo quando esses recursos
não ﬁnanciam projetos realizados em parceira com empresas (projetos cooperativos), é razoável
supor que o conhecimento acumulado pelo pesquisador ou pelo seu grupo de pesquisa, ao realizar um projeto ﬁnanciado pela Finep, também possa ser utilizado em outros projetos realizados
em parceria com o setor produtivo. Logo, haveria um impacto indireto dos projetos ﬁnanciados
pelos fundos setoriais sobre o setor produtivo. Uma primeira aproximação para tentar mensurar
o potencial desses impactos é aferir quantas empresas mantêm parceria com grupos de pesquisa
cujos pesquisadores foram ﬁnanciados pelos fundos setoriais no período recente.
&OUSFBTNBJTEFȵȸȳȳFNQSFTBTRVFNBOUÐNQBSDFSJBDPNHSVQPTEFQFTRVJTBOP#SBTJM FOUSF
ȵȳȳȳFȵȳȳȻ DFSDBEFȴȺȳȳFTUBCFMFDFSBNQBSDFSJBDPNHSVQPTBQPJBEPTQPSGVOEPTTFUPSJBJT
Essas empresas seriam, portanto, indiretamente atingidas pelos fundos setoriais. Isso signiﬁca
RVF BMÏNEBTmSNBTEJSFUBNFOUFBQPJBEBTQFMPTGVOEPT OPQFSÓPEPSFDFOUF PVUSBTȴȷȳȳ BT
ȴȺȴȶRVFUÐNQBSDFJSBTDPNHSVQPTEFQFTRVJTBBQPJBEPTQFMPTGVOEPTNFOPTBTȵȼȷ FOUSFFMBT 
que também foram diretamente apoiadas pelos fundos setoriais) tiveram uma ligação indireta
com o conhecimento gerado graças ao suporte dos fundos, por meio de sua relação com os
grupos de pesquisa. É claro que essa relação indireta parte do suposto, simpliﬁcador, de que os
projetos desses grupos de pesquisa foram úteis nas parcerias que eles desenvolveram junto às
empresas. Ao beneﬁciar os pesquisadores, os fundos setoriais podem estar favorecendo também
as ﬁrmas com as quais os grupos de pesquisa mantêm relações. Ao considerarmos esse benefício
indireto, é possível observar que o alcance dos FNDCT/FS é mais signiﬁcativo.
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3.2. Perﬁl das empresas apoiadas: a participação de
pequenas e grandes empresas
Quanto ao perﬁl das empresas apoiadas, é possível veriﬁcar que os fundos setoriais têm focalizado, corretamente, empresas mais dinâmicas, do ponto de vista tecnológico, e mais inseridas
no comércio internacional do que a média das demais empresas brasileiras. Para exempliﬁcar
as diferenças entre as empresas apoiadas e não apoiadas, foram selecionadas apenas empresas
JOEVTUSJBJT TFUPSFNRVFPTGVOEPTTFUPSJBJTBQPJBSBNBQSPYJNBEBNFOUFȷȸȺFNQSFTBTOPTÞMUJNPTBOPT"5BCFMBȻDPNQBSBBTFNQSFTBTBQPJBEBTQFMPTGVOEPTDPNPDPOKVOUPEBTFNQSFTBT
JOEVTUSJBJTDPNNBJTEFȶȳQFTTPBTPDVQBEBT
No que diz respeito às variáveis tecnológicas, a escolaridade média nas empresas que são apoiadas pelos fundos é de , anos de estudo, bastante superior à média das empresas industriais,
RVFÏEFȻ ȹBOPTEFFTUVEP%BNFTNBGPSNB FOUSFBRVFMBTBQPJBEBTQFMPTGVOEPT ȷȳȱEJTQÜFNEFEFQØTJUPTEFQBUFOUFTKVOUPBP*/1*BOUFVNBNÏEJBOBDJPOBMEFȴȳȱ5BJTJOEJDBEPres evidenciam mais agressividade tecnológica das empresas apoiadas pelos fundos setoriais em
comparação com o restante da indústria, ainda que não se possa fazer nenhuma especulação
sobre a causalidade dessa relação. Em outras palavras, não é possível aﬁrmar se as empresas que
procuraram o apoio dos fundos setoriais o ﬁzeram por serem mais intensivas em tecnologia ou
se o apoio dos fundos contribuiu para o melhor desempenho tecnológico delas. De qualquer
forma, o mínimo que se pode dizer é que os fundos setoriais estão selecionando empresas com
melhores indicadores tecnológicos do que a média da indústria brasileira.
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Tabela . Características das ﬁrmas industriais brasileiras em comparação com as empresas industriais apoiadas pelos fundos setoriais: 
Empresas industriais com
mais de 30 empregados

Empresas industriais apoiadas
pelos fundos setoriais

33.094

457

Tamanho médio (nº de empregados)

173

1.052

Escolaridade média (anos de estudo)

8,6

10,6

Idade média da ﬁrma

17,9

24

Exportações (média por ﬁrma R$ mil)

4.147

104.278

% exportadoras

25%

60%

Importações (média por ﬁrma R$ mil)

2.828

71.325

% importadoras

25%

61%

% de empresas com patentes

10%

40%

Variável
Número de empresas

Fonte: Elaboração própria, a partir das seguintes fontes: Cadastro de Firmas Beneﬁciárias da Lei do Bem (MCT), Cadastro dos Grupos de Pesquisa do CNPq, Cadastro dos Fundos Setoriais (MCT), Pesquisa Industrial Anual (PIA/IBGE),
Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC/IBGE), Relação Anual de Informações Sociais (RAIS/MTE), Registro de Patentes (INPI), Censo de Capital Estrangeiro do Banco Central, Cadastro de Firmas Financiadas pelo BNDES, Registro
de Operações de Exportações e Importações da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX/MDIC).

2VBOUPËJOTFSÎÍPEFTTBTFNQSFTBTOPDPNÏSDJPJOUFSOBDJPOBM NBJTEFȹȳȱEBTFNQSFTBTBQPJBEBT
QFMPTGVOEPTTÍPFYQPSUBEPSBTPVJNQPSUBEPSBT BOUFȵȸȱEPDPOKVOUPEBTFNQSFTBTJOEVTUSJBJT
DPNNBJTEFȶȳQFTTPBTPDVQBEBT0WBMPSNÏEJPEBTFYQPSUBÎÜFTEBTCFOFmDJÈSJBTEPTGVOEPT
também é signiﬁcativamente superior: as beneﬁciárias dos fundos exportaram, em média, cerca de
3ɃȴȳȳNJMIÜFT FNȵȳȳȺ BOUFVNBNÏEJBEF3ɃȷNJMIÜFTEBJOEÞTUSJBCSBTJMFJSB/PRVFEJ[SFTQFJUPBPOÞNFSPEFFNQSFTBTFTUSBOHFJSBT FTUBTTÍPȺȱEBTFNQSFTBTBQPJBEBTQFMPTGVOEPT5BMQFScentual é maior do que a participação percentual dessas empresas na indústria. Entretanto, deve-se
levar em conta que, apesar de representarem um pequeno número de empresas, as multinacionais
representam cerca de metade de tudo que a indústria brasileira investe em P&D.
No que se refere ao tamanho das empresas apoiadas pelos fundos setoriais, elas têm, em média,
ȴȳȳȳGVODJPOÈSJPTFTÍPCFNNBJPSFTEPRVFBNÏEJBEBTFNQSFTBTJOEVTUSJBJTCSBTJMFJSBTEFȴȺȶ
empregados. Além disso, a idade média dessas empresas também é maior do que a idade média
das empresas industriais. Apesar do maior tamanho médio das empresas apoiadas, os fundos
TFUPSJBJTEFTUJOBNTF QSFQPOEFSBOUFNFOUF BFNQSFTBTNFOPSFTDFSDBEFȺȳȱEBTFNQSFTBT
RVFQBSUJDJQBNEPTGVOEPTTÍPFNQSFTBTDPNNFOPTEFȸȳȳQFTTPBTPDVQBEBT/PTQSPKFUPT
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reembolsáveis geridos pela Finep, a participação percentual de grandes empresas é um pouco
NBJPSFDIFHBBȷȳȱEPUPUBMEFFNQSFTBTCFOFmDJBEBT
Quando se veriﬁca a distribuição dos recursos dos fundos setoriais destinados a empresas, em
WF[EPOÞNFSPEFFNQSFTBT PCTFSWBTFRVFPRVBESPNVEBVNQPVDP0TȴȻȶȴQSPKFUPTRVF
DPOUBNDPNBQBSUJDJQBÎÍPEJSFUBEFFNQSFTBTTPNBSBN FOUSFȵȳȳȳFȵȳȳȻ DFSDBEF3Ƀȴ ȹCJMIÍPPVBQSPYJNBEBNFOUFȶȸȱEPTSFDVSTPTJOWFTUJEPTOPUPUBMEBBNPTUSBEFȴȶȷȶȶQSPKFUPT"
Tabela  mostra a distribuição desses recursos de acordo com as faixas de tamanho das empreTBTBQPJBEBT&NCPSBBQFOBTȶȳȱEBTFNQSFTBTBQPJBEBTQFMPTGVOEPTTFUPSJBJTUFOIBNNBJTEF
ȸȳȳFNQSFHBEPT FTUBTmDBNDPNȷȺȱEPTSFDVSTPTEFTUJOBEPTQFMPTGVOEPTQBSBBTFNQSFTBT
&NUFSNPTEFWBMPSFT BTFNQSFTBTDPNNFOPTEFȶȳQFTTPBTPDVQBEBTBJOEBDPOUJOVBNBUFS
QBSUJDJQBÎÍPSFMFWBOUF ȵȳȱ OPTSFDVSTPTEPTGVOEPTTFUPSJBJT
Tabela . %JTUSJCVJÎÍPEPTSFDVSTPTBQMJDBEPTQFMPTGVOEPTTFUPSJBJTFOUSFȵȳȳȳFȵȳȳȻ
em projetos com empresas, segundo faixas de tamanho das empresas apoiadas
Classe de tamanho

Valor dos projetos

Part. %

[1-30)

269.272.208

20,40%

[30-50)

49.242.350

3,70%

[50-100)

171.025.636

12,90%

[100-250)

151.179.418

11,40%

[250-500)

54.900.248

4,10%

[500-...)

627.409.204

47,40%

Fonte: FINEP, MCT, BNDES, RAIS (MTE), CNPq. (*) Exceto Pappe-Subvenção, projetos em parceria com o Sebrae, bolsas RHAE e Projeto Inovar.

Se considerarmos o período mais recente, é possível observar uma forte tendência de redução
da participação de grandes empresas nos fundos setoriais, especialmente na modalidade subvenção. De fato, nossa análise mostra que as diretrizes aplicadas nas chamadas públicas de subvenção econômica nos últimos três anos concentraram os recursos no segmento de empresas
de pequeno porte e desestimularam a participação das empresas de maior porte. Houve uma
GPSUFFMFWBÎÍPEBTDPOUSBQBSUJEBTFYJHJEBTEFTTFTFHNFOUP EFȹȳȱQBSBȵȳȳȱEPWBMPSEBTVCvenção) o que, aliado com os baixos valores de subvenção concedidos às grandes empresas, tem
diﬁcultado a participação dessas empresas nos projetos dos fundos setoriais.
A Tabela  mostra que os valores médios concedidos às micro e pequenas empresas (R ,
milhão) não diferiram muito dos valores concedidos às médias (R , milhão) e às grandes
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FNQSFTBT 3Ƀȵ ȶNJMIÜFT OÍPPCTUBOUFBTHSBOEFTEJGFSFOÎBTEFGBUVSBNFOUPFOUSFBRVFMFT
segmentos. Veriﬁcaram-se nos resultados das chamadas diversos casos de micro/pequenas
empresas que receberam subvenção em valor muito superior ao seu faturamento, ou próximo
do faturamento.ȴȶ Assim, as subvenções concedidas apresentam, em muitos casos, duas características incongruentes: são elevadas para as pequenas empresas, mas são baixas em relação
aos projetos mais estruturantes das empresas médias e grandes. O resultado desse processo é
RVFBQBSUJDJQBÎÍPEFNJDSPFQFRVFOBTFNQSFTBTOPTFEJUBJTEFTVCWFOÎÍP RVFFSBEFȷȹȱ
FNȵȳȳȺ BVNFOUPVQBSBNBJTEFȺȺȱFNȵȳȳȼ&TTFNPWJNFOUPPDPSSFVQBSBMFMBNFOUFËSFEVÎÍPEBQBSUJDJQBÎÍPEBHSBOEFFNQSFTBOPTFEJUBJT RVFDBJVEFȶȸȱQBSBȹ ȷȱ
Tabela . Finep – Distribuição das subvenções aprovadas,
por portes de empresas – - (valores em R milhões)
Ano

Micro e Pequena Empresa

Média Empresa

Grande Empresa

Total

Nº de
Proj.

Valor
Total

%

Valor
Médio

Nº de
Proj.

Valor
Total

%

Valor
Médio

Nº de
Proj.

Valor
Total

%

Valor
Médio

2007

104

143,9

45,9

1,4

26

58,8

18,7

2,3

44

111

35,4

2,5

313,8

2008

182

375,9

73,1

2,1

37

65,6

12,7

1,8

26

73,1

14,2

2,8

514,6

2009

211

359,6

77,2

1,7

37

76,5

16,4

2,1

13

29,8

6,4

2,3

465,9

Fonte: FINEP/MCT.

A decisão de priorizar o acesso de pequenas empresas aos FNDCT/FS tem outras implicações
para a Finep, pois demanda maiores quantitativos de recursos humanos, técnicos e administrativos
para analisar e acompanhar o grande volume de projetos apresentados nas chamadas públicas de
subvenção. Em , os técnicos da agência e consultores ad hoc tiveram que analisar, em pouco
FTQBÎPEFUFNQP ȵȸȸȻQSPQPTUBTDBOEJEBUBTËDIBNBEBQÞCMJDBEFTVCWFOÎÍP BMÏNEPTSFDVSTPT
KVSÓEJDPTBQSFTFOUBEPTQPSȻȸȼFNQSFTBTOÍPHBOIBEPSBTOPQSPDFTTPEFTFMFÎÍPEBTTVCWFOÎÜFT
Além da redução da priorização das pequenas empresas na subvenção, há outro movimento que pode estar levando à redução da participação das grandes empresas no conjunto dos
projetos dos fundos setoriais. Esse movimento consiste na forte redução dos desembolsos de
QSPKFUPTDPPQFSBUJWPTVOJWFSTJEBEFFNQSFTB RVFQBTTBSBNEF3Ƀȷȴȵ ȷNJMIÜFT FNȵȳȳȹ QBSB
ȴȵ $SJUÏSJPTEFQPSUFEFFNQSFTB TFHVOEPPWBMPSEPGBUVSBNFOUPBOVBMNJDSPFNQSFTBFFNQSFTBEFQFRVFOPQPSUF3Ƀȵ ȷ
NJMIÜFTQFRVFOBFNQSFTB3Ƀȵ ȷo3Ƀȴȳ ȸNJMIÜFTNÏEJBFNQSFTB3Ƀȴȳ ȸo3ɃȹȳNJMIÜFTHSBOEFFNQSFTBBDJNBEF3Ƀ
 milhões.
ȴȶ "MHVOTEPTDBTPTSFQSFTFOUBNNJDSPFNQSFTBTDSJBEBTQPSHSVQPTEFHSBOEFQPSUF DPNPPCKFUJWPFTQFDÓmDPEFVTVGSVJSEB
doação concedida, quando não havia norma impeditiva desse recurso.
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3Ƀȷȼ ȺNJMIÜFT FNȵȳȳȻ"SFEVÎÍPEFDPSSFVEBRVBTFDPNQMFUBTVTQFOTÍPEBTDIBNBEBTQÞCMJDBTDPPQFSBUJWBTOPTBOPTEFȵȳȳȺFȵȳȳȻ DPNPPCKFUJWPEFSFBWBMJBSPQSPHSBNB NBTRVF
foram retomadas a partir de . O estudo realizou comparações entre os projetos cooperativos universidade-empresa e o programa de subvenção econômica. Os projetos cooperativos se
caracterizam pela maior densidade tecnológica e pelo maior porte das empresas participantes.
De fato, as empresas dos projetos cooperativos apresentam indicadores de realização de P&D
muito superiores às empresas menores dos projetos de subvenção: despendem , vezes mais
FN1%JOUFSOPRVFBTmSNBTEFQSPKFUPTEFTVCWFOÎÍPFDPOUBNDPNȻ ȷWF[FTNBJTQFTTPBM
dedicado à P&D. Tais resultados podem parecer óbvios, dada a diferença de porte das empresas
dos respectivos programas, porém esse tipo de avaliação procura medir o impacto global potencial para o país que resulta da aplicação de recursos escassos em diferentes grupos de empresas;
neste aspecto, as decisões sobre o direcionamento de recursos representam uma opção política,
mas não podem deixar de se fundamentar em avaliações técnicas sobre os melhores usos alternativos de recursos públicos.

3.3. Impactos dos fundos setoriais sobre o desempenho
das empresas apoiadas
Nas seções anteriores, este trabalho identiﬁcou quantas são e qual é o perﬁl das empresas apoiadas pelos fundos setoriais. Argumentou-se que, apesar da necessidade de ampliação das políticas
de inovação no país e dos fundos setoriais, estes últimos representam o instrumento mais signiﬁcativo de apoio à inovação nas empresas na economia brasileira. A pergunta a ser feita, nesta
seção, diz respeito à efetividade dos fundos setoriais em ampliar os esforços inovativos e a competitividade das empresas apoiadas.
Existe uma série de argumentos teóricos em favor de políticas ativas de inovação. Apesar deles,
persiste um debate sobre se estas políticas são de fato efetivas, baseado na hipótese de um efeito
crowding out das políticas de apoio à inovação nas empresas. Tal hipótese sustenta que os recursos públicos podem simplesmente estar substituindo os recursos privados que seriam investidos
em inovação independentemente da política governamental. Além disso, mesmo que exista
complementaridade entre recursos públicos e privados, pode ser que o investimento privado
induzido pela política governamental, na margem, não compense os custos da política.
Do ponto de vista metodológico, a avaliação dos impactos dos fundos setoriais nas empresas
apoia-se na comparação dos indicadores de esforços tecnológicos e resultados das ﬁrmas que se
beneﬁciaram dos fundos (grupo de tratamento) com os indicadores daquelas que não tiveram
acesso a esse instrumento (grupo de controle).

Consolidação do Sistema Nacional de Ciência Tecnologia e Inovação (SNCTI)
CT&I – Indicadores, avaliação e desaﬁos





Mauro Borges Lemos; João Alberto De Negri.

Os esforços tecnológicos são tradicionalmente aferidos com base nos gastos em P&D interno e
externo. Diante das limitações que a Pintec impõe, quais sejam, a última Pintec disponível data
EFȵȳȳȸFPTEBEPTTÍPUSJFOBJT PQUPVTFQPSVUJMJ[BS BRVJ VNBWBSJÈWFMJOUJUVMBEBiQFTTPBMPDVpado técnico-cientíﬁco” (PoTec), que corresponde à soma dos valores associados aos seguintes
grupos ocupacionais da Classiﬁcação Brasileira de Ocupações (CBO): pesquisadores, engenheiros, diretores e gerentes de P&D e o que chamamos de proﬁssionais cientíﬁcos. O PoTec apresenUPV FNȵȳȳȸ VNDPFmDJFOUFEFDPSSFMBÎÍPDPNPTHBTUPTJOUFSOPTFFYUFSOPTFN1%TVQFSJPS
Bȼȳȱȴȷ Dessa forma, há evidências robustas de que o PoTec é uma proxy adequada dos esforços
tecnológicos. Uma vez que o PoTec pode ser calculado com base nos dados da RAIS, é possível
acompanhar sua evolução anual durante o período considerado na análise.
Os indicadores de resultados foram o crescimento da empresa (aferido por meio da evolução de
seu pessoal ocupado total) e de suas exportações de alto conteúdo tecnológico.
Por deﬁnição, o grupo de tratamento é composto pelas empresas que obtiveram apoio dos
fundos setoriais nos últimos anos. As modalidades de apoio analisadas nesta seção são: i) inUFSWFOJÐODJB PVQSPKFUPTDPPQFSBUJWPT JJ NFDBOJTNPTEFDSÏEJUPEB'JOFQȴȸ/FTTBTNPEBMJEBEFT FOUSFȵȳȳȳFȵȳȳȻ PTGVOEPTTFUPSJBJTBQPJBSBNBQSPYJNBEBNFOUFNJMFNQSFTBT DPOforme Tabela . Além disso, para efeitos da avaliação, foram consideradas apenas as empresas
industriais apoiadas pelos fundos entre  e . Essa restrição foi necessária, pois a avaliação de impacto requer um período de defasagem entre o acesso à política e o seu impacto no
desempenho da empresa.
Em síntese, a variável que deﬁne o grupo de tratamento é uma variável binária que assume o
valor  caso a empresa tenha sido apoiada pelos fundos setoriais, nas modalidades consideradas
(interveniência e projetos reembolsáveis), no período compreendido entre  e  (inclusive). Convém observar que não se estabeleceu, primeiramente, distinção entre as duas modalidades indicadas ou o acúmulo de duas ou mais modalidades de apoio pela mesma empresa.
Além disso, a magnitude do apoio recebido não foi considerada. Implicitamente, assume-se que,
ao atuarem como interveniente em projetos apoiados pelos fundos setoriais, as empresas beneﬁciam-se de transbordamentos das atividades de pesquisa empreendidas por universidades
e centros de pesquisa, por exemplo. Embora essa modalidade de apoio seja obviamente menos
direta do que o ﬁnanciamento reembolsável ou a subvenção econômica, assumiu-se em um primeiro momento que não haveria distinção entre os impactos esperados. Contudo, uma análise
ȴȷ 0VTPEPQFTTPBMUÏDOJDPDJFOUÓmDPDPNPproxy para os esforços tecnológicos surgiu no estudo pioneiro sobre possíveis
efeitos crowding out de BLANK, D.M., e STIGLER, G.J., The Demand and Supply of Scientiﬁc Personnel. National Bureau of
&DPOPNJD3FTFBSDI /FX:PSL ȴȼȸȺ
ȴȸ  1BSB FTUF USBCBMIP  OÍP QVEFNPT DPOUBS DPN BT FNQSFTBT RVF SFDFCFSBN TVCWFOÎÍP FDPOÙNJDB  QPSRVF BT FNQSFTBT
industriais começaram a acessar esta modalidade de suporte apenas em , o último ano para o qual dispúnhamos da RAIS.
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econométrica conduzida ao ﬁnal do trabalho permitiu distinguir os impactos entre as formas de
apoio às empresas.
"PmOBM OPTTBBNPTUSBEFDBTPTDPNQSFFOEFȷȷȵmSNBTRVFFTUSFBSBNOPTGVOEPTTFUPSJBJTFOUSF
 e , enquanto a amostra de possíveis controles compreende todas as ﬁrmas industriais
com mais de cinco empregados em  e , ou seja, em torno de . empresas por ano.
As conclusões sobre o impacto nas empresas decorrente do acesso aos fundos setoriais poderiam estar enviesadas devido ao chamado viés de seleção. Este viés está relacionado ao fato de
que, provavelmente, as empresas que têm acesso aos fundos setoriais já trilhavam uma trajetória
tecnológica distinta das empresas que não os acessaram. Assim, caso não fosse levado em consideração, não seria possível distinguir realmente o esforço tecnológico induzido pelos fundos
setoriais do próprio fato de que rotas tecnológicas diferenciadas exigem esforços tecnológicos
diferenciados. Por esta razão, este estudo empregou técnicas estatísticas que corrigem o viés de
seleção, levando em conta as características das empresas antes de acessarem os fundos setoriais
e comparando empresas comparáveis.
A análise dos resultados indica que os impactos do acesso aos fundos setoriais sobre os esforços
tecnológicos das empresas são positivos. De fato, as empresas que acessam os fundos setoriais
exibem uma taxa de crescimento de seus esforços tecnológicos maior do que a observada nos
grupos de controle, ou seja, empresas que não receberam apoio dos fundos setoriais.
A Tabela  sintetiza esses resultados ao indicar os diferenciais nas taxas de crescimento (em percentual) das variáveis sob análise. Os números na tabela mostram o quanto, em termos percentuais, o crescimento dos esforços tecnológicos foi superior no grupo de empresas apoiadas pelos
fundos em comparação com os grupos de controle.
Tabela . Diferenciais de taxas de crescimento das variáveis de interesse entre as
empresas apoiadas pelos fundos setoriais e os distintos grupos de controle
Pessoal técnico-cientíﬁco Pessoal ocupado Exportações de alta tecnologia
No primeiro ano depois
do acesso (entre t0 e t1)
No segundo ano depois
do acesso (entre t0 e t2)
No terceiro ano depois do
acesso (entre t0 e t3)
No quarto ano depois do
acesso (entre t0 e t4)

6,82***

6,82***

6,18ns

11,52***

9,64***

15,03ns

15,72***

11,52*

14,22ns

26,74**

16,07ns

35,80*

Pessoal técnico-cientíﬁco

Pessoal ocupado

Exportações de alta tecnologia

Fonte: Elaboração dos autores.
Obs.: ns – não signﬁcativo, *** – signiﬁcativo a , ** – signiﬁcativo a ,  – signiﬁcativo a .
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Na prática, no primeiro ano após o acesso aos fundos, a taxa de crescimento da contratação de
QFTTPBMUÏDOJDPDJFOUÓmDPÏȹ ȻȱNBJPSFOUSFBTFNQSFTBTRVFPTBDFTTBSBN2VBOEPTFDPNQBSBPBOPEFBDFTTPDPNEPJTBOPTËGSFOUF FTTFEJGFSFODJBMÏEFȴȴ ȸȵȱFBTTJNQPSEJBOUF"PDBMcularmos esses diferenciais em nível em vez de percentuais e considerando que casos e controles
empregam, em média,  empregados em ocupações técnico-cientíﬁcas em t, concluímos
que, ao ﬁnal de quatro anos, as empresas que acessaram os fundos setoriais terão , empregados a mais em ocupações técnico-cientíﬁcas do que as empresas do grupo de controle.
No que diz respeito às variáveis de resultado empresarial (tamanho da ﬁrma e exportações de
alto conteúdo tecnológico), os diferenciais de pessoal ocupado em percentual apontam para
um crescimento das ﬁrmas que acessaram os fundos setoriais. Por seu turno, não houve impacto aparente dos fundos setoriais sobre as exportações de alto conteúdo tecnológico. Em síntese,
este trabalho evidencia que não existe, no caso dos fundos setoriais, o que a literatura costuma
chamar de efeito crowding out. Ao contrário, os resultados obtidos mostram que o acesso aos
fundos setoriais contribuiu para ampliar os esforços tecnológicos das empresas apoiadas, fato
evidenciado pelo crescimento do pessoal técnico-cientíﬁco naquelas empresas.

3.4. Existem possibilidades de melhorar a focalização
dos fundos setoriais?
Uma das constatações feitas neste trabalho é que é possível e necessário ampliar a abrangência das políticas de inovação no Brasil, de modo geral, e dos fundos setoriais, em particular. Tal
constatação ﬁca ainda mais forte à luz dos resultados obtidos na última seção, evidenciando um
impacto positivo dos fundos sobre os esforços tecnológicos privados.
Uma questão importante, portanto, diz respeito a qual seria o público-alvo para os fundos setoriais que, eventualmente, ainda não esteja sendo atingido pela política. Para isso, esta seção utiliza
o conceito de empresas líderes e avalia, a partir da identiﬁcação dessas empresas, se elas estariam
ou não sendo apoiadas pelos fundos setoriais. Nesse sentido, procura-se responder a algumas
perguntas. As empresas líderes na indústria no Brasil têm condições de criar novas competências
por meio da P&D? Fazendo isso, elas diversiﬁcariam a produção em direção a produtos e processos de maior intensidade tecnológica? Quem são essas empresas? Quantas são? Qual é o papel
dos fundos setoriais no fomento à P&D dessas empresas?
Os indicadores de desempenho e de esforço tecnológico das ﬁrmas brasileiras mostrados por De
/FHSJF4BMFSOP ȵȳȳȸ FQPS%F/FHSJF-FNPT OPQSFMP FYQMJDJUBNRVFTÍPTJHOJmDBUJWBTBTEFsigualdades produtivas e tecnológicas no Brasil em diversas dimensões (escala, inserção externa,
 Após a aplicação do algoritmo de pareamento.
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tecnologias de processo e produto, qualiﬁcação da força de trabalho, investimento em P&D, cooperação técnica, markup, etc). A diversidade produtiva e tecnológica é uma das características
mais relevantes da indústria brasileira.
O fato de a indústria brasileira ser muito heterogênea do ponto de vista das suas capacitações tecnológicas e estar em uma posição intermediária, quando comparada com as economias
avançadas e os países em desenvolvimento, implica que, por um lado, uma parte relevante da
inovação tecnológica que as ﬁrmas brasileiras realizam é por meio da compra de máquinas e
equipamentos. Por outro, uma economia em estágios intermediários de especialização produtiva e tecnológica conta com, diferentemente das características médias de outras economias
em desenvolvimento, um núcleo especíﬁco e/ou circunscrito de empresas que inova por meio
da geração de conhecimento novo. Este trabalho deﬁne como núcleo da indústria brasileira as
ﬁrmas que têm capacidade de acumular conhecimento novo para realizar inovação tecnológica.
Estas ﬁrmas são, como veremos à frente, o que chamamos de empresas líderes e empresas seguidoras com grande potencial de liderança e empresas emergentes.
Existem dois tipos de liderança que uma ﬁrma pode exercer no mercado: i) líderes na diferenciação de produto; ii) líderes em custo. Estes dois tipos de empresas líderes podem conviver dentro
de um mesmo setor industrial, em um mesmo regime tecnológico. A ﬁrma que diferencia seu
produto amplia a sua participação de mercado, demonstrando ao consumidor que seu produto
é diferente em diversos atributos quando comparado aos demais produtos concorrentes e por
isso podem melhor satisfazer o consumidor. A ﬁrma induz o consumidor a atribuir ao seu produto uma menor elasticidade preço da demanda – um produto diferenciado –, o que lhe permite
cobrar um preço superior e obter um preço-prêmio. A ﬁrma que produz produtos homogêneos
consegue também liderar tecnologicamente um mercado caso ela mostre ao consumidor que o
seu produto é similar aos demais, porém é mais barato. Para fazer isso, a ﬁrma necessita ter um
custo de produção menor associado a uma homogeneidade de produto.
Além das ﬁrmas líderes no mercado, existem ﬁrmas com capacidade de acompanhar e imitar as
mudanças tecnológicas no seu setor e, por isso, conseguem diferenciar produtos ou realizar mudanças para reduzir seus custos de produção. Existem, portanto, empresas que seguem rapidamente as empresas líderes e acompanham as mudanças na dinâmica de mercado impulsionadas
pela concorrência setorial. Estas ﬁrmas são chamadas de empresas seguidoras.
Um das questões especialmente relevantes para caracterizar as empresas líderes é avaliar o
esforço das ﬁrmas para um sistema próprio de inovação. Inicialmente, é relevante caracterizar
que a ﬁrma pode tornar-se inovadora de diversas formas. Particularmente, no caso da economia brasileira, os investimentos que as ﬁrmas realizam em máquinas e equipamentos estão
fortemente associados ao lançamento de produtos ou processos novos para a ﬁrma. Neste
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caso, o conhecimento necessário para realizar inovação tecnológica está incorporado às máquinas e equipamentos e está em grande medida disponível para qualquer empresa que tenha
condições de investir, o que sinaliza uma baixa apropriabilidade tecnológica.
Nem todo investimento em máquinas e equipamentos está associado à inovação tecnológica.
Uma parcela signiﬁcativa do investimento em bens de capital está associada à expansão da capaDJEBEFQSPEVUJWBEBmSNB PVTFKB QSPEV[JSNBJTEPNFTNPQSPEVUP"5BCFMBȻNPTUSBRVF FN
ȵȳȳȸ PJOWFTUJNFOUPUPUBMEBTFNQSFTBTMÓEFSFTEBJOEÞTUSJBCSBTJMFJSBGPJEF3ɃȶȺ ȺȳCJMIÜFT-JHFJSBNFOUFTVQFSJPSBPJOWFTUJNFOUPUPUBMEBTFNQSFTBTTFHVJEPSBT RVFGPJEF3Ƀȶȶ ȹȵCJMIÜFT
Deste total, o investimento em máquinas e equipamentos das empresas líderes e seguidoras foi
EF3Ƀȴȷ ȳȼCJMIÜFTF3Ƀȴȹ ȼȶCJMIÜFT SFTQFDUJWBNFOUF"QBSDFMBEPJOWFTUJNFOUPFNNÈRVJOBT
e equipamentos que foi dirigida para a inovação tecnológica no total do investimento neste item
GPJEFȶȸ ȼȱ OPDBTPEBTMÓEFSFT FȷȻ ȴȱ OPDBTPEBTTFHVJEPSBT 5BCFMBȵ 

1BSD&TUSBUt&E&TQt#SBTÓMJB%'tWȴȸtOȶȴtQȴȻȺȵȷȷtKVMEF[ȵȳȴȳ

2,76

0,35

74,44

Frágeis

Emergentes

Total

32,86

0,21

1,62

16,93

14,09
0,36
(2,6%)
0,05
(2,5%)
0,03
(4,4%)
1,57
(5,0%)

0,08
(4,2%)
0,21
(27,3%)
7,82
(24,8%)

1,13
(7,3%)

5,25
(33,9%)
2,28
(17,0%)

Outros conhecimentos
(BI R$)*

P&D interno
e externo
(BI R$)*

15,07
(47,7%)

0,35
(45,4%)

1,49
(78,0%)

8,16
(60,8%)

5,07
(32,7%)

Máquinas e
equipamentos
(BI R$)*

0,61
(1,9%)

0,01
(1,6%)

0,06
(3,2%)

0,18
(1,4%)

0,35
(2,3%)

Treinamento
(BI R$)*

Investimento para inovação

Fonte: PIA/IBGE, PINTEC/IBGE, Secex/MIDC, Rais/MTE.
*Percentual do total de investimentos em inovação por categoria de empresa entre parênteses (soma =  na linha).

33,62

37,71

Máquinas e
equipamentos
(BI R$)

Investimento

Investimento
total
(BI R$)

Seguidoras

Líderes

Tipo de
empresa

Tabela . Investimento na indústria brasileira por categoria
EFmSNBT'JSNBTDPNȶȳPVNBJTQFTTPBTPDVQBEBT"OPȵȳȳȸ

2,20
(7,0%)

0,09
(12,1%)

0,05
(2,5%)

0,68
(5,1%)

1,38
(8,9%)

Lançamento
da inovação
(BI R$)*

4,32
(13,7%)

0,07
(9,1%)

0,18
(9,6%)

1,76
(13,1%)

2,31
(14,9%)

Projeto da
inovação
(BI R$)*

FNDCT, Sistema Nacional de Inovação e a presença das empresas
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Entre as ﬁrmas líderes e seguidoras, há uma diferença estrutural importante nos investimentos
QBSBBJOPWBÎÍP%PUPUBMJOWFTUJEPQBSBJOPWBÎÍPOBTmSNBTMÓEFSFT ȶȶ ȼȱTÍPJOWFTUJEPTFN
1%JOUFSOPFFYUFSOP FORVBOUPȺ ȶȱTÍPJOWFTUJEPTOBDPNQSBEFPVUSPTDPOIFDJNFOUPT P
RVFUPUBMJ[Bȷȴ ȵȱ&TUFQFSDFOUVBMÏFTQFDJBMNFOUFJOGFSJPSOPDBTPEBTFNQSFTBTTFHVJEPSBT
TPNFOUFȴȼ ȹȱ/PDBTPEBTFNQSFTBTTFHVJEPSBT PQSJODJQBMHBTUPDPNBUJWJEBEFTQBSBJOPWBÎÍPÏOBDPNQSBEFNÈRVJOBTFFRVJQBNFOUPT ȹȳ Ȼȱ FORVBOUPRVFOBTMÓEFSFTFTTFWBMPSÏEF
BQFOBTȶȵ Ⱥȱ&OUFOEFNPTRVFUBMEJGFSFOÎBOBBMPDBÎÍPEFSFDVSTPTFOUSFMÓEFSFTFTFHVJEPSBT
explica muito as performances das empresas, particularmente no que diz respeito aos diferenciais de produtividade dessas duas categorias de empresas.
Investir em conhecimento novo para a inovação tecnológica – destaque em P&D in house – faz
diferença na performance das empresas, diferença particularmente relevante quando as ﬁrmas
JOPWBEPSBTTÍPQJPOFJSBTOPNFSDBEP&Nȵȳȳȸ BTmSNBTCSBTJMFJSBTJOWFTUJSBN3ɃȺ ȻCJMIÜFTFN
1% TFOEPRVFBTMÓEFSFTGPSBNSFTQPOTÈWFJTQPSȹȺȱEPTJOWFTUJNFOUPT0TJOWFTUJNFOUPTFN
1%DPNPQSPQPSÎÍPEPGBUVSBNFOUPEBTmSNBTJOEVTUSJBJTDPNȶȳPVNBJTQFTTPBTPDVQBEBT
OP#SBTJMÏEFȳ ȹȴȱ"TMÓEFSFTEBJOEÞTUSJBCSBTJMFJSBJOWFTUFNȳ ȼȷȱ FORVBOUPRVFBTTFHVJEPSBT
JOWFTUFNȳ ȶȹȱEPTFVGBUVSBNFOUPFN1%
O investimento em P&D, no entanto, não é uma variável suﬁciente para caracterizar a busca
sistemática de inovação na rotina da ﬁrma. A Tabela  mostra que mais da metade das ﬁrmas
MÓEFSFTSFBMJ[BJOWFTUJNFOUPTDPOUÓOVPTFN1%FDFSDBEFȴȶEFMBTEJTQÜFEFMBCPSBUØSJPTPOEF
FTUÍPFNQSFHBEPTȵȴȹȼNFTUSFTFEPVUPSFTDPNEFEJDBÎÍPFYDMVTJWBOFTTBBUJWJEBEF 5BCFMBȴȶ 
Tabela . 1%OBJOEÞTUSJBCSBTJMFJSBQPSMJEFSBOÎBUFDOPMØHJDB ȵȳȳȸ
Tipo de
empresa

Empresas com
P&D contínuo

Empresas com laboratório
de P&D*

Pessoal com dedicação exclusiva
em P&D
Doutores

Mestres

Outros

Líderes

652

305

495

1.674

17.450

Seguidoras

1.126

340

333

815

12.972

0

0

0

0

699

355

98

56

176

1.903

2.133

743

884

2.666

33.024

Frágeis
Emergentes
Total

Fonte: PIA/IBGE, PINTEC/IBGE, Secex/MIDC, Rais/MTE. *Empresas com departamento de P&D e que possuem mestres ou doutores com dedicação exclusiva em P&D.

1BSD&TUSBUt&E&TQt#SBTÓMJB%'tWȴȸtOȶȴtQȴȻȺȵȷȷtKVMEF[ȵȳȴȳ
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/PDBTPEBTTFHVJEPSBT QPVDPNBJTEFȴȳȱSFBMJ[BNHBTUPTDPOUÓOVPTFN1%/PFOUBOUP Ï
importante ressaltar que há uma parcela de seguidoras que, de acordo com os indicadores de
esforços sistemáticos de inovação (exemplo: gastos com P&D contínuo, presença de laboratórios
e de mestre e doutores com dedicação exclusiva), podem se destacar entre as seguidoras com
empresas de maior capacidade competitiva.
Ninguém discute a existência de longos períodos de restrição de crédito para projetos de longo prazo na economia brasileira, que limita de forma especialmente relevante a capacidade de
investir das empresas nacionais. A despeito do seu crescimento recente, o mercado de capitais
brasileiro ainda é muito pouco desenvolvido em comparação com países mais avançados. Há
décadas que praticamente a única fonte de capital de longo prazo para investimentos no país
é o BNDES. No caso do ﬁnanciamento à P&D nas empresas, a restrição é ainda maior e a Finep
tem alcançado muito poucas empresas. Neste sentido, o crescimento da ﬁrma e o esforço que
ela faz para criar capacitações são restringidos pela disponibilidade de crédito de longo prazo.
"5BCFMBȴȷNPTUSBPBDFTTPËTMJOIBTEFDSÏEJUPEFMPOHPQSB[PEBTmSNBTJOEVTUSJBJTCSBTJMFJSBT
para o investimento e para a P&D. A participação das linhas de ﬁnanciamento público à P&D nas
FNQSFTBTÏQFRVFOB.BJTEFȼȳȱEPTSFDVSTPTRVFTÍPJOWFTUJEPTQFMBTFNQSFTBTEBJOEÞTUSJB
brasileira em P&D são provenientes de recursos próprios da empresa.
Do ponto de vista do gestor de políticas, os conceitos de empresas líderes e seguidoras podem
ser difíceis de serem operacionalizados, e a pergunta que surge imediatamente é: quais são as
empresas do núcleo que deveriam ser atendidas pelos fundos setoriais? Argumentamos que,
no caso dos fundos setoriais, o corte por tamanho de empresa, medido por meio do pessoal
ocupado na ﬁrma, pode ser um bom critério para identiﬁcar tais empresas. Neste contexto, ressaltamos a ideia de que as estratégias empresariais das grandes ﬁrmas inﬂuenciam a trajetória
produtiva e tecnológica das demais empresas, as quais atuam muitas vezes como uma rede de
fornecedores de produtos e serviços das grandes ﬁrmas.

Consolidação do Sistema Nacional de Ciência Tecnologia e Inovação (SNCTI)
CT&I – Indicadores, avaliação e desaﬁos





Mauro Borges Lemos; João Alberto De Negri.

Tabela . 'JOBODJBNFOUPFMJEFSBOÎBUFDOPMØHJDBOBJOEÞTUSJBCSBTJMFJSB ȵȳȳȸ
Financiamento à P&D *
Tipo de empresa

Próprio
BI R$

Privado
BI R$

Público**
BI R$

Líderes

4,87
(92,6%)

0,06
(1,2%)

0,32
(6,2%)

Seguidoras

2,13
(93,2%)

0,02
(0,7%)

0,14
(6,1%)

Frágeis

0,07
(85,9%)

0,001
(1,4%)

0,01
(12,6%)

Emergentes

0,18
(88,1%)

0,004
(1,8%)

0,02
(10,1%)

7,24

0,09

0,49

Total da indústria

Fonte: PIA/IBGE, PINTEC/IBGE, Secex/MIDC, Rais/MTE. *Percentual do total de ﬁnanciamento à P&D por categoria de
empresa entre parênteses (soma =  na linha) ** Financiamento de agências públicas são realizados principalmente pela Finep e BNDES.

Já mostramos que as empresas líderes têm na média cerca de . pessoas ocupadas. Este é
VNEPTQBSÉNFUSPTJNQPSUBOUFQBSBJEFOUJmDBÎÍPEBTmSNBTEPOÞDMFP"5BCFMBȴȸNPTUSBRVF
FYJTUFNBQSPYJNBEBNFOUFȴȸȶȺmSNBTJOEVTUSJBJTDPNNBJTEFȸȳȳQFTTPBTPDVQBEBTOB1JOUFD
ȵȳȳȸ TFOEPRVFȺȷȴ ȷȻ ȵȱ mSNBTIBWJBNSFBMJ[BEPJOWFTUJNFOUPFN1% JOUFSOPPVFYUFSOP "QSPYJNBEBNFOUFȼȳȱEBTHSBOEFTmSNBTRVFJOWFTUJBNFN1%UBNCÏNFYQPSUBWBN F
ȶȸȱFSBNFNQSFTBTEFDBQJUBMNVMUJOBDJPOBMFTUSBOHFJSP
"TmSNBTDPNȸȳȳPVNBJTQFTTPBTPDVQBEBTRVFJOWFTUFNFN1%FYQPSUBNFNNÏEJB BQSPximadamente, quatro vezes mais que as que não investem em P&D e têm faturamento médio
aproximadamente quatro vezes maior. Isso mostra que tais empresas têm características de um
seleto grupo dentro da indústria brasileira.
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Tabela . $BSBDUFSÓTUJDBTEBTmSNBTJOEVTUSJBJTDPNNBJTEFȸȳȳQFTTPBTPDVQBEBT ȵȳȳȸ
Característica

Firmas com P&D

Firmas sem P&D

Nº de ﬁrmas

741(48,2%)

796 (51,8%)

Nº de exportadoras

661(53,6%)

570 (46,4%)

Nº de multinacionais

264 (66,8%)

131 (33,2%)

69.615

17.211

1.565.840

1.002.189

673.977

165.241

6.390

-

0,95%

-

Exportações em 2005 (U$ Milhões)
Pessoal ocupado total
Faturamento (R$ Milhões)
Investimento em P&D (R$ Milhões)
% faturamento

Fonte: Pesquisa Anual de Inovação Tecnológica (PINTEC/IBGE) e Relação Anual de Informações Sociais (RAIS/MTE).

"EJTUSJCVJÎÍPEBTmSNBTBQSFTFOUBEBOB5BCFMBȸNPTUSBRVFBTmSNBTDPNȸȳȳPVNBJTFNQSFHBEPTDPSSFTQPOEFNBTPNFOUFȸȱEPUPUBMEFmSNBTOBJOEÞTUSJBCSBTJMFJSBFGPSBNSFTQPOTÈWFJTQPSȺȷ ȷȱEPJOWFTUJNFOUPFNNÈRVJOBTFFRVJQBNFOUPTPCTFSWBEPOBJOEÞTUSJB
FN ȵȳȳȸ " MJUFSBUVSB UFN TBMJFOUBEP P QPUFODJBM JODSFNFOUP UFDOPMØHJDP F B SFBMJ[BÎÍP EF
inovação de produto e processo via aquisição de máquinas e equipamentos mais modernos,
devido à tecnológica incorporada (HAGEDOORN, ). Nesse sentido, as grandes ﬁrmas foram responsáveis por uma boa parte do progresso tecnológico observado na indústria devido
também à tecnologia incorporada.
Tabela . Formação bruta de capital ﬁxo e distribuição
EFmSNBTOBJOEÞTUSJBQPSGBJYBTEFUBNBOIP ȵȳȳȸ
Investimento em Máquinas e
Equipamentos (R$ 1.000,00)

N° de Firmas que Investiram
em Máquinas e Equipamentos

Total de
Firmas

De 30 até 49

756.406 (2,3%)

4.068 (30,5%)

13.329

De 50 até 99

1.352.774 (4,1%)

4.493 (49,3%)

9.120

Pessoal Ocupado

De 100 até 249

2.688.078 (8,2%)

3.268 (67,5%)

4.842

De 250 até 499

3.645.484 (11,1%)

1.487 (84,2%)

1.766

Mais que 500

24.491.702 (74,4%)

1.347 (87,6%)

1.537

32.934.445

14.663

30.567

Total

Fonte: Pesquisa Anual de Inovação Tecnológica (PINTEC/IBGE), Pesquisa Industrial Anual (PIA/IBGE) e Relação Anual de Informações Sociais (RAIS/MTE).OBS: Os percentuais na coluna “N° de Firmas que Investiram em Máquinas e
Equipamentos” foram calculados em relação às linhas da coluna “Total de Firmas”.
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A concentração do investimento em máquinas e equipamentos pelas ﬁrmas que têm mais de
ȸȳȳQFTTPBTPDVQBEBTUBNCÏNTFSFnFUFOPDPNQPSUBNFOUPWFSJmDBEPQBSBPJOWFTUJNFOUPFN
P&D, como pode ser observado na Tabela . O número de grandes ﬁrmas que realizam investiNFOUPFN1%NBOUFWFTFSFMBUJWBNFOUFFTUÈWFMBPMPOHPEPUFNQP IBWFOEPȺȷ ȶȹȱRVFJOWFTUJSBNOPTBOPTEFȵȳȳȶFȵȳȳȸ&YJTUFNBJOEBBQSPYJNBEBNFOUFȸȹȱRVFUBNCÏNJOWFTUJSBN
FN1%OPTBOPTEFȵȳȳȳFȵȳȳȶ)ÈVNUPUBMEFȺȸȳmSNBTDPNNBJTEFȸȳȳQFTTPBTPDVQBEBT
RVFSFBMJ[BSBN1%OPBOPEFȵȳȳȶ TFOEPRVFBQSPYJNBEBNFOUFȺȳȱTÍPmSNBTRVFUBNCÏN
SFBMJ[BSBNJOWFTUJNFOUPFN1%OPBOPEFȵȳȳȳ%PUPUBMEFȴȸȶȺHSBOEFTmSNBT FNȵȳȳȸ ȹȻȱ
ȴȳȷȸ m[FSBN1%QFMPNFOPTVNBWF[FNȵȳȳȳ ȵȳȳȶFȵȳȳȸ
Tabela . 'JSNBTDPNNBJTEFȸȳȳQFTTPBTPDVQBEBTOBJOEÞTUSJBRVFJOWFTUJBNFN1%FNȵȳȳȳ ȵȳȳȶFȵȳȳȸ
Característica

N° Firmas

Investiram em P&D em 2005

741

Investiram em P&D em 2003

735

Investiram em P&D em 2000 e 2003

525

Investiram em P&D em 2003 e 2005

551

Investiram em P&D em 2000, 2003 e 2005

414

Deixaram de investir de 2000 para 2003

210

Deixaram de investir de 2003 para 2005

190

Deixaram de investir de 2000 para 2005

272

Fonte: Pesquisa Anual de Inovação Tecnológica (PINTEC/IBGE) e Relação Anual de Informações Sociais (RAIS/MTE).

O conjunto de informações levantadas até aqui corrobora a hipótese de que as ﬁrmas líderes e
aquelas que têm grande capacidade de se transformarem em líderes na indústria brasileira estão
OBTVBNBJPSJBJODMVÓEBTFOUSFBTmSNBTRVFUÐNȸȳȳPVNBJTQFTTPBTPDVQBEBT5BJTJOGPSNBções são relevantes para o gestor de políticas públicas desenhar instrumentos de políticas com
os recursos dos fundos setoriais capazes de chegar ao que denominamos núcleo tecnológico da
JOEÞTUSJB"5BCFMBȴȻUFNPQSPQØTJUPEFNPTUSBSPBDFTTPEBTFNQSFTBTBQPJBEBTQFMPTJTUFNB
.$5$POGPSNFQPEFNPTPCTFSWBS EBTFNQSFTBTJOEVTUSJBJTDPNȸȳȳPVNBJTQFTTPBTPDVQBEBT ȸȳȴUJWFSBNBDFTTPBPTNFDBOJTNPTEFBQPJPEP.$5QPSNFJPEBTTVBTEVBTBHÐODJBT 'JOFQF$/1R OPQFSÓPEPEFȵȳȳȳBȵȳȳȻ
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Tabela . Formas de inserção das empresas do núcleo da indústria ao sistema MCT (Finep e CNPq)
Forma de apoio do Sistema MCT*

Número
de ﬁrmas

Empresas sem apoio direto dos FNDCT/FS e que têm relação com os GP não apoiados pelos FNDCT/FS

70

Empresas sem apoio direto dos FNDCT/FS e que têm relações com os GP apoiados pelos FNDCT/FS

245

Empresas apoiadas diretamente pelos FNDCT/FS e que têm relações com os GP apoiados pelos FNDCT/FS

14

Empresas apoiadas diretamente pelos FNDCT/FS e que têm relações com os GP não apoiados pelos
FNDCT/FS

84

Empresas apoiadas diretamente pelos FNDCT/FS e que não têm relação com os GP

88

Total

501

Fonte: Elaboração própria. *Formas de apoio pelos pesquisadores doutores pertencentes aos Grupos de Pesquisa Registrados no CNPq.

0TEBEPTTJOUFUJ[BEPTOB5BCFMBȴȻSFWFMBNPRVÍPDPOFDUBEBTFTUÍPBTFNQSFTBTRVFDPOTUJtuem o núcleo da indústria brasileira e a infraestrutura cientíﬁca do país.
"JEFOUJmDBÎÍPEFȸȳȴFNQSFTBTEFHSBOEFQPSUFDPNBMHVNUJQPEFWÓODVMPFNQJSJDBNFOUF
constatável com a infraestrutura cientíﬁca dos instrumentos de análise utilizados por este projeto de pesquisa traz duas importantes constatações, que conﬁrmam conjecturas sobre o estado
de evolução do sistema de inovação brasileiro.
Em primeiro lugar, parcela signiﬁcativa de setores e empresas bem-sucedidas mantém conexões
históricas com as instituições de pesquisa do país. Os exemplos mais marcantes são o setor petrolífero, via Petrobras; o setor aeronáutico, via Embraer; o setor siderúrgico brasileiro e a cadeia
QSPEVUPSBEFTPKB&TTFTTFUPSFTDPOUBNDPNFNQSFTBTRVFTFEFTUBDBNFOUSFBTȸȳȴJEFOUJmDBEBTOB5BCFMBȴȻ
&NTFHVOEPMVHBS B5BCFMBȴȻDPOUSBSJBVNTFOTPDPNVN EJTTFNJOBEPOPQBÓT EFRVFBJOGSBFTtrutura cientíﬁca do país está distante das necessidades tecnológicas da indústria e da sociedade
brasileira. Em termos gerais, pode-se aﬁrmar que a infraestrutura cientíﬁca do país tem estabelecido relações efetivas com o setor produtivo para responder às suas demandas tecnológicas.
%FTTBGPSNB B5BCFMBȴȻ FNDPOTPOÉODJBDPNPDPOKVOUPEFJOGPSNBÎÜFTBQSFTFOUBEBTOFTUF
relatório, revela o estágio de evolução do sistema de inovação brasileiro. Há inúmeras conexões
entre a ciência (infraestrutura cientíﬁca) e a tecnologia (as empresas) em operação, que reﬂetem
que nosso sistema de inovação teve avanços signiﬁcativos que o colocam numa posição intermediária no contexto mundial dos sistemas nacionais de inovação.
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Possivelmente, a articulação entre a ciência (universidades e institutos de pesquisa) e a tecnologia
(área de atuação das empresas) é ainda mais ampla do que a captada pelos nossos instrumentos
de pesquisa por duas razões básicas.
A primeira é a possível subestimação do grau de interação entre essas duas dimensões em nossos dados. Nossa equipe de pesquisa constatou que as informações de interação com empresas
pelo diretório do CNPq não estão completas. Por exemplo, uma rodada de atualização das resQPTUBTEPEJSFUØSJP SFBMJ[BEBOPmOBMEFȵȳȳȼ FODPOUSPVVNDPOKVOUPBEJDJPOBMEFȸȴȵHSVQPT
de pesquisa que declararam ter interações com empresas. Esses novos grupos não estão incorQPSBEPTOBTJOGPSNBÎÜFTEB5BCFMBȴȻ
Em segundo lugar, hásubestimação dessas relações porque diversas delas não são captadas pelos
instrumentos de pesquisa aqui utilizados. A literatura mundial indica a importância de dois canais
de interação que não foram avaliados em nossa pesquisa: a interação informal e o uso de relatórios
e publicações. No caso dos Estados Unidos, a interação informal ocupa o segundo lugar entre os
canais avaliados e relatórios e publicações, o primeiro lugar. Em um survey realizado para Minas Gerais, a interação informal é o primeiro canal e relatórios e publicações, o terceiro. Há ainda um canal
importante: a contratação de recém-pós-graduados (sexta posição no caso dos Estados Unidos e
segunda posição no caso de Minas Gerais). Na medida em que esses canais são importantes, mas
não captados por nossos dados, podemos aﬁrmar com segurança que a articulação entre o núcleo
de empresas existente e a infraestrutura cientíﬁca brasileira é signiﬁcativa e está em franca evolução.
Ainda assim, as relações entre ciência e tecnologia no Brasil são insuﬁcientes e limitadas numa
perspectiva de longo prazo. As lacunas existentes nas matrizes aqui apresentadas (ver seções
*ȵF*ȶ JOEJDBNVNBEFCJMJEBEFEPOÞDMFPEBJOEÞTUSJBCSBTJMFJSB RVFFTUÈQPVDPQSFTFOUFFN
áreas de ponta e emergentes no cenário mundial. Políticas para viabilizar a entrada nessas áreas
e setores são, portanto, decisivas. E nessas políticas, a infraestrutura cientíﬁca tem um papel importante e decisivo a desempenhar.

4.

Implicações para a política brasileira de CT&I
t É possível identiﬁcar o relativo sucesso das políticas de CT&I até aqui, em termos quantitativos, sinalizando um movimento de evolução sistemático e sustentado no longo prazo.
No entanto, este movimento ainda não superou o efeito da “Rainha Vermelha”.
t Há também o sucesso relativo dessas políticas em termos qualitativos. A matriz tecnológica brasileira é mais correlacionada à matriz mundial do que países em posições similares
de industrialização, como México e África do Sul.
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t Entretanto, há evidências de séria desconexão relativa entre as áreas cientíﬁcas e tecnológicas, cobrando um esforço especíﬁco das políticas para o estabelecimento de maiores
articulações entre essas duas dimensões do SNI brasileiro.
t A existência de uma empresa nacional âncora da economia brasileira, a Petrobras, contribui efetivamente para a aproximação do padrão de interação entre ciência e tecnologia
no país com o padrão mundial, o que ressalta o papel decisivo do setor produtivo para a
construção de um sistema de inovação completo.
t As instituições públicas de C&T, especialmente atuantes desde o ﬁnal da década de 
com a regulamentação e implantação dos FS e ampliação do FNDCT, têm sido capazes
de impulsionar o progresso cientíﬁco e tecnológico do país, conforme os dados retratados neste estudo.
t A posição atual do país oferece um excelente ponto de partida para um processo de
catch up, apoiado na ampliação quantitativa e qualitativa da atividade cientíﬁca e tecnológica, de forma a atingir a escala crítica de externalidades positivas na geração de conhecimento cientíﬁco e tecnológico.
t Para um salto adiante necessário para atingir o ponto de inﬂexão, as políticas industriais
ativas em curso devem ser aprofundadas, buscando a maior inserção em áreas tecnológicas emergentes, o que envolve os movimentos de diversiﬁcação de grandes empresas
domésticas, criação de novas empresas para explorar oportunidades tecnológicas latentes, visando à entrada em áreas tecnológicas emergentes.
t A articulação entre políticas de ciência e tecnologia e políticas industriais para construir
novas empresas ou para diversiﬁcar empresas existentes em setores hoje bastante débeis
(indústrias relacionadas à saúde, setores de TIC e de tecnologias emergentes como nanotecnologia e biotecnologia) deve ser uma referência importante para o fortalecimento e
melhor focalização dos fundos setoriais.
t Para tanto, ampliar a participação dos investimentos em P&D no PIB brasileiro é uma
das metas principais para atingir a escala crítica. O investimento em P&D é de aproxiNBEBNFOUFȴ ȶȱEP1*#OP#SBTJM1BSBBUJOHJSPTȵȱEP1*# PTJOWFTUJNFOUPTBEJDJPOBJT
FN1%EP#SBTJMEFWFSJBNTFSEF3Ƀȴȵ ȺȻCJMIÜFT6NBWF[NBOUJEBBNFTNBQBSUJDJpação pública-privada, ainda que parte do dispêndio público resulte em benefício direto
de capacitação tecnológica privada, o esforço adicional do setor público seria de R ,
bilhões anuais.
t Tendo em vista que pela sua natureza o FNDCT/FS é o instrumento hoje disponível mais
eﬁcaz de fomento público ao ﬁnanciamento privado em P&D, é mister considerar que
a participação dos FNDCT/FS no esforço adicional público deveria ser destacada. Os
'/%$5'4SFQSFTFOUBNFNUPSOPEFȸȱEPUPUBMEPJOWFTUJNFOUPFN1%OP#SBTJMF
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Ȼ ȶȷȱEPTJOWFTUJNFOUPTQÞCMJDPTFN1% UFOEPDPNPSFGFSÐODJBPEJTQÐOEJPBOVBMEF
ȵȳȳȺOPWBMPSEF3Ƀȴ ȶCJMIÍPFBDPOTUÉODJBEPTEJTQÐOEJPTUPUBJTFOUSFȵȳȳȸFȵȳȳȺ4F
TVBQBSUJDJQBÎÍPQBTTBSBSFQSFTFOUBSȸȳȱEPFTGPSÎPBEJDJPOBM TFVWBMPSJODSFNFOUBMEFWFSJBTFSEF3Ƀȶ ȻȶCJMIÜFT RVFDPSSFTQPOEFBUSÐTWF[FTPWBMPSEFȵȳȳȺ
t "PVUSBQBSUFEPTSFDVSTPT BQSPYJNBEBNFOUF3ɃȷCJMIÜFT TFSJBJOWFTUJEBQPSNFJPEB
capitalização da Finep, realizada pelo Tesouro Nacional, nos mesmos moldes que o governo federal realizou para o BNDES. Tal capitalização aumentaria o patrimônio líquido
da Finep e permitiria operar linhas de crédito em maior escala. O governo federal encaminharia ao Conselho Monetário Nacional o reconhecimento da Finep como instituição
ﬁnanceira. Neste cenário, é importante dar continuidade à política de fortalecimento institucional da Finep como o agente ﬁnanceiro da inovação: desburocratização, maior agilidade e autonomia, contratação e treinamento para a equipe técnica.
t A focalização desses investimentos adicionais seria necessária. Os investimentos deveriam
ser focalizados nos segmentos em que a iniciativa privada ainda não investe e que são
considerados centrais no padrão de C&T identiﬁcado na matriz mundial. O risco dessa
alocação de recursos em setores novos é a baixa interação com o setor privado, dado o
baixo interesse deste último em áreas com elevada incerteza tecnológica.
t Neste sentido, é necessário dar continuidade ao investimento em P&D em áreas estratégicas conforme deﬁnidos no PACTI, ou seja: i) Áreas portadoras de futuro: Biotecnologia
e Nanotecnologia; ii) Tecnologias da Informação e Comunicação; iii) Insumos para a Saúde; iv) Biocombustíveis; v) Energia elétrica, hidrogênio e energias renováveis; vi) Petróleo,
gás e carvão mineral; vii) Agronegócio; viii) Biodiversidade e recursos naturais; ix) Amazônia e Semiárido; x) Meteorologia e mudanças climáticas; xi) Programa Espacial; xii) Programa Nuclear; xii) Defesa Nacional e Segurança Pública.
t O objetivo de alocar recursos em setores de alta tecnologia pouco explorados pelo setor
privado é criar condições para que essas atividades passem a ser consideradas rentáveis a
partir do controle da tecnologia por parte de centros de pesquisa nacionais. Nesse caso,
os fundos setoriais funcionariam como ponta de lança no desenvolvimento tecnológico nacional. Os setores selecionados seriam alguns daqueles que constituem a matriz de
C&T mundial. Os incentivos para o desenvolvimento de novas empresas de base tecnológica deve ser parte relevante da política de C&T. No entanto, este deve estar em sintonia
com a PDP e os requerimentos de progressão tecnológica e competitividade ali deﬁnidos.
t Os setores preferenciais para os fundos setoriais seriam aqueles em que ainda existem janelas de oportunidades: setores novos, empresas internacionais ainda emergentes, suporte público e concorrência ainda modesta, em termos de capacitação tecnológica. Esta é a
orientação principal dos institutos nacionais de C&T recentemente selecionados pelo MCT.

1BSD&TUSBUt&E&TQt#SBTÓMJB%'tWȴȸtOȶȴtQȴȻȺȵȷȷtKVMEF[ȵȳȴȳ

FNDCT, Sistema Nacional de Inovação e a presença das empresas

t A possibilidade de utilizar, para o ﬁnanciamento à P&D, fontes alternativas de recursos
não deveria ser descartada. A utilização de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), por exemplo, em programas de ﬁnanciamento à P&D vinculados à manutenção
do pessoal ocupado em P&D nas empresas não está distante das preocupações do FAT e
pode ser um mecanismo importante para a manutenção dos níveis de P&D na indústria
brasileira durante a crise.
t Por outro lado, recursos do FAT poderiam ser utilizados para ﬁnanciar programas de capacitação proﬁssional em áreas relevantes para o desenvolvimento tecnológico, como as
engenharias, por exemplo.
t É preciso ampliar o foco nas empresas tecnologicamente líderes e continuar apoiando
as pequenas empresas de base tecnológica. É importante ampliar a atuação do Estado
no fomento à P&D nas empresas líderes que mais investem em P&D no Brasil. Estas empresas têm capacidade de alavancar uma rede muito grande de pequenas e médias empresas fornecedoras e de dar dinamismo à economia. Dentre as líderes, as empresas com
ȸȳȳPVNBJTQFTTPBTPDVQBEBTOBJOEÞTUSJBTÍPBTRVFJOWFTUFNDFSDBEFȼȳȱEFUPEBB
1%OBFDPOPNJBCSBTJMFJSB4ÍPBQSPYJNBEBNFOUFȴȻȳȳFNQSFTBT TFOEPRVF EFTUBT 
BQSPYJNBEBNFOUFȻȳȳSFBMJ[BNJOWFTUJNFOUPTFN1%FFTUÍPEJTUSJCVÓEBTQPSUPEPTPT
TFUPSFTJOEVTUSJBJTCSBTJMFJSPT%FOUSFBTFNQSFTBTRVFJOWFTUFNFN1%DPNNBJTEFȸȳȳ
QFTTPBTPDVQBEBT ȻȳȱFTUÍPOBDBSUFJSBEP#/%&4 NBTBQFOBTȴȸȱFTUÍPOBDBSUFJSBEB
'JOFQ FORVBOUPȶȶȱTÍPGPSOFDFEPSFTEB1FUSPCSBT&TTBTFNQSFTBTSFQSFTFOUBNPOÞcleo tecnológico mais dinâmico da economia brasileira, apresentam grande capacidade
de encadeamento nos diversos setores industriais e potencialidade para alavancar pequenas e médias empresas fornecedoras na cadeia produtiva.
t O principal instrumento de atuação é o crédito à P&D e a subvenção. A ação de governo
teria que ser articulada institucionalmente sob o amparo de instrumentos legais de tal
forma que as principais instituições de fomento, ou seja, o BNDES e a Finep, e as compras
da Petrobras fossem utilizadas conjuntamente. A política deve estar voltada para empresas industriais que comprovem a existência de estruturas perenes de P&D e de forma
especialmente relevante para as empresas que integram o núcleo da indústria brasileira.
O ﬁnanciamento concedido em condições mais favoráveis estaria vinculado ao compromisso de manutenção dos níveis de investimento em P&D e pessoal ocupado em P&D.
t Entre os instrumentos de apoio à inovação que ainda não foram consolidados no Brasil
pelas políticas recentes, estão o capital de risco e o capital semente. É preciso criar novos
fundos de venture capital e aprofundar os já existentes, criando mecanismos de estímulo
à participação privada em fundos de capital de risco por meio de incentivos ﬁscais e/ou
de crédito para a criação desses fundos por bancos e instituições privadas.
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t É importante também o governo apoiar a compra de ativos tecnológicos no exterior, nos
mesmos moldes dos esforços que estão sendo realizados por outras economias emergentes, como a China e a Índia. Tais esforços reforçariam a capacidade das empresas para
competir em mercados mais dinâmicos onde a inovação tecnológica é o principal fator
de competição.
t Outro mecanismo importante de estímulo à inovação, mas que não é utilizado no BraTJMEFGPSNBBNQMB TÍPBTDPNQSBTHPWFSOBNFOUBJT*TTPJNQMJDBNVEBOÎBTOB-FJȻȹȹȹ 
o que já está no debate brasileiro há algum tempo. Setores em que o poder de compra
pode ser um instrumento importante de apoio à inovação: i) Informática (o Estado é um
dos maiores clientes das empresas de informática no Brasil, tanto em hardware como em
software ii) Saúde; iii) Petróleo; iv) Telecom e v) Defesa.
t No caso da formação de recursos humanos de alta qualiﬁcação, além da continuidade
da política implementada no âmbito do CNPq e da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (Capes), cabe ressaltar a necessidade de fortalecimento dos
cursos de engenharia nas universidades federais e estaduais, estimulando os domínios
tecnológicos de que o Brasil vai precisar nos próximos  anos.
t Boa parte das empresas brasileiras que desenvolvem projetos de pesquisa e desenvolvimento necessita importar insumos e ou equipamentos destinados à execução dessa atividade. Esses insumos, por vezes, são estratégicos para o desenvolvimento da pesquisa. Por
FTTBSB[ÍP B-FJȻȳȴȳ EFȵȼȳȶȼȳoBMUFSBEBQFMB-FJȴȳȼȹȷ EFȵȻȴȳȳȷ FSFHVMBNFOUBEBQFMB1PSUBSJB*OUFSNJOJTUFSJBM.$5.'ȷȷȸ EFȴȸȴȵȼȻoEFUFSNJOBRVFFTTBTPQFSBções sejam isentas dos impostos de importação (II) e sobre produtos industrializados (IPI),
do adicional ao frete para renovação da marinha mercante (AFRMM) e ﬁcam dispensadas do exame de similaridade e de controles prévios ao despacho aduaneiro.
t Essa facilidade, entretanto, está disponível apenas para o CNPq, para pesquisadores credenciados e para entidades sem ﬁns lucrativos credenciadas. Dado que o objetivo do
governo brasileiro é ampliar os esforços privados em P&D no país, a internalização/importação de protótipos, insumos ou equipamentos necessários às atividades de pesquisa
deveria ser estendida para empresas do setor privado. Pode-se vincular a concessão desses benefícios a empresas que, comprovadamente, desenvolvam atividades de P&D e/ou
que tenham utilizado os benefícios da Lei do Bem.
t As eventuais políticas de desoneração tributárias do governo federal para incentivar o desenvolvimento da produção deveriam contemplar mecanismos explícitos de indução ao
investimento em P&D e a incorporação de novas tecnologias; exigir das empresas compromissos de manutenção e ampliação dos gastos em P&D e fomentar sua articulação
com centros de C&T. Essa poderia ser uma contrapartida no acesso aos recursos alocados
nos programas de sustentação do nível de atividade.
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t Integração dos instrumentos de incentivo ao investimento e à inovação no Brasil. Hoje o
Brasil conta com importante conjunto de instrumentos de apoio à inovação, no entanto,
eles estão ainda desarticulados com a política de desenvolvimento da produção. A rigidez institucional das várias agências de fomento, como BNDES e Finep, e o pouco uso do
poder de compra do Estado (particularmente da Petrobras) para impulsionar a produção
ainda são barreiras especialmente relevantes. A experiência internacional mostra que essa
articulação é fortemente dependente do poder central de cada país e não se faz pela simples vontade individual das agências, ministérios ou empresas estatais. O Estado precisa
ser inovador e se reestruturar para realizar sua função de coordenação e integração das
políticas de investimento e inovação. Instituições criadas para o tipo de desenvolvimento
EPTBOPTȴȼȸȳUÐNEJmDVMEBEFQBSBJNQVMTJPOBSPEFTFOWPMWJNFOUPEPTÏDVMP99* RVF
é muito calcado em ativos intangíveis. Coordenação mais forte e um pouco de ousadia
ajudam principalmente quando políticas de inovação tendem a ganhar relevância diante
das perspectivas de mudança da base produtiva brasileira com as descobertas do pré-sal.
t O pré-sal abre uma janela de oportunidade para que a Petrobras dê um salto em seu domínio tecnológico e que ﬁrmas nacionais se transformem em empresas de classe mundial. A produtividade das ﬁrmas na indústria é especialmente afetada pelos rendimentos
crescentes de escala. Nesse sentido, as compras da Petrobras serão suﬁcientes para estimular as ﬁrmas brasileiras a construírem um padrão de competitividade global. Para isso,
uma política industrial do pré-sal não pode se restringir à deﬁnição de um nível mínimo
de conteúdo nacional, pois as empresas estrangeiras aqui instaladas não elevarão a competitividade brasileira automaticamente.
t O domínio mesmo que parcial na área de engenharia, novos materiais e nanotecnologia
– cujo alcance não se restringe à indústria do petróleo, mas penetra em diversas áreas,
como na indústria aeronáutica e aeroespacial até na indústria de cimento – por um grupo de empresas nacionais encurtaria a distância que nos separa dos países que hoje produzem na fronteira tecnológica. Escolhas desse tipo, porém, dependem de articulação
entre o setor público e privado, de grandes investimentos em P&D e de uma boa dose de
ousadia. Principalmente para combinar as competências da Petrobras com a inteligência
instalada em nossos centros de pesquisa, em nossas empresas e universidades.
t As descobertas do pré-sal somadas ao potencial de nossos recursos renováveis – em que
se destaca o etanol – mais as possibilidades de armazenamento em águas profundas de
grandes quantidades de carbono, de modo a mitigar efeitos do aquecimento global, formariam um poderoso tripé capaz de alavancar um longo ciclo de desenvolvimento.
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Estatísticas de inovação tecnológica:
a visão da Pintec 
Fernanda de Vilhena Cornélio Silva

1.

Introdução

A Pesquisa de Inovação Tecnológica (Pintec) surgiu a partir da necessidade de se disponibilizar
para o governo e para a sociedade informações abrangentes e sistemáticas sobre as atividades de
inovação desenvolvidas pelo setor privado nacional. Depreendeu-se, então, que o seu objetivo
principal seria levantar dados que visassem à construção de indicadores setoriais, nacionais e regionais das atividades de inovação nas empresas brasileiras, compatíveis com as recomendações
internacionais, de forma a garantir a comparação dos seus resultados com os de outros países.
Realizada pelo Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE), com o apoio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), a Pintec
buscou atender esses objetivos em suas três versões: Pintec , (com informações relativas
ao triênio -), Pintec  (-) e Pintec  (-). Esta última passou a
incorporar em seu âmbito não só as empresas industriais (extrativa e de transformação), mas
também alguns setores selecionados de serviços: telecomunicações, informática e pesquisa e
desenvolvimento.
No ano de , o IBGE vai divulgar novos dados da pesquisa, que cobrirá o triênio -. A
ﬁm de se manter ﬁel ao objetivo da pesquisa, a Pintec  trará em seu questionário algumas
modiﬁcações, o que será apresentado no presente artigo.
 Pesquisadora da Diretoria de Pesquisas do IBGE
 Para visualizar o questionário da Pintec , bem como o manual de preenchimento do questionário, consultar
http://www.pintec.ibge.gov.br.
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Buscou-se nesta reformulação acompanhar as discussões e transformações das referências conceitual e metodológica da pesquisa: o Manual de Oslo e a Community Innovation Surveyȷ (CIS),
que em  adotou um questionário que busca aplicar alguns dos preceitos da terceira edição
do Manual de Oslo.
Além de manter a comparabilidade internacional, a reformulação do questionário obedeceu a
duas ﬁnalidades: retirar ou melhorar itens com baixa frequência de resposta, a ﬁm de desonerar
o informante, uma vez que o questionário da pesquisa já é bastante extenso; e focar novos aspectos relevantes para monitoramento de políticas.

2.

Impactos na Pintec 2008 das novas propostas do manual de
Oslo e da CIS 2008

Na terceira versão do Manual de Oslo, há uma clara intenção de incorporar, de maneira mais
precisa e determinante, o setor de serviços na mensuração da inovação. Embora este setor já
aparecesse na segunda versão, havia uma maior preocupação em explicar os fenômenos na indústria de transformação. Baseados na justiﬁcativa de que a inovação em serviços é realizada de
forma menos formal, sendo mais incremental que tecnológica, propõem novas deﬁnições, termos e conceitos.
Assim, consideraram importante rever o conceito da inovação calcado apenas na inovação tecnológica de produto e processo (TPP), chegando a propor “a remoção da palavra ‘tecnológica’
das deﬁnições, visto que a palavra evoca a possibilidade de que muitas empresas do setor de
serviços interpretem ‘tecnológica’ como ‘usuária de plantas e equipamentos de alta tecnologia’,
e assim não seja aplicável a muitas de suas inovações de produtos e processos” (OSLO, ª ed.).
Além disso, sugerem um conceito de inovação mais completo e apto a captar as mudanças que
afetam o desempenho das ﬁrmas. Por isso, a incorporação na discussão da inovação organizacional é justiﬁcada pelo fato de que estas são mais do que um fator de estímulo às inovações de
produto e processo, já que também podem trazer melhoria de qualidade e eﬁciência do trabalho e ampliar as possibilidades empresariais de aprender e usar tecnologias. Da mesma forma, a
inovação de marketing é citada pela primeira vez no Manual de Oslo, que propõe duas razões

 Este manual foi desenvolvido pelo National Experts on Science and Technology, da OCDE, e se tornou a principal fonte
internacional de diretrizes para coleta e interpretação dos dados sobre inovação. A sua primeira versão foi feita em , a
segunda edição em  e, por ﬁm, a terceira edição foi divulgada em .
ȷ 2VFTUJPOÈSJPQSPQPTUPQFMB0mDJOB&TUBUÓTUJDBEB$PNVOJEBEF&VSPQFJB &63045"5 

1BSD&TUSBUt&E&TQt#SBTÓMJB%'tWȴȸtOȶȴtQȵȷȸȵȸȳtKVMEF[ȵȳȴȳ

Estatísticas de inovação tecnológica: a visão da Pintec 

para incluí-la: permite melhorar o desempenho da ﬁrma e do processo geral de inovação e pode
incrementar as vendas e fatias do mercado.
Toda essa discussão culmina com a proposta da ampliação do conceito de inovação: “é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou signiﬁcativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de
negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas” (OSLO, ª ed.).
A interpretação desta proposta no questionário da CIS  aparece como uma solução híbrida, na medida em que incorpora dois blocos especíﬁcos no ﬁm do questionário para mensurar
a inovação organizacional e de marketing, porém mantém a estrutura principal do questionário
relacionada apenas à inovação TPP.
O IBGE propõe, com o questionário da Pintec , solução semelhante à da CIS  no que se
refere à interpretação das propostas desta revisão do Manual de Oslo.
Dessa forma, foi mantido no questionário da Pintec  o conceito de inovação TPP proposto
desde a primeira versão do Manual de Oslo, no qual a inovação tecnológica ocorre pela implementação de produtos (bens ou serviços) ou processos tecnologicamente novos ou substancialmente aprimorados que foram introduzidos no mercado, no caso do produto, ou foram colocados em operação pela empresa, no caso do processo.
Porém, também foram incluídos os conceitos de inovação organizacional e de marketing.
O primeiro engloba perguntas acerca de: novas técnicas de gestão para melhorar rotinas e práticas de trabalho, assim como o uso e a troca de informações, de conhecimento e habilidades
dentro da empresa; novas técnicas de gestão ambiental; novos métodos de organização do trabalho para melhor distribuir responsabilidades e poder de decisão; e mudanças signiﬁcativas nas
relações com outras empresas ou instituições públicas e sem ﬁns lucrativos, tais como o estabelecimento pela primeira vez de alianças, parcerias, terceirização ou subcontratação de atividades.
Já a inovação de marketing é mensurada por meio de perguntas sobre: mudanças signiﬁcativas
nos conceitos/estratégias de marketing; novas formas para colocação do produto no mercado
ou canais de venda; novos métodos de ﬁxação de preços para a comercialização de bens e serviços; e mudanças signiﬁcativas na estética, desenho ou outras mudanças subjetivas em pelo
menos um dos produtos.
Como pode ser observado na Figura , toda a estrutura do questionário se manteve baseada
na inovação TPP, o que signiﬁca dizer que as perguntas sobre total de gastos em atividades inovativas e, em particular, os dispêndios em P&D continuam expressando apenas o esforço para
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as inovações tecnológicas. O mesmo ocorre com as perguntas sobre fontes de ﬁnanciamento,
impactos da inovação, fontes de informação, cooperação, apoio do governo e patentes. Já as
inovações organizacionais e de marketing são perguntadas em um bloco especíﬁco, no ﬁnal do
questionário.
Figura . &TUSVUVSB(FSBMEP2VFTUJPOÈSJPEB1JOUFDȵȳȳȻ
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Inovou em produto
e/ou processo?

NÃO
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ou abandonado?

SIM
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NÃO

Descrever a principal inovação

Informações adicionais sobre
a inovação

Atividades inovativas

Fontes de ﬁnanciamento
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3.

Outras mudanças na Pintec 2008

Além da inclusão do bloco de inovações organizacionais e de marketing, também houve mudanças em outras partes do questionário da Pintec . Abaixo, segue breve apresentação das
alterações mais relevantes.
A pergunta de inovação de processo foi mais detalhada para as empresas industriais, que passou a
englobar as seguintes possibilidades de introdução de processo novo ou aprimorado na empresa:
t Método de fabricação ou de produção de bens ou serviços novo ou signiﬁcativamente
aperfeiçoado;
t Sistema logístico ou método de entrega novo ou signiﬁcativamente aperfeiçoado para
seus insumos, bens ou serviços;
t Equipamentos, softwares e técnicas novas ou signiﬁcativamente aperfeiçoadas em atividades de apoio à produção, tais como: planejamento e controle da produção, medição
de desempenho, controle da qualidade, compra, manutenção ou computação/infraestrutura de TI.
O bloco ‘Apoio do Governo’ foi reestruturado de forma a retratar de maneira mais eﬁciente os
novos instrumentos de política e permitir analisar separadamente cada um deles. Assim, será
possível obter informações separadas para os seguintes itens:
t Incentivos ﬁscais à P&D e inovação tecnológica;
t Incentivo ﬁscal Lei de Informática;
t Subvenção econômica à P&D e à inserção de pesquisadores;
t Financiamento a projetos de P&D e inovação tecnológica:
− sem parceria com universidades ou institutos de pesquisa;
− em parceria com universidades ou institutos de pesquisa.
t Financiamento exclusivo para a compra de máquinas e equipamentos utilizados para
inovar;
t Bolsas oferecidas pelas fundações de amparo à pesquisa e RHAE/CNPq para pesquisadores em empresas;
t Aporte de capital de risco;
t Outros.
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Em relação ao uso de biotecnologia, manteve-se a pergunta, porém incluindo outra sobre a ﬁnalidade de seu uso: diretamente na produção ou para tratamento de eﬂuentes. Além disso, foi
incluída, pela primeira vez, uma questão sobre uso da nanotecnologia.
Por ﬁm, outra novidade será apresentada na Pintec : a regionalização das atividades nas uniEBEFTEBGFEFSBÎÍP 6' RVFBOUFTmDBWBNSFTUSJUBTËTBUJWJEBEFTJOEVTUSJBJT agora englobarão
também as atividades de serviços.

4.

Conclusão

A Pintec  manterá, portanto, a série histórica da inovação tecnológica de produto e processo no que tange à taxa de inovação, dispêndios em atividades inovativas, pesquisa & desenvolvimento, fontes de ﬁnanciamento e informação, cooperação e impactos. Mas trará um bloco destinado à inovação organizacional e de marketing em consonância com as pesquisas europeias.
Além disso, outras questões foram reformuladas de forma a garantir que a pesquisa continue
dando origem a indicadores ﬁéis e atualizados da inovação no país e fornecendo subsídios eﬁcazes sobre o tema para o governo e para a sociedade, sempre com a possibilidade de realização
de comparações internacionais.

ȸ  5BM QSPDFEJNFOUP PDPSSF BQFOBT OBRVFMBT 6' RVF QBSUJDJQBN DPN QFMP NFOPT ȴȱ EP 7BMPS EB 5SBOTGPSNBÎÍP *OEVTUSJBM
(VTI) do país: Amazonas, Pará, Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa
$BUBSJOB 3JP(SBOEFEP4VMF(PJÈT"DPCFSUVSBÏEFȸȳȱEP75*EBJOEÞTUSJBOBDJPOBMFȻȳȱOPDBTPEF4ÍP1BVMP
ȹ 4FSÍPDPOTJEFSBEBTOFTUFDBTPBT6'RVFQBSUJDJQBNDPNQFMPNFOPTȸȱEP7BMPS"EJDJPOBEP 7" OBDJPOBM/PDBTPEF
telecomunicações: São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Paraná. Para informática: São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito
Federal e Minas Gerais.
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A primeira apresentação, realizada por Fernanda de Vilhena Cornélio Silva, do Instituto Brasileiro
de Geograﬁa e Estatística (IBGE), referiu-se à Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica (Pintec), que é uma importante fonte de informações sobre as atividades de inovação das empresas
brasileiras. Importantes indicadores sobre a intensidade e a orientação das atividades de inovação são elaborados a partir das informações obtidas pela Pintec.
A apresentação sintetizou os resultados da Pintec anterior e desenvolveu as mudanças introduzidas na nova pesquisa, visando ampliar a cobertura de informações. As mudanças acompanham
o desenvolvimento de pesquisas congêneres realizadas em outros países e também incorporam
a experiência acumulada pelo IBGE na Pintec de anos anteriores. Graças ao esforço do IBGE, o
Brasil continuará a contar com uma fonte extremamente soﬁsticada de informações sobre as
atividades de inovação das empresas.
O tema da segunda apresentação referiu-se aos resultados de pesquisa realizada por técnicos
do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) e do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional de Minas Gerais (Cedeplar/UFMG) sobre o impacto dos instrumentos de
fomento às atividades de inovação existentes no Brasil. Os palestrantes foram Mauro Borges
Lemos e Eduardo da Motta e Albuquerque, ambos do Cedeplar, e Fernanda De Negri, do IPEA.
A pesquisa estuda inicialmente o grau de correlação entre desenvolvimento cientíﬁco e desenvolvimento tecnológico em diversos países. Constata-se que o Brasil encontra-se numa situação intermediária entre aqueles países que promoveram seu desenvolvimento mediante a
 Pesquisador da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
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forte articulação entre ciência, tecnologia e inovação e aqueles outros que não contam com
recursos suﬁcientes em nenhum dos dois planos. No caso brasileiro, observa-se uma assimetria
entre o avanço na geração de conhecimento cientíﬁco e o avanço mais tímido na geração de
conhecimento traduzido em inovações. Constata-se ainda que, apesar dos esforços realizados,
o Brasil não conseguiu reduzir signiﬁcativamente o hiato em relação aos países mais avançados.
A pesquisa conclui também que existe na indústria brasileira um núcleo dinâmico de aproximadaNFOUFȵȳȳȳFNQSFTBTDPNDBSBDUFSÓTUJDBTEJGFSFODJBEBTRVBOUPËTVBDBQBDJEBEFEFHFSBSFPVJOcorporar conhecimento nos seus produtos e processos. Uma parte importante desse núcleo dinâmico recorre a algum dos vários instrumentos existentes para desenvolver atividades de inovação.
O desempenho das empresas que recorrem aos instrumentos existentes é diferenciado positivamente em relação às outras. Embora as empresas utilizem um volume de recursos próprios signiﬁcativos, a contribuição dos incentivos canalizados pelos instrumentos da política de CT&I é positiva.
As conclusões preliminares da pesquisa no que tange às implicações de política são:
. O Brasil conta com um conjunto variado e soﬁsticado de instrumentos para promover
a inovação. Esses instrumentos mostram ter relativa eﬁcácia e devem ser mantidos e
fortalecidos.
ȵ É preciso estabelecer uma sintonia ﬁna no plano institucional, fortalecendo ainda mais a
articulação entre a PDP e o PACTI para ampliar a eﬁcácia mútua.
ȶ É necessária a focalização dos recursos nas oportunidades potencialmente mais promissoras para articular melhor a geração de conhecimento cientíﬁco e tecnológico (como,
por exemplo, na exploração do pré-sal).

1.

Principais questionamentos do público presente

As perguntas do público presente, encaminhadas por escrito, solicitaram detalhamentos das
mudanças na pesquisa do IBGE, assim como também dos resultados preliminares da pesquisa
do IPEA/Cedeplar. Houve também questões relativas à metodologia utilizada na análise comparativa dos países na referida pesquisa.
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2.

Comentários do relator e foco das discussões com os
palestrantes

A crise da dívida interrompeu a trajetória de desenvolvimento da indústria e da economia braTJMFJSBT F JOBVHVSPV VN MPOHP QFSÓPEP BQSPYJNBEBNFOUF ȵȸ BOPT  EF SFMBUJWB FTUBHOBÎÍP 0
QFSÓPEPSFDFOUF ȵȳȳȷȵȳȳȻ USPVYFBWPMUBEPDSFTDJNFOUPFBMHVOTTJOBJTEFEFTFOWPMWJNFOUP
FDPOÙNJDPFTPDJBM4VQFSBEPTPTJNQBDUPTJOJDJBJTEBDSJTFEVSBOUFȵȳȳȼ BFDPOPNJBCSBTJMFJSB
recuperou-se e retomou o ritmo de crescimento. Os resultados do projeto de pesquisa Perspectivas de Investimento no Brasil (PIB), elaborado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) e pela Universidade de Campinas (Unicamp), com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), mostram que é possível vislumbrar dois cenários para
a economia brasileira nos próximos anos. Um cenário de manutenção do ritmo de crescimento
PCTFSWBEPBOUFTEBDSJTFEFȵȳȳȻȵȳȳȼ DPNCBJYBNVEBOÎBFTUSVUVSBMFPVUSPDFOÈSJPOPRVBM
o crescimento e o desenvolvimento se realimentam de maneira virtuosa.
O segundo cenário é obviamente o mais desejável, mas sua viabilidade depende do volume e da
qualidade dos investimentos públicos e privados a serem realizados nos próximos anos. Em particular, o volume e a qualidade dos investimentos em inovação são fatores críticos para determinar
qual será a combinação de crescimento e desenvolvimento nos próximos anos.
"UÏBDSJTFEBEÓWJEB OPJOÓDJPEBEÏDBEBEFȴȼȻȳ P#SBTJMSFBMJ[PVDPNTVDFTTPVNQSPDFTTP
rápido de industrialização, articulando capital estatal, investimentos de empresas estrangeiras e
EFFNQSFTBTQSJWBEBTOBDJPOBJT/PQFSÓPEPEFȴȼȻȳBȵȳȳȷ PQSPDFTTPEFJOEVTUSJBMJ[BÎÍPTFJOterrompeu, acarretando perda da capacidade da indústria de liderar o crescimento da economia
e a correlata perda de participação da indústria no PIB. Outros países em desenvolvimento, notadamente os asiáticos, não somente continuaram, mas efetivamente aceleraram seus processos
de industrialização, de modo que o parque industrial brasileiro perdeu importância no conjunto
dos países em desenvolvimento.
$PNSBSBTFYDFÎÜFT OPRVBSUPEFTÏDVMPEFJOEVTUSJBMJ[BÎÍPJOUFSSPNQJEB ȴȼȻȳȵȳȳȷ BJOEÞTtria brasileira não conseguiu superar sua limitada capacidade de gerar inovações. Manteve, sim,
sua capacidade de incorporar e adaptar inovações desenvolvidas no exterior, incorporando-as
predominantemente por meio da aquisição de novos equipamentos e métodos de gestão. O ritmo de incorporação de inovações para atualizar produtos e processos depende fortemente do
volume e da continuidade dos investimentos realizados pelas empresas. No quarto de século enUSFȴȼȻȳFȵȳȳȷ PJOWFTUJNFOUPJOEVTUSJBMBDPOUFDFVOBGPSNBEFDJDMPTDVSUPT BDPNQBOIBOEP
o stop and go imposto pela política econômica.
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A despeito das condições desfavoráveis, o Brasil conseguiu manter uma estrutura industrial diversiﬁcada, com fortes encadeamentos produtivos, apesar da fragilização de algumas cadeias
produtivas.
"SFUPNBEBEPDSFTDJNFOUPFOUSFȵȳȳȷFȵȳȳȻGPJJNQVMTJPOBEBJOJDJBMNFOUFQFMPEJOBNJTNP
das exportações de commodities, encadeado logo depois com a expansão do emprego, da renda
e do crédito (e, por consequência, do consumo). A expansão da demanda externa e interna denBHSPVVNGPSUFBVNFOUPEPJOWFTUJNFOUPBQBSUJSEFȵȳȳȹ BDBSSFUBOEP BUÏBDSJTFJOUFSOBDJPnal, um intenso processo de expansão e de modernização da capacidade produtiva.
&Nȵȳȳȼ BDSJTFJOUFSOBDJPOBMFODPOUSPVP#SBTJMFNVNNPNFOUPFNRVFQBSFDFQPTTÓWFMSFUPmar a industrialização interrompida pela crise da dívida. A indústria crescia, liderando a expansão
do PIB, e os investimentos cresciam mais rapidamente do que o consumo.
&Nȵȳȴȳ BSFDVQFSBÎÍPEPDSFTDJNFOUP QØTDSJTF FODPOUSPVOP#SBTJMVNBJOEÞTUSJBNPEFSOB 
em expansão, fortemente concentrada, com uma incipiente internacionalização por meio de investimentos no exterior e construção de redes de ﬁliais fora do Brasil.
A retomada da industrialização exige que as empresas brasileiras se disponham a vencer limitaÎÜFTIFSEBEBTEPQSPDFTTPEFJOEVTUSJBMJ[BÎÍPBDFMFSBEB FOUSFȴȼȸȳFȴȼȻȳ"QFTRVJTBEP*1&"
Cedeplar mostrou que o Brasil não tem conseguido ainda a articulação necessária entre o desenvolvimento cientíﬁco e o desenvolvimento tecnológico, isto é, entre a capacidade de gerar
conhecimento e a capacidade de transformar o conhecimento em inovação. Em grande parte,
o problema decorre da resistência das empresas brasileiras em assumir os riscos elevados que as
atividades de inovação acarretam.
O Brasil realizou um esforço signiﬁcativo para ampliar, fortalecer e soﬁsticar os mecanismos de
estímulo ao esforço das empresas no campo da inovação. No período da retomada do crescimento, volumes crescentes de recursos têm sido canalizados pelos fundos setoriais.
É crucial a avaliação crítica dos resultados obtidos para veriﬁcar a eﬁcácia e a eventual necessidade de novos instrumentos. Nesse sentido, os esforços do IBGE por aprimorar as informações
disponíveis e o trabalho do IPEA e do Cedeplar para analisar de maneira mais precisa o quadro
atual constituem contribuições extremamente relevantes.
A pesquisa do IPEA/Cedeplar apresenta evidências contundentes de que os instrumentos existentes contribuem positivamente para promover a inovação no grupo de empresas mais dinâmicas da indústria brasileira. Esse resultado fornece uma justiﬁcativa forte para a manutenção,
para a ampliação e para o aprimoramento dos instrumentos existentes nos próximos anos.
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As conclusões preliminares da pesquisa no que tange às implicações de política são também
pertinentes e sugerem linhas possíveis de aprimoramento que seguramente poderão aumentar
a eﬁcácia. A implementação das diretrizes sugeridas permitirá aumentar o número de empresas
inovadoras e induzir sua diversiﬁcação na direção de produtos que incorporem mais conhecimento e de mercados mais soﬁsticados.
Entretanto, é preciso dizer que não devemos nos contentar com o sucesso inegável da atual política e do potencial de aprimoramento que ainda oferece. As oportunidades que o cenário atual
da economia mundial descortina para o Brasil exigem imaginação e ousadia para desenhar novas
formas de atuação da política de CT&I.
A despeito do enorme avanço constatado, ainda é preciso fazer muito para que a economia
brasileira incorpore cada vez mais desenvolvimento na sua trajetória de expansão nos próximos
anos e para que retome a industrialização. As diﬁculdades para articular melhor a capacidade de
geração de conhecimento cientíﬁco com a geração de inovações exige uma profunda transformação do sistema empresarial brasileiro.
Sem subestimar a importância de contarmos já com o núcleo de empresas dinâmicas identiﬁcadas na pesquisa, é preciso reconhecer que as empresas brasileiras, com raras exceções, não
dispõem do porte e da estrutura patrimonial à altura das suas concorrentes externas. É preciso
também reconhecer que o forte predomínio de ﬁliais de empresas estrangeiras, herdado da industrialização e ampliado nos anos noventa, faz com que o sistema empresarial brasileiro constitua efetivamente um subsistema do europeu e do norte-americano. Essas características condicionam a eﬁcácia das iniciativas atuais e das futuras para incorporar de maneira mais intensa a
inovação na rotina das empresas brasileiras.
É evidente que não será possível aguardar a transformação do sistema empresarial para pensar
em novos instrumentos e novas estratégias para a política de CT&I. Parece necessário imaginar
novas formas de atuação da política de CT&I, articulada com a política industrial e outras políticas que atuem como catalisadoras do upgrade do sistema empresarial brasileiro.
Em suma, devemos recorrer mais uma vez à criatividade e pensar maneiras de complementar os
atuais instrumentos com outros ainda mais ousados para superar as fragilidades do sistema emQSFTBSJBMIFSEBEPEPTȵȸBOPTEFFTUBHOBÎÍP
/ÍPUFNPTVNBGØSNVMBQSPOUB NBTOBȷ$/$5*GPJQPTTÓWFMSFHJTUSBSTJOBJTRVFTVHFSFNRVF
a fronteira da formulação de política está se deslocando gradativamente para novos horizontes.
Em diversas sessões, representantes de empresas, da academia e de órgãos do governo têm sinalizado a importância de encontrar formas de promover a transformação do sistema empresarial:
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t promover a internacionalização das empresas brasileiras,
t promover o upgrade das funções corporativas das ﬁliais de empresas estrangeiras no Brasil,
t e estabelecer formas mais estreitas de cooperação entre as empresas.
Houve também sugestões de novas formas de atuação da política:
t promover mudanças nas estratégias das empresas, sem ﬁcar restrito à promoção de proEVUPTFQSPDFTTPTJOPWBEPSFT
t GPDBSFNQSFTBTFNFSDBEPT OPMVHBSEFQSPEVUPTFUFDOPMPHJBT
t QSPNPWFSBGPSNBÎÍPEFDPOTØSDJPTEFEFTFOWPMWJNFOUPEFUFDOPMPHJB
t EFTFOIBSQMBOPTTFUPSJBJTEFJOPWBÎÍP
t e utilizar a regulação como instrumento de incentivo às inovações.
O Brasil conseguiu estruturar um conjunto de instituições e de instrumentos para promover a
inovação em relativamente pouco tempo. A retomada do crescimento permitiu canalizar um
volume crescente de recursos por meio desses canais, com resultados positivos. É preciso dar
continuidade ao que foi feito, mas também é preciso avançar, retomando a industrialização em
bases mais ambiciosas no que tange ao desenvolvimento tecnológico do que aquelas seguidas
pelas empresas até a crise da dívida.
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1.

Introdução

Este seminário preparatório insere-se no tema Brasil no Mundo a ser abordado durante sessão
plenária da ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Portanto, esta sessão,
com as apresentações e debates que se seguiram, foi concebida visando contribuir com diagnósticos e, possivelmente, proposições ou conclusões a serem avaliadas ou mais bem estabelecidas
durante a conferência. A conferência tem como objetivo geral avançar propostas que utilizem
CT&I para gerar um desenvolvimento sustentável que coloque o Brasil em um novo patamar,
fortalecendo seu protagonismo internacional. A composição dos palestrantes a partir de suas
instituições de origem (MRE, Fiocruz e ABC) e de suas experiências individuais, assim como o
plenário, permitiu que a troca de ideias e pontos de vista pudessem ser complementares e mutuamente enriquecedores.
Durante o seminário foram distribuídas duas publicações, uma bastante recente, do Centro de
Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), pertinentes ao tema: Cooperação Internacional na Era do
Conhecimento. Brasília: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos,  (impresso em ) e Brasil: A Economia Natural do Conhecimento. Brasília: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, .
Constata-se, no cenário internacional, a presença crescente da ciência, da tecnologia e da inovação nos fóruns mundiais. São mundos contraditórios em que a cooperação e a competição
convivem. CT&I e desenvolvimento são faces da mesma moeda. Na era do conhecimento, cada
 Pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).
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vez menos as decisões são tomadas sem considerá-lo. Da escala local à global e vice-versa, dentro
e fora do país, a conectividade entre países, instituições e indivíduos é cada vez maior, principalmente após o advento da comunicação cibernética e da globalização. Interatividade e interdependência são conceitos correntes e pertencentes ao universo comum de praticamente todas
as atividades humanas. Assim, das mais diversas missões diplomáticas aos diferentes assuntos e
interesses, busca-se fundamentar entendimentos à luz da ciência e da inovação.
É nesse contexto que se indaga como se encontra o Brasil. Que diagnósticos já temos, que estratégias precisam ser traçadas e perseguidas e, ﬁnalmente, que compromissos compactuamos,
visando à inserção soberana do Brasil no mundo globalizado da CT&I?

2.

Diplomacia da inovação

CT&I está cada vez mais presente no nosso dia a dia, desde a diplomacia até as mais diferentes
atividades da academia, do comércio, das instituições governamentais e não governamentais,
das empresas privadas e assim por diante. Daí a importância do Itamaraty, das instituições
de CT&I e das empresas atuantes no Brasil. O Ministério das Relações Exteriores (MRE) tem
responsabilidade crescente em promover a inovação no Brasil e no setor produtivo por meio
do que foi chamado de diplomacia da inovação, captando demandas, articulando ministérios,
embaixadas e outros atores, instituições e organizações, mobilizando a capacidade humana
no país e no exterior. Os diplomatas do MRE e os especialistas do MCT e de outros ministérios com ações de CT&I têm missões em comum. Foram citados como exemplos de ações
concretas: o Programa Espacial Brasileiro com a China, o Programa de Computação de Alto
Desempenho com a França e a TV Digital com o Japão. Também foi mencionado o papel fundamental exercido pelo Itamaraty para o estabelecimento dos escritórios da Embrapa África,
em Gana, e da Fiocruz, em Moçambique.

3.

Inserção da ciência brasileira no cenário internacional

A Academia Brasileira de Ciências, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, assim
como vários ministérios, liderados pelo MCT, universidades, fundações de amparo à pesquisa estaduais, órgãos de classe do setor privado, do legislativo e do judiciário, dentre vários outros, têm
procurado diagnosticar e reﬂetir sobre a presença internacional da ciência brasileira.
O avanço da ciência brasileira tem sido notável nas últimas décadas, sobretudo nos últimos
BOPT RVBOEPTFDPNQBSBOPTTPEFTFNQFOIPOPTQFSÓPEPTȴȼȼȻȵȳȳȵFȵȳȳȶȵȳȳȺ/PQSJNFJSP
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QFSÓPEPEFDJODPBOPT ȴȼȼȻȵȳȳȵ BWBOÎBNPTȻ ȴȸȱOBNÏEJBEFJNQBDUPEFOPTTPTUSBCBMIPT
cientíﬁcos em relação à média mundial. Quando comparado com os países do BRIC, o Brasil está
à frente dos demais. No entanto, o crescimento da Índia e da China “ameaça” a nossa posição.
Em termos de números de artigos cientíﬁcos publicados em revistas indexadas, a evolução braTJMFJSBÏUBNCÏNFYUSBPSEJOÈSJB TFOEPRVF BPmOBMEFȵȳȳȻ KÈPDVQBWBBȴȶQPTJÎÍP ËGSFOUF
de países de grande tradição cientíﬁca, como Holanda, Rússia, Suíça, Polônia e Suécia, dentre
PVUSPT DPNDFSDBEFȵȱEBQSPEVÎÍPNVOEJBM FORVBOUPOPQFSÓPEPȴȼȼȻȵȳȳȵFSBEFȴ ȶȷȱ
Durante os debates, foi lembrado o enorme avanço do Irã, nos últimos tempos, além da Coreia
do Sul. Mas foi observado que o Brasil se sobressai como líder de todo um continente, o latinoamericano, sem ter a tradição de cultura ou ciência que tem o Irã, por exemplo.
Do ponto de vista dos empreendimentos cientíﬁcos, incluindo a geração e difusão de conhecimentos, produtos, processos, tecnologias e inovação, durante séculos, a autoria de artigos e
as grandes invenções estiveram conﬁnadas a um restrito círculo de acadêmicos e intelectuais.
Tais proﬁssionais trocavam correspondências entre si, mas publicavam seus trabalhos quase
sempre individualmente. No entanto, após meados do último século, este panorama começa
a mudar, drasticamente. As principais contribuições cientíﬁcas aparecem publicadas em autoria e coautoria. E, muitas vezes, com os autores se revezando, mostrando nitidamente que
as novas e mais importantes descobertas são concebidas e conquistadas em grupos de indivíduos, em equipes multidisciplinares e multi-institucionais. Concomitantemente, dispara o
número de publicações, demonstrando o grande contingente humano qualiﬁcado e comprometido com atividades de CT&I. Por conseguinte, pode-se inferir, por exemplo, investimentos
em capital intelectual, assim como infraestrutura de pesquisa, e, com isso, medir o esforço que
determinado setor ou país está empreendendo em dado período. Isso explica o porquê, hoje
em dia, de uma ferramenta de análise cada vez mais crucial e potente para se compreender o
progresso cientíﬁco-tecnológico de um país ser a análise da cooperação via publicações e redes de pesquisa. O mesmo raciocínio vale quando se pretende avaliar a inovação, utilizando-se
da análise de bancos de patentes.
Para melhor ilustrar a análise de publicações, de autores, coautores e instituições envolvidas,
foi apresentada a evolução da pesquisa na área de saúde referente às redes de cooperação em
doenças de Chagas. Convém lembrar que a doença de Chagas deixou de ser um mal dos tróQJDPTQBSBTFUPSOBSVNBEPFOÎBHMPCBM/BEÏDBEBEFȴȼȺȳ OPQFSÓPEPFOUSFȴȼȺȵFȴȼȻȳ FN
uma amostragem das redes brasileiras atuantes e nossa inserção internacional, analisando-se
DPBVUPSJBT GPSBNFODPOUSBEPTȴȺȷBSUJHPT%FTUBDBNTFBTTFHVJOUFTDBSBDUFSÓTUJDBTEBSFEF
é fragmentada, composta de vários componentes e integrada por poucas instituições. As instituições estrangeiras atuam como cut-points da rede, sob a liderança da London School. Na
NFTNBBWBMJBÎÍP NBTBHPSBTPNFOUFOPBOPEFȵȳȳȺ BQBSFDFNȴȺȺBSUJHPT DPNDBSBDUFSÓTUJ-
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DBTCBTUBOUFEJWFSTBTEBTEBEÏDBEBEFȴȼȺȳBSFEFÏDPFTB UFNVNÞOJDPDPNQPOFOUFQSJOcipal, apresenta uma multiplicidade de instituições com liderança da rede nacional, tendo as
instituições nacionais nos pontos críticos da rede. Ou seja, hoje o Brasil lidera a rede mundial
de conhecimentos em doença de Chagas.
Outra análise apresentada na área de saúde, comparando-se o PIB versus a expectativa de vida
de diversos países, mostra que o Brasil melhorou muito. No entanto, chama a atenção que, no
mesmo período de comparação, a Coreia do Sul melhorou muito mais. Uma das lições que se
tira é que é possível avançar em dado propósito desde que haja política de governo e Estado coordenada, articulada e com continuidade na direção do progresso que se almeja.
/PFOUBOUP BPUFNQPFNRVFPQBÓTFNFSHFDPNPBȴȶQPUÐODJBDJFOUÓmDBNVOEJBM FNSFMBtivo curto espaço de tempo, ainda convive com padrões de educação, saúde, infraestrutura e
inovação incompatíveis com tal pujança. O cruzamento da produtividade cientíﬁca com outros
indicadores mais básicos, como educação e IDH, para ﬁcar somente nesses dois, não produz resultados animadores; pelo contrário, demonstram o longo caminho ainda a percorrer. Também
foi diagnosticado que a base brasileira de CT&I é muito pequena. A ciência brasileira é muito jovem. Precisa crescer muito, pelo menos umas dez vezes se se quiser alcançar o padrão dos EUA
e da China, por exemplo.

4.

Alguns desaﬁos de CT&I visando ao desenvolvimento
sustentável do Brasil

Dois grandes desaﬁos foram ressaltados quando se utiliza a saúde como parâmetro de observação: os desaﬁos de “Sísifo do século ” e do “Vale da Morte”. Ou seja, nos países desenvolvidos,
ciência, tecnologia e produção de medicamentos estão fortemente conectadas e integradas,
como parte do mesmo todo. A base cientiﬁca e tecnológica é endógena. Quase o contrário
ocorre nos países em desenvolvimento. No caso brasileiro, quando se observam os dados de publicações, de patentes e o comércio de importação e exportação de medicamentos, ﬁca evidente o descompasso. Reverter essa situação é o grande desaﬁo de “Sísifo do século ”. O segundo
desaﬁo a vencer é atravessar a ponte perigosa do “Vale da Morte”. De um lado do vale, estão o
paciente e o médico; de outro, o cientista. Com frequência, a ciência gera novidades e expectativas, acompanhadas de grande veiculação midiática sem a devida correspondência da indústria
de medicamentos, quer porque os conhecimentos não são traduzidos em produtos pela indústria na mesma velocidade ou porque não são liberados para comercialização. Considerando a
situação brasileira e o desaﬁo de Sísifo, ﬁca evidente nosso atraso e o quanto é preciso fazer para
“virar o jogo” no campo da inovação.
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Constata-se, portanto, que inovar é preciso e que inovação se faz com a indústria, com o setor
produtivo. E daí recomenda-se criar a cultura desejável e necessária da inovação, além da C&T,
ênfase que rendeu sucesso recente, reposicionando o Brasil no plano nacional e internacional.
É com a mesma motivação, sem abandonar o que está dando certo, que se espera que o país
enfrente os desaﬁos, desta vez, concatenados para vencer o gap da inovação. E o parâmetro de
observação deve ser não só o esforço que estamos fazendo, mas, principalmente, o esforço que
os outros países estão fazendo e os resultados que estão obtendo. Ou seja, recomenda-se criar
um observatório da inovação que compare, com a constância devida, nossa situação, tendo-se
por base quão competitivos somos na arena internacional.
Um dos pontos levantados no debate refere-se ao acesso ao conhecimento e à inovação. Aparentemente, há uma linha delimitando os dois. Como ﬁca a liberdade de acesso em uma economia do conhecimento em que o conhecimento é ativo de competição entre empresas e nações?
Em que o desenvolvimento tecnológico traduz-se em necessidade econômica? Durante os debates, em contraposição à ideia da proteção intelectual, foi resgatado o conceito de open inovation, que muitas empresas adotam para se manterem competitivas. Cooperar e competir muitas
vezes convivem no mundo empresarial. Parcerias estratégicas que resultam em novos arranjos
institucionais já se praticam. Outro conceito essencial é o conhecimento como ativo principal
das empresas, nem sempre expresso na forma codiﬁcada (explícita), mas como elemento tácito
das corporações e dos negócios.
Um exemplo recente buscando-se juntar C&T com I é a construção do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde, com a expectativa de que a Fiocruz, como instituição líder em
saúde, funcione como um atrator para parcerias nacionais e internacionais. Encontrar soluções
para doenças negligenciadas, como Chagas e leshmaniose, e a nacionalização de vacinas está na
pauta. A dengue foi citada como um exemplo. Também foi exaltada a imperiosa necessidade de
se fazer gestão de saúde em junção com outras instituições. Desenvolver tecnologia de gestão,
visando à inovação, é tarefa muito mais complexa que a gestão tecnológica em si. Há carência de um modelo de gestão para inovação. Esta é uma grande lacuna no sistema brasileiro de
formação proﬁssional voltado à CT&I. Uma das necessidades relacionadas ao tema da sessão é
preparar proﬁssionais para isso. Há necessidade de gestores com nível proﬁssional diferenciado,
como advogados que dominem legislações internacionais referentes à inovação e que tenham
habilidades em inglês e outras culturas, para dar um exemplo. A Capes foi mencionada como
instituição a ser estimulada, lembrando que ela apoiou, recentemente, treinamento de curta duração para proﬁssionais da Fiocruz, no MIT. A ideia de se criar Technology Inovation Centers, nos
moldes do que está se tentando fazer no Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro), foi lembrada como uma iniciativa auspiciosa.Também buscar maior integração entre instituições que
trabalham para o mesmo ﬁm é mais que oportuno.
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5.

Inserção do Brasil nos fóruns internacionais

Em seguida, reproduzo resumo apresentado durante a sessão pelo presidente da Academia Brasileira de Ciências.
Cientistas das Academias de Ciências do grupo G+ – África do Sul, Alemanha, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, França, Índia, Itália, Japão, México, Reino Unido e Rússia, além do Egito
como observador, vêm se reunindo para oferecer propostas de primeira importância em C&T
BPTMÓEFSFTQPMÓUJDPTEFTTFTQBÓTFTFNTVBTSFVOJÜFTEP(Ȼ ȸ&Nȵȳȳȼ FN3PNB B"#$EFGFOdeu cientiﬁcamente a excelência do etanol de cana-de-açúcar como energia renovável. Como
resultado, os biocombustíveis constaram da declaração ﬁnal, ressaltando-se a necessidade de
padronização e certiﬁcação.
Fórum Internacional de Ciência e Tecnologia para a Sociedade (STS Forum) – O STS Forum
congrega cientistas, empresários e policy makers em nível internacional. A ABC tem tido atuação
destacada no encontro de presidentes de academias que ocorre durante as reuniões anuais, no
Japão. O último encontro contou com  ministros de C&T, inclusive o ministro Sergio RezenEF RVFQSPGFSJVVNBQBMFTUSBJOBVHVSBMBSFQSFTFOUBOUFTEFȻȺQBÓTFT ȴȴEFUFOUPSFTEPQSÐNJP
Nobel, mais de  cientistas e uma centena de executivos de empresas e organizações sociais.
Fórum Mundial de Ciências – O Fórum Mundial de Ciências é realizado bianualmente em Budapeste, Hungria, desde. Em , estiveram presentes ao evento os presidentes da Hungria
e da academia local, o diretor geral da Unesco, a presidente do ICSU, os presidentes do CNPq e
da ABC e a diretora do ICSU-LAC, dentre muitos outros representantes de governos e da comunidade cientíﬁca internacional. O Brasil poderá ser o primeiro país, que não a Hungria, a sediar o
Fórum Mundial de Ciências.
Fórum de CT&I da UNESCO – Reuniões preparatórias foram promovidas pela Unesco, na América Latina e Caribe, para tomada de posições comuns a serem levadas ao fórum mundial, sobre
os temas: recursos hídricos, fontes renováveis de energia e mudanças climáticas. O MCT e a ABC
tiveram papel muito ativo nessas reuniões e o principal representante da academia nesse estágio
foi o acadêmico Luiz Davidovich.
Conferência Novas Fronteiras na Diplomacia Cientíﬁca – A ABC participou da Conferência
Novas Fronteiras na Diplomacia Cientíﬁca, realizada em Londres, Inglaterra, no ano de . Foi
avaliado o papel da ciência para atingir duas prioridades da política internacional: manter a segurança e a paz no mundo e promover o desenvolvimento econômico e social. A conferência
foi organizada pela Royal Society, em parceria com a American Association for the Advancement
of Science (AAAS).
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COP  – Em reunião preparatória para a Conferência das Nações Unidas em Copenhague (COP
) ȺȳBDBEFNJBTEFDJÐODJBToNFNCSPTEP InterAcademy Panel (IAP), entre elas a ABC – assinaram um manifesto, conclamando os líderes mundiais a reconhecerem explicitamente as ameaças diretas causadas pelas emissões de CO aos oceanos e seu profundo impacto no meio ambiente e na sociedade.

6.

Participação nos principais organismos de C&T
internacionais não-governamentais

Academia de Ciências para o Mundo em Desenvolvimento – TWAS – A TWAS é uma instituição ligada à Unesco e sediada em Trieste, na Itália, que promove a capacidade e a excelência
cientíﬁca como base para um expressivo crescimento socioeconômico dos países em desenvolWJNFOUP%FTEFȵȳȳȺ BQSFTJEÐODJBEB58"4ÏPDVQBEBQPSVNDJFOUJTUBCSBTJMFJSP PBDBEÐNJDP
Jacob Palis. Foi mencionada a existência de propostas para transferir a sede para o Brasil ou, pelo
menos, ter um de seus braços aqui.
Inter-Academy Panel for International Issues – IAP – A ABC participou ativamente da criação
do IAP, que hoje reúne  academias de ciências de diferentes países e presidiu, em parceria com
a França, o primeiro mandato da entidade. Vêm sendo conduzidos diversos programas internacionais, entre eles o de Educação para Ciência e o Programa de Águas, este tendo a nossa academia como líder.
International Council for Sciences – ICSU – A ABC compõe o comitê executivo do ICSU, que
congrega as uniões internacionais de ciências, academias e conselhos nacionais de ciências, com
uma representação de mais de cem países. Recentemente, vários cientistas brasileiros ocuparam
sua vice-presidência. O ICSU tem sido responsável pela implementação de importantes programas interdisciplinares globais, essenciais para um desenvolvimento sustentável. Entre eles, destaca-se o International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP), que tem o cientista Carlos Nobre
como atual presidente.
Inter-Academy Council – IAC – A ABC também integra a diretoria do IAC, que é um braço exeDVUJWPEP*"1 GPSNBEPQPSȴȸBDBEFNJBT$PNPEFTUBRVFFOUSFTFVTFTUVEPT P*"$QVCMJDPV 
em vários idiomas, os livros Inventing a Better Future – a strategy for building worldwide capacities in science and technology, que teve como um dos seus dois coordenadores o cientista brasileiro Jacob Palis, e Lightining the Way, sobre energia, tendo o cientista brasileiro José Goldemberg
como um de seus coordenadores.
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7.

Participação nos principais organismos de C&T regionais
não-governamentais

Academy of Sciences of the Developing World – Escritório Regional (TWAS-ROLAC) – A
TWAS, apresentada a seguir, tem o Escritório Regional para América Latina e Caribe (TWASROLAC) sediado na ABC e dirigido pelo cientista brasileiro Marcelo Viana. Concentra as atividades da TWAS na região, como a eleição anual de membros aﬁliados e promoção de reuniões de
jovens cientistas de talento. Estão instalados na sede da ABC, desde então, o escritório da presidência e o escritório regional da TWAS (TWAS-ROLAC).
Interamerican Network of Academies of Science (IANAS) – A IANAS é um braço regional do
InterAcademy Panel (IAP) nas Américas. A IANAS tem como objetivo o fortalecimento das academias de ciências existentes na região, além de apoiar a criação de novas academias. A secretaria da IANAS funciona na ABC, e a rede, que tem sido codirigida pelo cientista brasileiro Hernan
Chaimovich, vem desenvolvendo dois programas no continente – Águas e Educação –, ambos
liderados por cientistas nacionais.
International Council for Science – Escritório Regional (ICSU-LAC) – O Escritório Regional do
ICSU para América Latina e Caribe, sediado na ABC, tem como principal projeto o desenvolvimento de pesquisas na região em quatro áreas prioritárias: Biodiversidade, Riscos e Desastres Naturais,
Energia Sustentável e Educação Matemática, tendo organizado diversos eventos nessas áreas.

8.

Algumas propostas ousadas para o Brasil, em C&T,
para as próximas duas décadas

Reproduzo, abaixo, algumas das propostas formuladas durante a sessão, incluindo discussão
pelo plenário.
t 4BMUBSEPTBUVBJTȴ ȴȴ ȶȱQBSBȶȱEFOPTTP1*#FNJOWFTUJNFOUPTBOVBJTFN$5*
t Duplicar o número de nossos pesquisadores, que incluem doutores, mestres e técnicos
de laboratórios de alto nível;
t Promover, em considerável escala, oportunidade de trabalho para pesquisadores estrangeiros em nossas instituições, sobretudo jovens cientistas de talento;
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t Investir solidamente em grandes laboratórios e grandes projetos mobilizadores de C&T,
inclusive como uma das vias de maior integração da comunidade cientíﬁca com o setor
empresarial.
Somos competitivos em produção de conhecimento. É oportuno aproveitar que estamos competitivos e executar brain-in em países emergentes, tirando vantagem da relação favorável euro-dólar-real, incluindo Europa e EUA. Foi citada a iniciativa do Instituto de Matemática Pura e
"QMJDBEB *.1" RVFBCSJVTFMFÎÍPEFCPMTBQBSBKPWFNDJFOUJTUB OPWBMPSEF3Ƀȹȳȳȳ ȳȳ NBJT
RVFȵȳȳȳFVSPT FPCUFWFSFUPSOPEFDFSDBEFȺȳJOTDSJÎÜFTEFFTUSBOHFJSPT/ÍPTPNPTDPNQFtitivos em nível sênior, mas sim em nível júnior. Durante os debates, foi observada, com veemência, a concordância em importar cérebros do exterior. No entanto, deve-se atentar para a outra
reserva escondida no próprio país. Trata-se de revelar os cérebros dos brasileiros hoje silenciados
nos mangues, nas favelas e no contingente de excluídos da educação, da ciência e do desenvolvimento nacional.
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1.

Introdução

Esta sessão insere-se no tema Brasil no Mundo, a ser abordado durante sessão plenária da ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (CNCTI). Portanto, como parte do seminário preparatório da ª CNCTI, esta sessão constou de apresentações e debates, visando contribuir com diagnósticos e, possivelmente, proposições ou conclusões, a serem avaliadas e aperfeiçoadas durante a conferência. Segundo a organização da conferência, pretende-se avançar propostas que utilizem CT&I para gerar um desenvolvimento sustentável que coloque o Brasil em
um novo patamar, fortalecendo seu protagonismo internacional. A composição dos palestrantes
a partir da diversidade de suas instituições de origem (Inmetro, Ciesp, Embrapa e Embraco) e de
suas experiências individuais, assim como o plenário, permitiu que a troca de ideias e pontos de
vista pudessem ser complementares e mutuamente enriquecedores. A sessão “Inserção da CT&I
nos Foros Internacionais”, realizada na mesma data, como parte do seminário preparatório, também é de grande valia. Convém ainda lembrar que, durante o seminário, foram distribuídas duas
publicações, uma bem recente, do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), bastante
pertinentes ao tema: Cooperação Internacional na Era do Conhecimento. Brasília: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos,  (impresso em ) e Brasil: A Economia Natural do Conhecimento. Brasília: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, .
O tema desta sessão pressupõe duas obviedades: o Brasil faz inovação e a internacionaliza. Leva
inovação daqui para fora. Ou atua aqui e lá fora, usando inovação aqui gerada. Inovação quer
 Pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).
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TFKBBRVFMBDPOTJEFSBEBSBEJDBM DPNPBEP(14PV JODSFNFOUBM DPNPBEPDMJQFEFQBQFM0
UFNBQPEFSJBQBSFDFSBSUJmDJBM QPSQBSFDFSJSSFBM NBTOÍPÏ1PSFYFNQMP PTKPSOBJT#SBTJM&DPOÙNJDP EFȵȶEFNBSÎPEFȵȳȴȳ F0&41 EFȵȻEFNBSÎPEFȵȳȴȳ USB[FNMPOHBTNBUÏSJBTTPCSF
PUFNBi.ÞMUJTEP#SBTJMWPMUBNBJOWFTUJSOPFYUFSJPSw i#BODP$FOUSBMQSFWÐ64ɃȴȸCJMIÜFTQBSB
ȵȳȴȳwi0DIBNBEP*OWFTUJNFOUP#SBTJMFJSP%JSFUP *#% QPEFSÈDIFHBSB64ɃȵȶCJMIÜFT"MJNFOtos, commodities UFDOPMPHJBEBJOGPSNBÎÍPFCBODÈSJPTÍPPTTFUPSFTDPNNFMIPSFTPQPSUVOJEBEFTEFDSFTDJNFOUP.FTNPBTTJN ÏVNWBMPSEJTUBOUFEPSFDPSEFEF64ɃȵȻCJMIÜFTBMDBOÎBEP
FNȵȳȳȹ NBTÏJOFHÈWFMRVFBTFNQSFTBTCSBTJMFJSBTWPMUBSBNBUFSDPOmBOÎBQBSBFYQBOEJSTF
além das fronteiras nacionais”. “Para sobreviver no próprio mercado doméstico, é preciso se internacionalizar”, Luís Afonso Lima, presidente da Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas
Transnacionais e da Globalização Econômica (SOBEET). “A atuação em outros países obriga a
FNQSFTBBTFSNBJTDPNQFUJUJWB NFMIPSBSTFVTQBESÜFT0TCFOFGÓDJPTEJTTPTFJSSBEJBNQPSUPEB
BNVMUJOBDJPOBM JODMVTJWFQBSBNBUSJ[w5BNCÏNPHBOIPEFFTDBMBÏPVUSBSB[ÍPBMÏNEBSFEVÎÍPEPSJTDPHFPHSÈmDPiBDPNQBOIJBOÍPmDBQSFTBBVNÞOJDPQBÓTQBSBPCUFSTFVTSFTVMUBEPTw 
conforme entrevista de Álvaro Cyrino, professor do Núcleo de Negócios Internacionais da FunEBÎÍP%PN$BCSBM"TFTUBUBJTUBNCÏNRVFSFNTFSNVMUJOBDJPOBJT&MFUSPCSBTF$FNJH FOFSHJB 
Sabesp (SP) e Copel (PR) (saneamento) participam do movimento de expansão para o exterior.
Mas em que proporção a internacionalização da inovação brasileira ocorre? Ainda mais, inovaÎÍPOBFDPOPNJBHMPCBMÏWBSJÈWFMSFMBUJWB$PNPPPCKFUJWPmOBMÏDPODPSSFSOPNFSDBEP DBEB
empresa precisa avaliar as suas inovações, comparando-as com inovações de empresas competidoras, e cada país precisa avaliar as suas inovações, comparando-as com os países concorrentes.
Portanto, é preciso diagnosticar como estamos e o esforço que é preciso fazer em função de
nossas necessidades, comparado com o que estão fazendo nossos concorrentes e os resultados
que estão obtendo. Como nossa tradição em inovação é pequena, parte-se do fato de que um
MPOHPDBNJOIPBJOEBQSFDJTBTFSQFSDPSSJEP"QSFOEFSDPNOPTTPTQPVDPTDBTPTEFTVDFTTP 
com os de outros países quando conveniente, conceber e adaptar modelos, formular e implementar políticas de desenvolvimento e inovação e empreender interna e externamente é mais
RVFPQPSUVOPFVSHFOUF/FTUBQFSTQFDUJWB QSPDVSPVTFDPODFJUVBSNFMIPSPUFNBEBJOPWBÎÍP
e sua relação com o desenvolvimento do país e sua competitividade internacional. Assim, a sessão assume que, na economia global, o grande desaﬁo para os países é saber capitalizar os seus
CFOTJOUFMFDUVBJTFEFTFOWPMWFSUFDOPMPHJBTFOFHØDJPTJOPWBEPSFTRVFȴ NFMIPSFNBRVBMJEBEF
EFWJEBEBQPQVMBÎÍP ȵ DSJFNDPNQFUJUJWJEBEFJOUFSOBDJPOBMQBSBTVBTFNQSFTBTFȶ HFSFNFNprego e riqueza para seus cidadãos. Para as empresas, a inovação cria uma vantagem comparatiWB NFMIPSBOEPBTVBDPNQFUJUJWJEBEFFQFSNJUJOEPRVFFMBTDPODPSSBN DPNDPNQFUJEPSFTEF
todo o mundo) para atender a uma oportunidade de mercado ou para criar um novo mercado.
"-FJEB*OPWBÎÍP -FJOȴȳȼȺȶ EFȵEFEF[FNCSPEFȵȳȳȷ DPOTUJUVJNBSDPMFHBMFTUSBUÏHJDPQBSB
o desenvolvimento industrial do país. Ela estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa
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cientíﬁca e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do país. Para os efeitos dessa lei, considera-se:
t $SJBÎÍPJOWFOÎÍP NPEFMPEFVUJMJEBEF EFTFOIPJOEVTUSJBM QSPHSBNBEFDPNQVUBEPS 
topograﬁa de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada e
qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtida por um ou
mais criadores;
t Inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social
que resulte em novos produtos, processos ou serviços.
No seu artigo , pressupõe também estímulo à inovação nas empresas:
t A União, as Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT) e as agências de fomento promoverão e incentivarão o desenvolvimento de produtos e processos inovadores em empresas
nacionais e nas entidades nacionais de direito privado sem ﬁns lucrativos voltadas para
BUJWJEBEFTEFQFTRVJTB NFEJBOUFBDPODFTTÍPEFSFDVSTPTmOBODFJSPT IVNBOPT NBUFSJBJT
PVEFJOGSBFTUSVUVSB BTFSFNBKVTUBEPTFNDPOWÐOJPTPVDPOUSBUPTFTQFDÓmDPT EFTUJOBdos a apoiar atividades de pesquisa e desenvolvimento, para atender às prioridades da
política industrial e tecnológica nacional.
²OFTTFDPOUFYUPRVFTFJOEBHBDPNPTFFODPOUSBP#SBTJM2VFEJBHOØTUJDPTKÈUFNPT RVFFTtratégias precisam ser traçadas e perseguidas e, ﬁnalmente, que compromissos compactuamos,
visando à internacionalização da inovação brasileira?

2.

O Brasil no contexto internacional da inovação:
um breve panorama

Conforme apresentado, quanto à inovação, aparentemente, alguns mitos precisam ser desfeitos:
ȴ QBSBJOPWBSÏQSFDJTPEFTFOWPMWFS1% ȵ RVFNEFTFOWPMWF1%HFSBJOPWBÎÍP ȶ JODFOUJWP
ﬁscal gera inovação e ) as patentes são uma boa medida da inovação.
%BBOÈMJTFEPUPUBMEFQBUFOUFTCSBTJMFJSBTSFHJTUSBEBTOPT&6" 64150 FNȵȳȳȼFȵȳȴȳ ÏQPTsível constatar que: a) exceto por poucas exceções, as multinacionais não patenteiam pelas subTJEJÈSJBTCSBTJMFJSBT C IÈNVJUPTCSBTJMFJSPTRVFUSBCBMIBNFNNVMUJOBDJPOBJTOPQBÓTFOPFYUFSJPSDVKBTJOPWBÎÜFTTÍPBQSPQSJBEBTDFOUSBMNFOUFQFMBTNBUSJ[FTEBTFNQSFTBTFD NFTNPBT
FNQSFTBTRVFGB[FN1%OPQBÓTDPODFOUSBNBTJOPWBÎÜFTOPFYUFSJPSFEFQPJTUSBOTGFSFNBT
inovações para as subsidiárias.
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Outro aspecto relevante é veriﬁcar os países em desenvolvimento que concorrem com o Brasil e
o que podemos aprender com eles. No mínimo, temos que observar de perto os países do BRIC
3ÞTTJB ¶OEJBF$IJOB PTQBÓTFTDPNSFDPOIFDJEBDBQBDJEBEFFNQSFFOEFEPSB DPNP'JOMÉOEJB 
Irlanda, Israel e Singapura, e outros como a Coreia do Sul.
0TQBÓTFT DPNPP#SBTJM RVFUÐNVNHSBOEFOÞNFSPEFQSPmTTJPOBJTUSBCBMIBOEPOPFYUFSJPS
fazem uso estratégico das suas diásporas no acesso ao mercado de bens e serviços e ao mercado
EFDBQJUBJTJOUFSOBDJPOBM$IJOB ¶OEJB *TSBFMF3ÞTTJBFTUBCFMFDFSBNSFEFTHMPCBJTQBSBBQPJBSTVBT
FNQSFTBTOBDJPOBJTKVOUPBPTNFSDBEPT$IJOB ¶OEJBF$PSFJBEP4VMDSJBSBNHSBOEFTFNQSFTBT
nacionais inovadoras nos setores de maior intensidade tecnológica, como TIC e automobilístico. Estas empresas são geradoras diretamente e, nas suas cadeias de produção, responsáveis por
uma grande parcela da inovação nestes países. Esse não foi o modelo (pick the winner) adotado
pelo Brasil. Nossas empresas globais (exceto Petrobras) não são tão inovadoras e não estão conseguindo criar inovações nos seus fornecedores.
Em Singapura e Israel, a maioria das inovações é de pequenas empresas nacionais que se especiaMJ[BSBNFNOJDIPTEFNFSDBEP4JOHBQVSBFNdesign de semicondutores e Israel em biotecnologia e equipamentos médicos. Essas empresas ambicionam participar do mercado internacional e
ter acesso aos principais mercados de capitais (capital de risco e de ações). As pequenas empreTBTQBUFOUFJBNTVBTJOPWBÎÜFTQBSBBVNFOUBSPTFVWBMPSKVOUPBPNFSDBEP.
%FWFTFUBNCÏNBUFOUBSQBSBPGBUPEFRVFIÈMJNJUFTDMBSPTFOUSFEFTFOWPMWJNFOUPTVTUFOtável, competitividade e inovação. Quer por motivações de interesse estratégico, social ou
comercial, não é possível um país conquistar soberania, alcançar competitividade e sustentaCJMJEBEFTFNJOPWBÎÍPFOEØHFOB JOEFQFOEFOUFFPSJHJOBM"DPNQMFYBOBUVSF[BEPDPOIFcimento e de sua transformação em aplicação é uma das razões. O capital intelectual, que
BCSJHBPDPOIFDJNFOUPEFVNBEBEBDPSQPSBÎÍPPVQBÓT KÈÏPQSJODJQBMBUJWPEBTFNQSFTBT
NBJTDPNQFUJUJWBT0DPODFJUPEFDPOIFDJNFOUPWFNNVEBOEPBPMPOHPEPUFNQP)PKF 
EJWJEFTFBVOJEBEFEPDPOIFDJNFOUPFNEVBTQBSUFT DMBTTJmDBOEPBTDPNPDPOIFDJNFOUP
UÈDJUPFDPOIFDJNFOUPFYQMÓDJUP DPEJmDBEP /BTFNQSFTBTNBJTDPNQFUJUJWBT BENJUFTF FN
HFSBM RVFPDPOIFDJNFOUPUÈDJUPKÈÏNBJPSRVFPFYQMÓDJUP1PSUBOUP VNEPTEFTBmPTEBT
estratégias organizacionais é encontrar maneiras de revelá-lo, mobilizando-o por meio da moUJWBÎÍPEPTNFNCSPTEBDPSQPSBÎÍP.JDIBFM1PMBOZJ ȴȻȼȴȴȼȺȹ RVFNQSJNFJSPBSUJDVMPVP
DPODFJUP FNȴȼȸȴȸȵ BmSNPVi4BCFNPTNBJTEPRVFTPNPTDBQB[FTEFFYQSFTTBSw Também
ÏSFMFWBOUFPQBQFMEP&TUBEPOPBQPJPËJOPWBÎÍP1PSUBOUP JOWFTUJNFOUPTFNDBQJUBMIVNBOPFJOGSBFTUSVUVSBEFQFTRVJTBFJOPWBÎÍPTÍPWJUBJT BTTJNDPNPHFTUÍPEPDPOIFDJNFOUP
FEBJOPWBÎÍP-FNCSBSRVFIPKFIÈDFSDBEFȴȶȳȳȳȳȳDJFOUJTUBTBUVBOEPOPT&6" DFSDBEF
ȼȸȳȳȳȳOB$IJOB DFSDBEFȸȸȳȳȳȳOP+BQÍPFDFSDBEFȴȳȳȳȳȳOP#SBTJMÏVNJOEJDBEPSSFMFvante para comparação e estabelecimento de diferenças. O fator é de pelo menos dez vezes,
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diferença de uma ordem de grandeza. As declarações do presidente da República Popular da
$IJOB )V+JOUBP FNȵȹȴȴȵȳȳȸ FB*OJDJBUJWB"NFSJDBOBEF$PNQFUJUJWJEBEF &6" EFGFWFSFJSPEFȵȳȳȹ TÍP SFTQFDUJWBNFOUF SFWFMBEPSBTFFYFNQMBSFT
t “Independent innovative capability is the core of national competitiveness. A nation should
underscore independent innovation provided it wants to succeed in development and beneﬁting the world. China should do more to advocate the spirit of independent innovation,
improve its mechanism for such innovation and its capability for original innovation and
innovation through integration or learning from imported technology”.
t “The role of government is not to create wealth; the role of our government is to create an
environment in which the entrepreneur can ﬂourish, in which the minds can expand, in
which technologies can reach new frontiers”.
t Os Technology and Innovation Centers (TIC) são bons exemplos de instrumentos para
que as indústrias explorem tecnologias novas e emergentes, diminuindo o gap entre
SFTVMUBEPTEFQFTRVJTBFJOPWBÎÍP DPNGPDPFNSFTVMUBEPT4ÍPFYFNQMPT"*45+BQÍP 
*OTUJUVUPT'SBVOIPGFS"MFNBOIB *OTUJUVUPT$BSOPU'SBOÎB *53*5BJXBO4FNJDPOEVUPSFT 
&53*$PSFJB&MFUSÙOJDB F 5FMFDPNVOJDBÎÜFT  *.&$#ÏMHJDB.JDSPFMFUSÙOJDB  (54%JOBNBSDB %"31"&6"%FGFTBF5/0)PMBOEBF5PSDI$FOUFST$IJOB*OPWBÎÍP RVF conHSFHBȸȳȳȳȳFNQSFTBTFNPWJNFOUB64Ƀȴ ȶCJMIÍP

3.

Inovação pública e privada e atuação internacional:
três casos

%FTDSFWFTFBRVJ SFTVNJEBNFOUF VNQPVDPEBBUVBÎÍPEB&NCSBDP EP*ONFUSPFEB&NCSBQB
em inovação e suas atividades internacionais. A Embraco, como empresa privada atuando no
segmento de compressores, o Inmetro e a Embrapa, como instituições públicas atuando, respectivamente, em metrologia e agropecuária.

3.1. Embraco
"&NCSBDPJOJDJPVTVBTBUJWJEBEFTFNȴȼȺȴ OBDJEBEFEF+PJOWJMMF FN4BOUB$BUBSJOB UPSOBOEP-se a maior fábrica do mundo do segmento de compressores. Expandiu-se para outros países e
IPKFFNQSFHBNBJTEFȼȳȳȳGVODJPOÈSJPT QSPEV[ȶȳNJMIÜFTEFDPNQSFTTPSFTQPSBOPFBDVNVMBNBJTEFȶȻȳNJMIÜFTEFQSPEVUPTGBCSJDBEPT4VBFYQBOTÍP BMÏNEBTGSPOUFJSBTCSBTJMFJSBT 
começou em , com a abertura de um escritório comercial nos EUA. Em , montou uma
GÈCSJDBOB*UÈMJBFNȴȼȼȸ VNBjoint-ventureOB$IJOBFNȴȼȼȻ PVUSBGÈCSJDBOB&TMPWÈRVJBFN
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ȵȳȳȷ VNFTDSJUØSJPOP.ÏYJDPF FNȵȳȳȻ VNBGÈCSJDBEFFMFUSÙOJDBOB$IJOB0DBNJOIPUSJMIBEPQFMB&NCSBDPQBSBUPSOBSTFMÓEFSNVOEJBMQBTTPVQPSMJEFSBOÎBUFDOPMØHJDBCBTFBEBFN
UBMFOUPT JOGSBFTUSVUVSBUFDOPMØHJDB HFTUÍPFSFEFEFDPOIFDJNFOUP"TFEFEBFNQSFTBMPDBMJ[B-se no Brasil, com equipes de desenvolvimento de produtos no Brasil, na Eslováquia, na Itália e
OB$IJOB DPNȷȳMBCPSBUØSJPTFȷȴȳQFTRVJTBEPSFTOPNVOEP4VBSFEFEFHFSBÎÍPEFDPOIFDJNFOUPFOWPMWFȹȳȳQFTRVJTBEPSFTFNJOTUJUVJÎÜFTDPNP*OTUJUVUP'SBVOIPGFS OB"MFNBOIB F
VOJWFSTJEBEFTDPNPEF*MMJOPJT OPT&6" EF(MBTHPX OP3FJOP6OJEP EF5JNJTPBSB OB3PNÐOJB EF4IBOHBJ OB$IJOB EF*5- FN1PSUVHBMF1PMP5FDOPMØHJDP6'4$ FN4BOUB$BUBSJOB0
TFHNFOUPÏNVJUPEJOÉNJDPFBMUBNFOUFDPNQFUJUJWP"JOPWBÎÍPUFNHSBOEFJNQPSUÉODJBOP
NFSDBEPEFSFGSJHFSBÎÍP QPJTSFQSFTFOUBȴȸȱEPDPOTVNPHMPCBMEFFOFSHJBFMÏUSJDB"FmDJÐODJBFOFSHÏUJDBFNSFGSJHFSBÎÍPEPNÏTUJDBUFNNVEBEPESBTUJDBNFOUFOPTÞMUJNPTȶȳBOPT"T
inovações no compressor e no sistema de refrigeração permitiram reduzir o consumo dos refrigeradores em cinco vezes. Como consequência, a gestão de inovação tecnológica consome até
ȶȱEPGBUVSBNFOUPBOVBMEBFNQSFTB"NFUBEFQBSUJDJQBÎÍPEFOPWPTQSPEVUPTOBTWFOEBT
FSBEFȸȳȱ/PFOUBOUP BMDBOÎPVTFȺȸȱOPTÞMUJNPTRVBUSPBOPT A tecnologia, na Embraco,
PDVQBMVHBSEFEFTUBRVFFNBUFSJBMJ[BTFDPNPHFTUÍPEBJOPWBÎÍPUFDOPMØHJDB QMBOFKBNFOUP
UFDOPMØHJDP SFEFEFDPOIFDJNFOUPFHFSBÎÍPEFDPOIFDJNFOUPTOBTVOJWFSTJEBEFT"FNQSFsa tem como propósito geral conseguir constante evolução, para criação de valor com foco no
cliente, para atingir independência tecnológica, ter continuidade e sustentabilidade para geração
de valor para o acionista.
0IJTUØSJDPEFDPPQFSBÎÍPEBFNQSFTBOBNPOUBHFNEFTVBSFEFEFDPOIFDJNFOUPFFWPMVÎÍP
EPEPNÓOJPUFDOPMØHJDPÏCBTUBOUFJMVTUSBUJWP&NȴȼȺȳ OÍPIBWJBDPNQFUÐODJBFDPOIFDJNFOUPTEJTQPOÓWFJTOP#SBTJMQBSBEFTFOWPMWFSFQSPEV[JSDPNQSFTTPSFTIFSNÏUJDPT&NȴȼȻȳ B&NCSBDPEFDJEJVHFSBSDPOIFDJNFOUPQBSBSFEV[JSTVBEFQFOEÐODJBDPNB%BOGPTT MJDFODJBEPSB 
&NȴȼȻȴ FTUBCFMFDFVTFVQSJNFJSPQSPKFUPEFDPPQFSBÎÍPDPNBVOJWFSTJEBEF&NȴȼȻȵ EFV
JOÓDJPËQBSDFSJBDPNP1PMP6'4$Em , lançou o compressor EM: o primeiro  brasileiro!
&Nȴȼȼȳ SFBMJ[PVHSBOEFCVTDBEFDPOIFDJNFOUPTOPTDFOUSPTEFQFTRVJTBEPFYUFSJPSQBSBBT
VOJWFSTJEBEFTCSBTJMFJSBT WJTBOEPËOBDJPOBMJ[BÎÍPEPDPOIFDJNFOUP&FNȵȳȳȳ DPOTPMJEPVTVB
parceria com os principais grupos de pesquisa. Uma importante lição deve ser tirada: com menos de uma década de pesquisa, a empresa conquistou mais de  anos de liderança tecnológica. Na visão da Embraco, a interação empresa-universidade traz benefícios mútuos: a empresa
EFTFOWPMWFGVUVSPTQSPmTTJPOBJTFBQMJDBPDPOIFDJNFOUPHFSBEP BVOJWFSTJEBEFBERVJSFWJTÍPEF
negócio e a comunidade retém proﬁssionais altamente qualiﬁcados.
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3.2. Inmetro
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) é uma autarRVJBGFEFSBM WJODVMBEBBP.JOJTUÏSJPEP%FTFOWPMWJNFOUP *OEÞTUSJBF$PNÏSDJP&YUFSJPS RVF
BUVBDPNPTFDSFUBSJBFYFDVUJWBEP$POTFMIP/BDJPOBMEF.FUSPMPHJB /PSNBMJ[BÎÍPF2VBMJEBEF
Industrial (Conmetro), colegiado interministerial, que é o órgão normativo do Sistema Nacional
EF.FUSPMPHJB /PSNBMJ[BÎÍPF2VBMJEBEF*OEVTUSJBM 4JONFUSP 0CKFUJWBOEPJOUFHSBSVNBFTUSVUVSBTJTUÐNJDBBSUJDVMBEB P4JONFUSP P$PONFUSPFP*ONFUSPGPSBNDSJBEPTQFMB-FJȸȼȹȹ 
EFȴȴEFEF[FNCSPEFȴȼȺȶ DBCFOEPBFTUFÞMUJNPTVCTUJUVJSPFOUÍP*OTUJUVUP/BDJPOBMEF1Fsos e Medidas (INPM) e ampliar signiﬁcativamente o seu raio de atuação a serviço da sociedade
CSBTJMFJSB/PÉNCJUPEFTVBBNQMBNJTTÍPJOTUJUVDJPOBM P*ONFUSPPCKFUJWBGPSUBMFDFSBTFNQSFsas nacionais, aumentando sua produtividade por meio da adoção de mecanismos destinados
ËNFMIPSJBEBRVBMJEBEFEFQSPEVUPTFTFSWJÎPT5FNQPSNJTTÍPQSPWFSDPOmBOÎBËTPDJFEBEF
brasileira nas medições e nos produtos, por meio da metrologia e da avaliação da conformidaEF QSPNPWFOEPBIBSNPOJ[BÎÍPEBTSFMBÎÜFTEFDPOTVNP BJOPWBÎÍPFBDPNQFUJUJWJEBEFEP
QBÓT&Nȵȳȳȼ FYFDVUPVVNPSÎBNFOUPEFRVBTF3ɃȹȳȳNJMIÜFT UFNȴȻȷȳFNQSFHBEPT ȴȺȳ
EPVUPSFTFȵȹȳNFTUSFT4VBSFEFEFNFUSPMPHJBMFHBMFRVBMJEBEFFOWPMWFȷȵȳȳQSPmTTJPOBJT0
Inmetro tem como atividades metrologia cientíﬁca e industrial, metrologia legal, organismo de
acreditação, avaliação da conformidade, autoridade de regulamentação técnica e é ponto focal
para o Tratado de Barreiras Técnicas da Organização Mundial do Comércio.
A metrologia é uma atividade que une a indústria, a ciência básica, a tecnologia, a inovação e o
governo. O Inmetro desenvolve parcerias nacionais e internacionais. No plano internacional, tem
demonstrado liderança mundial presidindo a Sociedade Internacional de Metrologia, dirigido
DPNJUÐTUÏDOJDPT PSHBOJ[BEPFWFOUPTFQBSUJDJQBEPEFBSSBOKPTQBSBDPPQFSBÎÍPUÏDOJDB5BJT
QBSDFSJBTQFSNJUFNBSUJDVMBS DPPSEFOBSFSFBMJ[BSBÎÜFTDPNPPCKFUJWPEFBVNFOUBSBDPNQFUJUJWJEBEFJOEVTUSJBM DPNBÎÜFTFNNFUSPMPHJB"NFUSPMPHJBUFNHSBOEFJNQPSUÉODJBOPDPNÏSDJPNVOEJBM RVFDSFTDFBVNBUBYBBQSPYJNBEBEFȴȸȱBPBOP"TPQFSBÎÜFTNFUSPMØHJDBTDPSSFTQPOEFNBDFSDBEFȸȱEP1*#EBTOBÎÜFTEFTFOWPMWJEBT$FSDBEFȻȳȱEPDPNÏSDJPNVOEJBM
são afetados por padrões, normas ou regulamentos. Os norte-americanos gastam com saúde
DFSDBEF64Ƀȵ ȷUSJMIÜFT QPSBOP&OUSFȴȳȱFȴȸȱEJTTPFTUÍPBTTPDJBEPTËTNFEJEBT OFHØDJP
NBJPSRVFɃȵȷȳCJMIÜFT %JBHOØTUJDPTJODFSUPTSFQSFTFOUBNDVTUPTNBJPSFTRVF64ɃȹȳCJMIÜFT
QPSBOP7ÈSJPTFTUVEPTJOEJDBNRVFPDVTUPDPNBBEFRVBÎÍPEFQBESÜFTQPEFDVTUBSBUÏȴȳȱ
dos custos de produção. Economias em desenvolvimento são particularmente afetadas.
Um dos pilares da metrologia é a inovação. Vários exemplos, utilizando a competência institucioOBM BJOGSBFTUSVUVSBFBSFEFEFDPOIFDJNFOUPEP*ONFUSP GPSBNBQSFTFOUBEPT SFTQPOEFOEPËT
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NBJTEJWFSTBTEFNBOEBTFNNFUSPMPHJB%FTUBDBNTFPEFTFOWPMWJNFOUPEFTJTUFNBRVFQFSNJUF
RVFB3FDFJUB'FEFSBMBWFSJHVF DPNSB[PÈWFMQSFDJTÍP POÞNFSPEFDFSWFKBTGBCSJDBEBTFDPNFSDJBMJ[BEBT BDPOTUSVÎÍPEFQBESÜFTQBSBBOÈMJTFEBEVSF[BEFNBUFSJBJT BRVBMJEBEFEFMÉNQBEBT
e luminárias para prefeituras, o biodiesel com garantia de origem e, em biomateriais, o desenvolvimento de controle de qualidade de próteses femurais. Também desenvolve programas especíﬁcos como tecnologia de segunda geração para transformar a biomassa do bagaço da cana-deaçúcar em biocombustíveis e bioprodutos, dentre outros.

3.3. Embrapa
A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), vinculada ao Ministério da AgricultuSB 1FDVÈSJBF"CBTUFDJNFOUP GPJDSJBEBFNȵȹEFBCSJMEFȴȼȺȶ²VNBFNQSFTBQÞCMJDB EFEJSFJUP
privado. Sua missão é viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura, em benefício da sociedade brasileira. A Embrapa atua por intermédio
EFȷȸVOJEBEFTEFQFTRVJTBFEFTFSWJÎPTFEFȴȷVOJEBEFTBENJOJTUSBUJWBT FTUBOEPQSFTFOUFFN
quase todas as unidades da federação, nos mais diferentes biomas brasileiros.
1BSBBKVEBSBDPOTUSVJSBMJEFSBOÎBEP#SBTJMFNBHSJDVMUVSBUSPQJDBM B&NQSFTBJOWFTUJV TPCSFUVEP OPUSFJOBNFOUPEFSFDVSTPTIVNBOPTUFNIPKFȻȹȼȵFNQSFHBEPT EPTRVBJTȵȳȴȷTÍP
QFTRVJTBEPSFToȵȴȱDPNNFTUSBEPFȓȺȴȱDPNEPVUPSBEP0PSÎBNFOUPEB&NQSFTBFNȵȳȳȼ
mDPVQSØYJNPEF64ɃȻȳȳNJMIÜFT
Está sob a sua coordenação o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária (SNPA), constituído
por instituições públicas federais e estaduais que, de forma cooperada, executam pesquisas nas
EJGFSFOUFTÈSFBTHFPHSÈmDBTFDBNQPTEPDPOIFDJNFOUPDJFOUÓmDP$PNJTTP P#SBTJMEFUÏNB
NBJPSSFEFEFDPOIFDJNFOUP DJÐODJB UFDOPMPHJBFJOPWBÎÍP FNBHSJDVMUVSB QFDVÈSJBFSFDVSTPT
ﬂorestais dos trópicos.
5FDOPMPHJBTHFSBEBTQFMP4/1"NVEBSBNBBHSJDVMUVSBCSBTJMFJSB6NDPOKVOUPEFUFDOPMPHJBT
QBSBJODPSQPSBÎÍPEPTDFSSBEPTOPTJTUFNBQSPEVUJWPUPSOPVBSFHJÍPSFTQPOTÈWFMȓQPSȹȺ ȻNJMIÜFTEFUPOFMBEBT PVTFKB ȷȻ ȸȱEBQSPEVÎÍPEP#SBTJM ȵȳȳȻ "TPKBGPJBEBQUBEBËTDPOEJÎÜFT
CSBTJMFJSBTFIPKFPQBÓTÏPTFHVOEPQSPEVUPSNVOEJBM
A oferta de carne bovina – na qual o Brasil é o segundo produtor mundial – e suína foi mulUJQMJDBEBQPSDJODP FORVBOUPRVFBEFGSBOHPoPQBÓTPDVQBPȶMVHBSOBQSPEVÎÍPNVOEJBM
oBVNFOUPVȵȴWF[FT QFSÓPEPȴȼȺȸȵȳȳȻ "QSPEVÎÍPEFMFJUFBVNFOUPVEFȺ ȼCJMIÜFT FN
ȴȼȺȸ QBSBȵȺCJMIÜFTEFMJUSPT FNȵȳȳȻ FBQSPEVÎÍPCSBTJMFJSBEFIPSUBMJÎBTFMFWPVTFEFȼ
NJMIÜFTEFUPOFMBEBT FNVNBÈSFBEFȺȺȴ ȶȹNJMIFDUBSFT ȓQBSBȴȺ ȸNJMIÜFTEFUPOFMBEBT FN
Ȼȳȹ ȻNJMIFDUBSFT FNȵȳȳȹ7BMFSFTTBMUBSUBNCÏNBMJEFSBOÎBCSBTJMFJSBOBQSPEVÎÍPNVOEJBM

1BSD&TUSBUt&E&TQt#SBTÓMJB%'tWȴȸtOȶȴtQȵȹȼȵȻȵtKVMEF[ȵȳȴȳ

Relatório do seminário preparatório “Internacionalização da inovação brasileira”

de café, (principal produtor de café arábica e segundo de café conilon)..Além do café, o BraTJMÏPNBJPSFYQPSUBEPSNVOEJBMEFTVDPEFMBSBOKB BÎÞDBS FUBOPM DBSOFCPWJOBFEFGSBOHP
Consolida-se como o terceiro maior exportador agrícola do mundo, atrás somente dos EUA
e da União Europeia.
Além disso, programas de pesquisa especíﬁcos conseguiram organizar tecnologias e sistemas de
produção para aumentar a eﬁciência da agricultura familiar e incorporar pequenos produtores
BPNFSDBEP HBSBOUJOEPNFMIPSJBOBTVBSFOEBFCFNFTUBS)PKF BBHSJDVMUVSBCSBTJMFJSBÏSFTponsável por suprir os estoques mundiais de alimentos, e o agronegócio é o maior negócio do
#SBTJM3FQSFTFOUBRVBTFVNUFSÎPEP1*# ȶȺȱEPTFNQSFHPT NBJTEFȷȳȱEBTFYQPSUBÎÜFTFÏ
responsável pelo saldo superavitário da balança comercial brasileira.
/BÈSFBEFDPPQFSBÎÍPJOUFSOBDJPOBM B&NCSBQBNBOUÏNȹȻBDPSEPTȓEFDPPQFSBÎÍPUÏDOJDBDPNNBJTEFȷȹQBÓTFT ȻȼJOTUJUVJÎÜFTFTUSBOHFJSBT QSJODJQBMNFOUFEFQFTRVJTBBHSÓDPMB
.BOUÏNBJOEBBDPSEPTNVMUJMBUFSBJTDPNȵȳPSHBOJ[BÎÜFTJOUFSOBDJPOBJT ȓFOWPMWFOEPQSJODJQBMNFOUFBQFTRVJTBFNQBSDFSJBFBUSBOTGFSÐODJBEFUFDOPMPHJB1BSBBKVEBSOFTTFFTGPSÎP 
a Embrapa estabeleceu parcerias com laboratórios nos Estados Unidos e na Europa (França,
)PMBOEB F*OHMBUFSSB QBSBPEFTFOWPMWJNFOUPEFQFTRVJTBTFNUFDOPMPHJBTEFQPOUB&TTFT
Laboratórios Virtuais no Exterior (Labex) contam com as bases físicas do Serviço de Pesquisa
Agrícola (ARS) dos Estados Unidos, em Beltsville (Maryland), da Agrópolis, em Montpellier,
OB'SBOÎB EB6OJWFSTJEBEFEF8BHFOJOHFO OB)PMBOEB FEP*OTUJUVUPEF1FTRVJTBTEF3PUIBNTUFE OB*OHMBUFSSB.BJTSFDFOUFNFOUF JOTUBMPVTFP-BCFY$PSFJB FN4FPO OB$PSFJB
do Sul. Com essas iniciativas, tem sido permitido o acesso de pesquisadores da Embrapa, e
desses outros países, às mais altas tecnologias em áreas como recursos naturais, biotecnologia,
informática, agricultura de precisão, agroenergia, dentre outras. Na esfera da transferência de
tecnologia para países em desenvolvimento (Cooperação Sul-Sul), destaca-se a abertura de
QSPKFUPTEFUSBOTGFSÐODJBEFUFDOPMPHJBEB&NCSBQBOPDPOUJOFOUFBGSJDBOP &NCSBQB«GSJDB 
em Gana), no continente sul-americano (Embrapa Venezuela), e na América Central e Caribe
(Embrapa Américas, no Panamá). Esse esforço tem permitido uma maior disseminação das
tecnologias e inovações da agricultura tropical desenvolvidas pela Embrapa e SNPA e um meMIPSBUFOEJNFOUPËTTPMJDJUBÎÜFTFEFNBOEBTEPTQBÓTFTEFTTFTDPOUJOFOUFTQPSDPMBCPSBÎÍP
da Embrapa com vistas a seu desenvolvimento agrícola.
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4.

O Brasil no contexto da inovação e internacionalização:
algumas ponderações

Resume-se, aqui, parte das apresentações e debates que ocorreram durante a sessão:
. Pela sua situação estratégica, o Brasil tem um importante papel inovador internacional
FNNFJPBNCJFOUF BMJNFOUPTFVTPEBCJPEJWFSTJEBEF+ÈÏQPUÐODJBBHSÓDPMBNVOEJBM 
NBTQPEFBJOEBTFUSBOTGPSNBSFNQPUÐODJBBNCJFOUBMQPSEFUFSȴȵȱEPTSFDVSTPTIÓESJcos do planeta e a maior biodiversidade tropical. Idem, no que se refere ao desenvolvimento, inovação, produção, uso e exportação de energia renovável.
. /PUPDBOUFËDPNQFUJUJWJEBEFFNQSFTBSJBM BJOPWBÎÍPCSBTJMFJSBÏQSFKVEJDBEBQFMPTFHVJOUF
− As multinacionais pouco inovam no país e não estão gerando spillovers;
− Não temos grandes empresas nacionais que atuam em setores de alto dinamismo tecnológico (Petrobras é exceção);
− Nossas empresas globais não estão conseguindo estimular inovações nas suas cadeias
produtivas.
ȶ Para acelerar a internacionalização da inovação empresarial brasileira, precisamos estimular a inovação nas novas empresas de base tecnológica por meio de ações de inserção das empresas com o mercado global de bens e serviços e com o mercado de capitais internacional. O apoio a iniciativas como a Brazil Diaspora NetworkEFWFBKVEBSB
integração das pequenas empresas com o mercado internacional, criando estímulo de
mercado para inovação.
. 0TJODFOUJWPTmTDBJTBKVEBNBTFNQSFTBTRVFJOPWBN NBTOÍPTÍPPGBUPSEFDJTJWPQBSB
a decisão de inovar.
ȸ É claro que as políticas públicas precisam sempre ser aperfeiçoadas, mas também devemos parar de argumentar que a falta de incentivos é o que impede ou atrasa a inovação empresarial!
ȹ A inovação é assunto estratégico para o país. Precisamos monitorar o que fazemos no
Brasil e o que fazem os países concorrentes, para calibrar as nossas ações.
. %FȵȳȳȷQBSBDÈ P#SBTJMDSJPV OPÉNCJUPEBJOPWBÎÍP JNQPSUBOUFTNBSDPTSFHVMBUØSJPT 
programas e tomou outras iniciativas:
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− Leis da Inovação, Informática, Biossegurança, Lei do Bem;
− 3FHVMBNFOUBÎÍP '/%$5  OPWP */1*  QSPKFUP QSÏFNQSFTB NJDSPFNQSFTBT  DSJBÎÍP
EB"HÐODJB#SBTJMFJSBEF%FTFOWPMWJNFOUP*OEVTUSJBM OP.%*$
− Isenção ﬁscal para ﬁnanciamento de pesquisas em instituições de ciência e tecnologia (ICT);
− Subvenções à inovação nas empresas (MCT);
− Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) da C&T (MCT:  – ).
. No entanto, as parcerias público-privadas em inovação não aconteceram com a intensidade e ritmo que se esperava. Por exemplo: empresas de propósito especíﬁco não
GPSBNDSJBEBT/PWPTBSSBOKPTOBDJPOBJTFJOUFSOBDJPOBJT FNÈSFBTFTUSBUÏHJDBTEPEFsenvolvimento nacional, envolvendo ICT e empresas privadas, também ainda não se
materializaram.
A Embraco é um ótimo exemplo de inovação, no setor privado, com atuação internacional.
No entanto, a Embraco não é mais uma empresa nacional de dimensão internacional (foi adRVJSJEBQFMB8IJSQPPM FNCPSBNBOUFOIBTVBTFEFFQBSUFEFTVBFTUSVUVSBEFEFTFOWPMWJmento e inovação no Brasil. Por razões de competitividade ou por decisões gerenciais de interesse da matriz, poderá decidir (espera-se que não!) deixar o país. Como ﬁca nossa política
JOEVTUSJBMFEFJOPWBÎÍP )ÈNFDBOJTNPT PVEFWFIBWFSNFDBOJTNPT EFQSPUFÎÍPËTHSBOEFT
empresas nacionais ou ﬁcam completamente à mercê dos interesses e ﬂutuações do mercado global? Como diminuir o risco? Como ﬁcam as Embracos do futuro? Quais os mecanismos
QBSBNBOUFSP1%*EBTFNQSFTBTNVMUJOBDJPOBJTCSBTJMFJSBTBRVJ FDPNJTTP BKVEÈMBTFNTVBT
competitividades? Os modelos de Singapura, Israel e Irlanda, dentre outros, poderiam servir de
referência? Sabe-se que uma das estratégias de mercado empregado pelas empresas é o take
over,PVTFKB BTFNQSFTBTBDVNVMBNJOPWBÎÍP WJBDPNQSBEFPVUSBFNQSFTBJOPWBEPSB3Fcentemente, o país se defrontou com a compra das empresas de inovação Canaviallis e Allelyx,
do grupo Votorantim, pela Monsanto. Aparentemente, somente o mercado “deu as cartas”.
O Estado brasileiro deveria ter exercido algum papel e aproveitado o interesse comercial para
alguma negociação?
. O Inmetro e a Embrapa são ótimos exemplos de inovação, pesquisa e prestação de serWJÎPT  NBT MJNJUBEBT ËT SFTUSJÎÜFT EB MFHJTMBÎÍP QÞCMJDB "UVBN FN TFUPSFT EJOÉNJDPT 
JOPWBEPSFTFFTUSBUÏHJDPTQBSBPQBÓTFPNVOEP0TOFHØDJPTTÍPWVMUPTPT EFCJMIÜFT
de dólares. A Fiocruz, assim como alguns outros bons exemplos, poderia ser incluída no
mesmo rol. É evidente e urgente a necessidade de inovação institucional a ser construída
QFMP&TUBEPCSBTJMFJSPRVFSFEVOEFFNFTUSVUVSBTNBJTÈHFJTFnFYÓWFJT KVSÓEJDBFDPNFScialmente, voltadas para parcerias público-privadas em inovação e gestão para negócios.
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.FMIPSSFHVMBNFOUBÎÍPEB-FJEF*OPWBÎÍPFPVUSPTNBSDPTMFHBJTÏVNDBNJOIP& 
DPOTFRVFOUFNFOUF NBJPSJOTFSÎÍPEBT*$5FPVUSPTBSSBOKPTJOTUJUVDJPOBJTQÞCMJDPT OP
setor produtivo, visando a parcerias estratégicas nacionais e internacionais, de grande
JNQBDUPDPNFSDJBM"QSPWFJUBOEPPQPSUVOJEBEFTKVOUPEPTQBÓTFTEFTFOWPMWJEPT NBT
também daqueles em desenvolvimento, em especial dos BRIC e outros países da América Latina, África e Ásia. Uma das metas seria gerar empresas spin-oﬀs e start-ups ou não,
parceiras no desenvolvimento e ou beneﬁciárias de processos de transferência de tecnoMPHJB JOPWBÎÍPFDPOIFDJNFOUP

5.

O Brasil no contexto da inovação e internacionalização:
algumas propostas
. Implantar em torno das empresas nacionais globais e das multinacionais para acelerar
o spillover, estimulando a difusão das tecnologias e criando fornecedores de qualidade
mundial;
. 1SPNPWFS KVOUPËTFNQSFTBTEFCBTFUFDOPMØHJDB BOFDFTTJEBEFEFTVBJOUFSOBDJPOBMJzação: competir no mercado global e acessar o mercado de capitais internacional (risco
e acionário). É preciso traçar um road mapQBSBTFDIFHBSË/BTEBR*TTPEFWFHFSBSVN
aumento do número de patentes pelas empresas de base tecnológica;
ȶ Fomentar o desenvolvimento de canais de acesso ao mercado mundial, como um fator
crítico para a internacionalização das empresas brasileiras inovadoras. O Brazil Diaspora
Network KÈÏVNCPNDPNFÎP
. $SJBSVNTJTUFNBEFBDPNQBOIBNFOUPFTUSBUÏHJDPEBJOPWBÎÍPEFOPTTPTQBÓTFTDPODPSrentes, para avaliar a nossa capacidade de competição em setores prioritários e orientar
as ações de política pública. Um observatório de inovação seria uma boa iniciativa e poderia ser um bom começo;
ȸ Avaliar. Os TIC são bons exemplos de instrumentos para que as indústrias explorem tecnologias novas e emergentes, diminuindo o gap entre resultados de pesquisa e inovação,
DPNGPDPFNSFTVMUBEPT1PSUBOUP QBSBPTTFUPSFTNBJTEJOÉNJDPT JOPWBEPSFT DPNQFtitivos, estratégicos e de grandes interesses comerciais, onde o Brasil se destaca como
potência mundial, a concepção de TIC deveria ser avaliada;
ȹ Avaliar. O pré-sal, a inovação e a internacionalização. É um capítulo à parte, obviamenUFBUÏQFMBTVBOPWJEBEF BJOEBBTFSEFCBUJEPFBOBMJTBEP/PFOUBOUP QFMPUBNBOIPF
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JNQPSUÉODJBEPTOFHØDJPT BTTJNDPNPQFMPJOUFSFTTFFTUSBUÏHJDPOBDJPOBM ÏFWJEFOUF
que a ª CNCTI deva reservar tempo para avaliar esse assunto. Com o pré-sal, o BraTJMEFWFSÈUBNCÏNTFUSBOTGPSNBSFNHSBOEFQPUÐODJBQFUSPMÓGFSBHMPCBM)ÈFOPSNFT
oportunidades de inovação e internacionalização a serem exploradas. As oportunidades apontadas para o Brasil: potência agrícola mundial, potência global ambiental,
potência mundial em energia renovável e potência petrolífera global são alvissareiras,
mas ao mesmo tempo, desaﬁadoras. Um desaﬁo elevado à potência quatro! Os interesses dos diferentes segmentos, como agrícola e ambiental, energia renovável e enerHJBGØTTJM IPKF OFNTFNQSFTÍPDPODJMJÈWFJT1PSUBOUP BIBSNPOJ[BÎÍPEFJOUFSFTTFTF
decisões pertinentes exigirá a presença do Estado brasileiro, estabelecendo políticas
públicas e buscando exercer seu papel de arbitragem. Em particular, no que se refere à
inovação e à internacionalização, tema desta sessão.
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1.

Introdução

Esta sessão plenária foi a última sessão da ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (CNCTI), realizada entre os dias  e  de maio de . Visando subsidiá-la, a CNCTI distribuiu, durante o evento, sob o mesmo título da sessão, o seguinte documento impresso: Textos
para Discussão – Documento preliminar contendo: Parte I – Contribuições de Palestrantes do
Seminário Temático Preparatório e Parte II – Relatórios do Seminário Temático Preparatório. O
presente artigo incorpora as contribuições oriundas de dois seminários preparatórios que precederam esta plenária, já relatados e publicados pela ª CNCTI, quais sejam: Internacionalização da
Inovação Brasileira e Inserção de CT&I nos Foros Internacionais. A composição dos palestrantes
a partir de suas instituições de origem e de suas experiências individuais, incluindo ministro de
estado, embaixadores e altos dirigentes de instituições e representações de educação, pesquisa e
de fomento, empresas privadas assim como o plenário, permitiu que a troca de ideias e pontos
de vista pudessem ser complementares e mutuamente enriquecedores, produzindo contribuições relevantes de acordo com os propósitos da plenária e da ª CNCTI. Cabe explicitar a participação das seguintes instituições, empresas e representações, além, obviamente, do plenário:
Embraco, Unesco, Petrobras, Fiocruz, Finep, Embrapa, Inmetro, Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Confederação das Indústrias do Estado de São Paulo, Ministério
das Relações Exteriores e Academia Brasileira de Ciências.

 Pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).
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Segundo os organizadores, a conferência tinha como objetivo geral avançar propostas que utilizassem CT&I para gerar um desenvolvimento sustentável que colocasse o Brasil em um novo
patamar, fortalecendo seu protagonismo internacional. Do mesmo modo, no tocante ao propósito do evento, sua coordenação assim se manifestou: “lançar um olhar para o futuro, ajudando
a construir com propostas concretas uma política de ciência, tecnologia e inovação de longo
prazo que sirva de base para o desenvolvimento sustentável de nosso país”. Portanto, esse artigo,
mais que apresentar fundamentações e argumentos, busca registrar as principais contribuições
oferecidas pelos palestrantes, debatedores e participantes dos plenários, apresentando-as na forma de propostas e desaﬁos a serem enfrentados nos próximos anos.
Com o objetivo de colaborar com a organização da conferência quanto à sistematização dos resultados em termos da matriz de contribuições, em função de temas transversais, foi desenvolvido esforço para agregar as propostas conforme os cinco grandes temas: ) Institucionalidade;
ȵ 'PSNBÎÍP $BQBDJUBÎÍPF'JYBÎÍPEF3FDVSTPT)VNBOPTȶ *OGSBFTUSVUVSBQBSB1FTRVJTBȷ 
'PNFOUPF'JOBODJBNFOUPË&NQSFTBFȸ .BSDP3FHVMBUØSJP%FWFTFSFTTBMUBSRVFIÈnFYJCJMJdade na referida agregação, pois ela é uma tentativa, portanto, não totalmente precisa e rigorosa,
podendo sofrer modiﬁcações conforme a conveniência da organização da conferência. Também
temos consciência de que não há um limite claro e excludente entre desaﬁos e propostas.

2.

Os desaﬁos mais relevantes

O Brasil potência e seus desaﬁos inerentes à Educação e CT&I. Nos próximos anos, há fortes
expectativas de que o Brasil se transforme na quinta maior economia mundial, destacando-se
como potência econômica global. Alie-se isso ao fato de que, pela primeira vez em sua históSJB BQPQVMBÎÍPCSBTJMFJSB EVSBOUFPTQSØYJNPTȶȳȷȳBOPT TFSÈNBKPSJUBSJBNFOUFKPWFN QPStanto apta a integrar o mercado de trabalho e engrossar as ﬁleiras das forças economicamente
ativas de nossa sociedade. Obviamente, isso trará novos desaﬁos do ponto de vista da educação, da qualiﬁcação proﬁssional, dos empregos e também, concomitantemente, da crescente
população que envelhecerá. No entanto, do ponto de vista dos desaﬁos e oportunidades, o
Brasil já é potência mundial em agricultura (líder em produção de alimentos, ﬁbras e energia e
produção de conhecimentos em agricultura tropical), ambiente (maior biodiversidade tropical e maior reserva de água líquida, em superfície, do planeta), energia limpa e renovável (com
RVBTFȸȳȱ DPOTUJUVJBNBJPSNBUSJ[FOFSHÏUJDBMJNQBFSFOPWÈWFMEPNVOEP FDPNPQSÏTBM 
e nas próximas décadas, deverá ser potência petrolífera global (quinto ou sexto país maior
produtor de petróleo do mundo). Na sua história de desenvolvimento, será a primeira vez que
o Brasil terá que enfrentar os cinco desaﬁos de potência em escala global de uma só vez. Portanto, não será um único desaﬁo, mas cinco, simultaneamente. E todos dependentes entre si.
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Ou seja, um desaﬁo elevado à quinta potência! Os interesses dos diferentes segmentos como
rural, urbano e ambiental, energia renovável e energia fóssil, hoje, nem sempre são conciliáveis.
Portanto, a harmonização de interesses econômicos, sociais, ambientais, regionais, incluindo
a inserção soberana do Brasil no concerto das nações, exigirá a presença do Estado brasileiro,
estabelecendo políticas públicas e buscando exercer seu papel de articulação, negociação e arbitragem. Na sociedade do conhecimento em que vivemos, não sobra alternativa no caminho
do progresso e do desenvolvimento sustentável que não seja a trilha das decisões baseada em
conhecimento, ciência, tecnologia e inovação. E nada disso se consegue sem educação, o que
nos impõe o desaﬁo de caminhar apressadamente para nos transformarmos, nas próximas
duas décadas, em uma potência global em educação e CT&I.
Inovação endógena e desenvolvimento. A inovação é essencialmente de natureza endógena
quando se pretende utilizá-la como alavanca para o desenvolvimento de um país. No caso dos
países em desenvolvimento, os desaﬁos de “Sísifo para o século ” e do “Vale da Morte” estão
colocados e precisam ser superados: as redes de pesquisa e inovação são quase totalmente dependentes do exterior e a C&T está desvinculada da inovação e da produção e, portanto, das
empresas e do parque industrial. Embora o Brasil apresente grandes limitações em inovação
com dimensão endógena, os exemplos fornecidos pela Petrobras, pela Embraco, pela Embrapa, pelo Inmetro e pela Fiocruz são altamente signiﬁcativos. Resolver o problema brasileiro da
autossuﬁciência do petróleo e, com isso, desenvolver conhecimento e inovação para exploração em águas profundas, como um novo paradigma, contribui signiﬁcativamente para nossa
segurança energética e, consequentemente, economiza valiosas divisas com importação. Com
o Pré-Sal, potencialmente seremos grandes exportadores de petróleo, trazendo divisas em vez
de despender nossas reservas ou contrair empréstimos para poder importar. Idem quanto às
políticas e ações criadas, visando resolver o problema da produção de alimentos e da carestia
nacional, com o intuito de garantir nossa segurança alimentar. Uma nova agricultura foi criada, a dos trópicos, a partir do conhecimento dos biomas. A transformação dos cerrados em
celeiro agrícola, a criação de novas raças, cultivares, máquinas e implementos, biocombustíveis e sistemas de produção são exemplos concretos de inovação endógena. De importador,
passamos a exportador, não só assegurando nossa segurança alimentar, mas duplamente contribuindo com a balança comercial: evitando importações e gerando exportações, principal
responsável pelo nosso superávit da balança de pagamentos. Sem contar que a produção de
energia limpa e renovável, como a do etanol, tem implicações positivas do ponto de vista
ambiental e contribui signiﬁcativamente para nossa autossuﬁciência em petróleo. A liderança
internacional da Embraco em compressores, da Fiocruz em vacinas e doenças negligenciadas
e do Inmetro em metrologia contribui para complementar nossa experiência em lidar com
a inovação em terras brasileiras, avaliar nossa competitividade e antever o desaﬁo do quanto
ainda teremos que fazer como país, vislumbrando nossos pontos fortes e fracos. Constata-se,
portanto, que inovar é preciso e que inovação se faz com a indústria, com o setor produtivo.
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E daí recomenda-se criar a cultura desejável e necessária da inovação, além da C&T, ênfase
que rendeu sucesso recente, reposicionando o Brasil no plano nacional e internacional. É com
a mesma motivação, sem abandonar o que está dando certo, que se espera que o país enfrente os desaﬁos, desta vez, concatenados para vencer o gap da inovação. E o parâmetro de observação deve ser não só o esforço que estamos fazendo, mas, principalmente, o esforço que
os outros países estão fazendo e os resultados que estão obtendo. Ou seja, uma das iniciativas
imediatas nesta linha será criar um observatório da inovação que compare, com a constância
devida, nossa situação, tendo-se por base quão competitivos somos na arena internacional.
Parcerias Público-Privadas em Inovação. De  para cá, o Brasil criou, no âmbito da inovação,
importantes marcos regulatórios, programas e tomou outras iniciativas:) Lei da Inovação, Informática, Biossegurança e Lei do Bem; ) regulamentação do FNDCT, novo INPI, projeto pré-emQSFTB NJDSPFNQSFTBT DSJBÎÍPEB"HÐODJB#SBTJMFJSBEF%FTFOWPMWJNFOUP*OEVTUSJBM OP.%*$ȶ 
isenção ﬁscal para ﬁnanciamento de pesquisas em Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT); )
TVCWFOÎÜFTËJOPWBÎÍPOBTFNQSFTBT .$5 Fȸ 1SPHSBNBEF"DFMFSBÎÍPEP$SFTDJNFOUP 1"$ 
da C&T (MCT:  -  ).
No entanto, as parcerias público-privadas em inovação não aconteceram com a intensidade e no
ritmo que se esperava. Por exemplo: empresas de propósito especíﬁco não foram criadas. Novos
arranjos nacionais e internacionais, em áreas estratégicas do desenvolvimento nacional, envolvendo ICT e empresas privadas, também ainda não se materializaram.
Inovação e Política Industrial. A Embraco é um ótimo exemplo de inovação no setor privado,
com atuação internacional. No entanto, a Embraco não é mais uma empresa nacional de dimensão internacional (foi adquirida pela Whirpool), embora mantenha sua sede e parte de sua estrutura de desenvolvimento e inovação no Brasil. Por razões de competitividade ou por decisões
gerenciais de interesse da matriz, poderá decidir (espera-se que não!) deixar o país. Como ﬁca
nossa política industrial e de inovação? Há mecanismos (ou deve haver mecanismos) de proteÎÍPËTHSBOEFTFNQSFTBTOBDJPOBJTPVmDBNDPNQMFUBNFOUFËNFSDÐEPTJOUFSFTTFTFnVUVBÎÜFT
do mercado global? Como diminuir o risco? Como ﬁcam as Embracos do futuro? Quais os mecanismos para manter o PD&I das empresas multinacionais brasileiras aqui e, com isso, ajudá-las
em suas competitividades? Os modelos de Singapura, Israel e Irlanda, dentre outros, poderiam
servir de referência? Sabe-se que uma das estratégias de mercado empregado pelas empresas é
o take over, ou seja, as empresas acumulam inovação, via compra de outra empresa inovadora.
Recentemente, o país se defrontou com a compra das empresas de inovação Canaviallis e Allelyx, do grupo Votorantim, pela Monsanto. Aparentemente, somente o mercado “deu as cartas”.
O Estado brasileiro deveria ter exercido algum papel e aproveitado o interesse comercial para
alguma negociação?
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Inovação Institucional e Parcerias Público-Privadas. O Inmetro e a Embrapa são ótimos exemplos
de inovação, pesquisa e prestação de serviços, mas limitadas às restrições da legislação pública.
Atuam em setores dinâmicos, inovadores e estratégicos para o país e o mundo. Os negócios são
vultosos, de bilhões de dólares. A Fiocruz, assim como alguns outros bons exemplos, poderia ser
incluída no mesmo rol. É evidente e urgente a necessidade de inovação institucional a ser consUSVÓEBQFMP&TUBEPCSBTJMFJSPRVFSFEVOEFFNFTUSVUVSBTNBJTÈHFJTFnFYÓWFJT KVSÓEJDBFDPNFScialmente, voltadas para parcerias público-privadas em inovação e gestão para negócios. Melhor
regulamentação da Lei de Inovação e outros marcos legais é um caminho, e, consequentemente, maior inserção das ICT e outros arranjos institucionais públicos, no setor produtivo, visando
a parcerias estratégicas nacionais e internacionais de grande impacto comercial, aproveitando
oportunidades junto dos países desenvolvidos, mas também daqueles em desenvolvimento, em
especial dos BRIC e outros países da América Latina, África e Ásia. Uma das metas seria gerar
empresas spin-oﬀs e, possivelmente, start-ups, implementando parceiras no desenvolvimento e
ou como beneﬁciárias de processos de transferência de tecnologia, inovação e conhecimento.
Cooperação, competição, proteção do conhecimento e inovação. Há necessidade de se levar
em conta e avaliar os impactos contraditórios, considerando-se que, na era do conhecimento, a ciência e a inovação estão no coração do desenvolvimento: ) a distribuição para produzir e aplicar conhecimento é desigual, assimétrica, concentrando ainda mais as diferenças
no mundo; ) na relação das ICT com as grandes empresas, o conhecimento é considerado
VNBUJWPMFHBMNFOUFNPOPQPMJ[ÈWFMFȶ BTEJNFOTÜFTEPDPOIFDJNFOUPTFOTÓWFM RVFTFSWF
para uso civil e militar, subordinada à política de transferência de tecnologia, limita e separa o
acesso dos países ao conhecimento. O Irã foi citado como um caso recente onde isso pode
estar acontecendo. Dessa forma, é preciso considerar o acesso ao conhecimento e à inovação.
Aparentemente, há uma linha delimitando os dois. Como ﬁca a liberdade de acesso em uma
economia do conhecimento em que o conhecimento é ativo de competição entre empresas
e nações? Em que o desenvolvimento tecnológico traduz-se em necessidade econômica? Durante os debates, em contraposição à ideia da proteção intelectual, foi resgatado o conceito
de open innovation, que muitas empresas adotam para se manterem competitivas. Cooperar
e competir muitas vezes convivem no mundo empresarial. Parcerias estratégicas que resultam
em novos arranjos institucionais já se praticam. Outro aspecto essencial é a necessidade de
se considerar a dupla dimensionalidade do conhecimento, ou seja, suas dimensões explícita e
tácita, uma vez que o conhecimento é ativo principal das empresas, mas nem sempre expresso na forma codiﬁcada (explícita), mas sim como elemento tácito, estratégico, não revelado
(por exemplo, segredo industrial) das corporações e dos negócios. Também foi mencionado
que a recente crise ﬁnanceira mundial levou a uma diminuição do dinamismo econômico que
depende de inovação. Este fato pode se constituir em uma vantagem para os países mais atrasados no sentido de queimarem etapas, redesenhando a geograﬁa, com multipolarização na
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produção de riqueza, gerando nova distribuição de participação no PIB mundial. Um dos indiDBEPSFTÏRVFB$IJOBEFWFSÈCBUFSPT&6"OBQSPEVÎÍPEFBSUJHPT QPSWPMUBEFȵȳȴȸ2VBOUP
à política externa, cabem duas observações: ela será cada vez mais importante na agenda do
país e faz parte da tradição brasileira praticar forte cooperação externa com os EUA e outros
países desenvolvidos. No entanto, ao tempo em que ela precisa ser continuada, ela precisa ser
ampliada e disseminada para outros parceiros estratégicos, a exemplo dos emergentes e BRIC,
na nova geograﬁa da ciência e inovação global. Por último, convém lembrar que a inovação,
como parte da atividade humana, serve a distintos interesses e ﬁns, conforme quem a ﬁnancia
e a desenvolve. Do ponto de vista empresarial, uma empresa busca inovação para aumentar
sua competitividade no mercado e, com isso, aumentar sua vantagem competitiva em relação à concorrência. O Estado busca a inovação para estrategicamente melhorar sua posição
externa, junto de outros países, ou para melhorar o ambiente interno por meio de políticas
públicas que contribuam para o desenvolvimento e para estabelecer a cultura da inovação.
No caso da ciência e tecnologia, a inovação contribui para gerar mais P&D nas instituições
públicas e privadas.
CT&I, Políticas Públicas, Tomada de decisão, Desenvolvimento e Sociedade. É preciso considerar que nos dias de hoje as decisões locais geram impactos globais. Em escala global e local, é
preciso lidar com a incerteza do crescimento da população e a pressão pelo alimento, energia
e situação ﬁnanceira, assim como com a pobreza e com as desigualdades. Na sociedade do
conhecimento e na globalização, a capacidade de decisão política é cada vez mais importante. É necessária a participação de todos. Por exemplo, aqui na conferência, as mulheres pouco
falaram. Não estiveram tão visíveis como deveriam. Cada vez mais, espera-se que o conhecimento contribua para tornar as sociedades mais sábias. Daí deve-se usar o poder da ciência
nas políticas transversais e estruturais para dar poder à sociedade. É preciso ter visão e construir o modelo para mobilizar a energia social da sociedade. Para efeito de exempliﬁcação,
vale lembrar que decisões sobre formação de recursos humanos são cruciais para uma dada
comunidade. O acelerado progresso brasileiro no campo da C&T, baseado no ensino superior,
na pós-graduação e nas políticas de estímulo que redundaram em aumento do número de
publicações, é um caso que precisa ser compreendido e explorado. As mudanças nos processos de decisão implicam que ) a interface entre ciência e política precisa ser reforçada, melhorando a articulação entre CT&I e o processo de desenvolvimento, o nível de competência
em CT&I para decisões de governança assim como a comunicação entre cientistas e tomadores de decisão; ) a interface entre ciência, políticas públicas e sociedade deve considerar
as preocupações éticas, a natureza pública do debate cientíﬁco, a demanda do ente público
por maior participação no processo de decisão de CT&I, a emergência de cidadania global
associada a assuntos transfronteiriços como mudanças climáticas, ambiente, dentre outros.
Nessa nova visão, a C&T deve mobilizar, por meio da inovação, a energia social necessária
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para o desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade das sociedades. Assim, a CT&I deve
ser utilizada para estabelecer políticas e prioridades, principalmente porque os interesses nacionais e internacionais nem sempre são conciliáveis, assim como os investimentos públicos e
privados. Os desaﬁos são múltiplos: mobilizar a ciência para construção de políticas públicas e
vice-versa; responder às novas demandas ambientais e das sociedades, que exigem integração
nacional e supranacional; entender e realizar a gestão da complexidade, integrando no processo de decisão o pensamento sobre o futuro, o pensamento sistêmico e não linear, aumentar a coordenação entre políticas inovadoras e setoriais em resposta aos complexos desaﬁos
gerados pelas mudanças socioeconômicas globais; encontrar um balanço apropriado entre o
ﬁnanciamento público e privado em P&D, conviver com a carência de recursos humanos em
ciência, ampliar a participação das mulheres e minorias na ciência; estabelecer melhores coneYÜFTFOUSFTJTUFNBTEFDPOIFDJNFOUPUSBEJDJPOBJTFDJFOUÓmDPTHBSBOUJSPnVYPMJWSFFBUSPDB
de informação cientiﬁca, incluindo aquela relacionada ao conhecimento tradicional; envolver
um grande número de parceiros, criando um processo participativo com todos os múltiplos
atores (stakeholders) para tomada de decisões em ciência; no plano internacional: colaborar
para construir uma visão comum assim como bens públicos, com uma abordagem de ciência
não só para o Brasil; considerar investimentos em longo prazo e levar em conta as diferenças
entre redes e projetos de excelência e emergência.

3.

Propostas

3.1. Institucionalidade – integração de instrumentos
t Ampliar mecanismos para maior participação da iniciativa privada em inovação, gerando
maior sinergia com as ICT, públicas e privadas, por exemplo, por meio da criação de empresas de propósito especíﬁco, conforme preconiza a Lei de Inovação;
t Criar um observatório de Inovação como um sistema de acompanhamento estratégico
da inovação dos países concorrentes do Brasil, para avaliar a nossa capacidade de competição em setores prioritários e orientar as ações de política pública;
t Avaliar a criação de TIC para os setores mais dinâmicos, inovadores, competitivos, estratégicos e de grandes interesses comerciais, onde o Brasil se destaca como potência
mundial. A recente e louvável iniciativa do MCT em criar os Institutos Nacionais de
C&T (INCT) precisa ser complementada com a criação de alguns TIC, visando à inovação brasileira. TIC são instituições focadas na exploração de novas tecnologias, por
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meio de uma infraestrutura que conecta pesquisa e comercialização de tecnologias
novas, promissoras ou já existentes. Os TIC desenvolvem sua própria metodologia e capacitação, trabalhando com o apoio de fundos públicos e programas de apoio a PD&I,
junto a instituições públicas ou privadas de excelência, e têm como objetivo ajudar as
empresas a inovar e resolver problemas que estão além da capacidade de uma só empresa, devido à inexistência de infraestrutura, de pessoal ou de equipamentos necessários. O apoio público aos TIC permite adotar estratégias e coordenar ações para superar tais problemas. Portanto, os TIC são bons exemplos de instrumentos para que as
indústrias explorem tecnologias novas e emergentes, diminuindo o gap entre resultados de pesquisa e inovação, com foco em resultados. São exemplos de TIC: AIST-Japão,
Institutos Fraunhofer-Alemanha, Institutos Carnot-França, ITRI-Taiwan-Semicondutores, ETRI-Coreia- Eletrônica e Telecomunicações, IMEC- Bélgica-Microeletrônica, GTS-Dinamarca, DARPA-EUA-Defesa, TNO-Holanda e Torch Centers-China-Inovação, que
DPOHSFHBȸȳȳȳȳFNQSFTBTFNPWJNFOUB64Ƀȴ ȶCJMIÍP
t Implantar clusters em torno das empresas nacionais globais e das multinacionais, para
acelerar o spillover, estimulando a difusão das tecnologias e criando fornecedores de qualidade mundial;
t Considerar a saúde como base de um modelo que alia a um só tempo desenvolvimento
econômico e inovação, equidade social e regional, sustentabilidade ambiental e desenvolvimento local. Para tal, é desejável buscar o fortalecimento do complexo da saúde na
prioridade da política nacional de desenvolvimento e estruturar o sistema nacional de
inovação em saúde. No caso em que já há tecnologia disponível para desenvolver novas
drogas, vacinas e métodos diagnósticos de combate à pobreza, é preciso inovação ﬁnanceira para habilitar instituições que sejam capazes de liderar a intensiﬁcação do processo
de desenvolvimento, fabricação e teste clínico, com a ﬁnalidade de assegurar o acesso
global a estes novos produtos. Deve-se atentar para o fato altamente preocupante de
que, no caso brasileiro, na medida em que se aumenta o acesso de cada cidadão à saúde,
aumenta o déﬁcit comercial da balança de pagamentos, causado pelas importações de
fármacos, medicamentos, equipamentos médicos, dentre outros, hoje próximo de uma
dezena de bilhão de dólares. Igualmente, é peculiar a baixa utilização da maior biodiversidade tropical do planeta, localizada em terras brasileiras, visando obter produtos de uso
em saúde. Idem, quando se considera que o Brasil tem qualidade internacional em pesquisa, em várias áreas de saúde, com liderança, principalmente no tocante às doenças neHMJHFODJBEBT NBTRVFOÍPTFUSBEV[ DPNBNFTNBJOUFOTJEBEF FNJOPWBÎÍPDPNSFnFYP
no parque industrial brasileiro. Sugere-se, também, que, na cooperação internacional em
saúde, três eixos sejam considerados: ) fortalecimento de sistemas nacionais de saúde; )
DSJBÎÍPFDPOTPMJEBÎÍPEFJOTUJUVUPTOBDJPOBJTEFTBÞEFQÞCMJDBFȶ QSPHSBNBEFDBQBDJtação em saúde;
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t Reforçar as iniciativas nacionais de cooperação internacional em CT&I e avaliar a possibilidade de criação de algo como uma agência brasileira para internacionalização da inovação. Há carência de um esforço coordenado e concentrado, no plano nacional, que
considere e articule os estados, municípios e as várias regiões do país de forma a aglutinar
e, possivelmente, melhor integrar as várias iniciativas já em curso em vários ministérios,
agências, empresas e outras instituições. Igualmente, devem-se considerar outras iniciativas já demandadas ou que são de grande interesse estratégico, comercial, diplomático,
cientíﬁco, tecnológico, educacional ou de inovação para o Brasil. A propósito, é relevante
lembrar o importante papel estratégico que exerce a Agência Brasileira de Cooperação,
vinculada ao Ministério de Relações Exteriores, como parte da materialização do conceito
de diplomacia da inovação. No entanto, do ponto de vista da competitividade de nossas
empresas e exploração comercial das oportunidades, atenção especial deve ser dada para
expandir atividades em que o Brasil é competitivo, talvez justiﬁcando a criação da referida agência brasileira para internacionalização da inovação. Por exemplo, nos países tropicais, o Brasil é altamente competitivo e, em alguns casos, já apresenta inovação endógena
como em agricultura, petróleo, energia limpa e renovável, ambiente, doenças negligenciadas, construção civil e indústria aeronáutica e de máquinas e implementos. Onde já se
atua, dever-se-ia buscar o aprimoramento do papel do Brasil no contexto internacional,
na formação de pessoal e no desenvolvimento das redes de pesquisa e inovação com
foco no continente africano e latino-americano;
t Internalizar e praticar, com mais ênfase, o conceito de diplomacia da inovação, como valioso instrumento auxiliar das políticas de desenvolvimento, considerando a crescente
interdependência e interatividade nas relações econômicas internacionais, pós-globalização. Na globalização e na sociedade do conhecimento, as relações internacionais são
cada vez mais importantes. No que tange à CT&I, especialmente nas articulações e negociações em inovação, é cada vez mais comum identiﬁcar interesses contraditórios entre
países e governos, empresas, centros de ensino e pesquisa, assim como investidores.

3.2. Formação, capacitação e ﬁxação de RH
t Ampliar signiﬁcativamente o contingente de cientistas, técnicos e engenheiros atuando
no país. No mínimo, em uma década, duplicar o número de nossos pesquisadores, que
incluem doutores, mestres e técnicos de laboratórios de alto nível. Para isso, formar engenheiros e outros proﬁssionais de ciências exatas, como professores de matemática, em
um enorme esforço para o Brasil crescer a taxas elevadas. Investimentos em capital humano e infraestrutura de pesquisa e inovação, assim como gestão do conhecimento e da
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inovação, são vitais para a competitividade e o desenvolvimento sustentável de um país.
²QSFDJTPMFNCSBSRVFIPKFIÈDFSDBEFȴȶȳȳȳȳȳDJFOUJTUBTBUVBOEPOPT&6" ȼȸȳȳȳȳOB
$IJOB ȸȸȳȳȳȳOP+BQÍPFDFSDBEFȴȵȳȳȳȳOP#SBTJM0GBUPSÏEBPSEFNEFEF[WF[FT EJferença de uma ordem de grandeza, quando nos comparamos aos EUA ou à China. Esse
é um indicador relevante para comparação e estabelecimento de diferenças entre países,
assim como a proporção daqueles que trabalham na empresa e na academia ou, ainda,
quanto investe o Estado e a iniciativa privada em pesquisa e inovação;
t Promover, em considerável escala, oportunidade de trabalho para pesquisadores estrangeiros em nossas instituições, sobretudo jovens cientistas de talento. No entanto, deve-se
atentar para a outra reserva escondida no próprio país. Trata-se de revelar e integrar ao
sistema de educação e CT&I os cérebros do enorme contingente de brasileiros excluídos
do desenvolvimento nacional, sem carteira assinada, hoje silenciados nos mangues, nas
favelas, assim como muitos jovens perdidos no interior do país.

3.3. Infraestrutura para pesquisa
t "NQMJBSPPSÎBNFOUPEFJOWFTUJNFOUPTFN$5*EPTBUVBJTȴ ȴȱȴ ȶȱEP1*#QBSBȵȱEP
PIB na próxima década;
t Investir solidamente em grandes laboratórios e grandes projetos mobilizadores de CT&I,
inclusive como uma das vias para melhorar a capacidade instalada no país e alcançar
maior integração da comunidade cientíﬁca com o setor empresarial.

3.4. Fomento e ﬁnanciamento às empresas
t Fomentar, junto às empresas de base tecnológica, a necessidade de sua internacionalização: competir no mercado global e acessar o mercado de capitais internacional (risco
e acionário). É preciso traçar um road map para se chegar à Nasdaq. Isso deve gerar um
aumento do número de patentes pelas empresas de base tecnológica;
t Fomentar o desenvolvimento de canais de acesso ao mercado mundial, como um fator
crítico para a internacionalização das empresas brasileiras inovadoras. A mobilização do
capital humano brasileiro no exterior, de modo a atender demandas especíﬁcas e a ajudar
a superar gargalos tecnológicos, de gestão e ﬁnanciamento existentes no setor produtivo brasileiro é essencial. O apoio a iniciativas como a Brazil Diaspora Network deve ajudar a integração das pequenas empresas com o mercado internacional, criando estímulo
de mercado para inovação. Para acelerar a internacionalização da inovação empresarial
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brasileira, precisamos estimular a inovação nas novas empresas de base tecnológica por
meio de ações de inserção das empresas com o mercado global de bens e serviços e com
o mercado de capitais internacional. No caso das empresas, a ação internacional para a
inovação consiste, por exemplo, na celebração de contratos de licenciamento de tecnologias, formação de joint ventures, contratação de pessoal qualiﬁcado no exterior, atração
de capital de risco para formação de start ups e spin oﬀs, imitação de empresas estrangeiras pioneiras em inovações em produtos, processos e serviços, entre outras estratégias.
No setor público, especialmente no Itamaraty, tais estratégias englobam a mobilização da
diáspora brasileira qualiﬁcada, a inserção nas negociações internacionais de temas como
inovação, educação e popularização da ciência e, mais especiﬁcamente, facilitação de
transferência e absorção de tecnologias críticas para o desenvolvimento;
t Fomentar políticas que estimulem as multinacionais e empresas brasileiras globais a gerarem spillovers com departamentos de pesquisa e rede de empresas fornecedoras integradas que desenvolvam inovação no país. Esta proposta tem como pressuposto o fato de
que, no tocante à competitividade empresarial, a inovação brasileira é prejudicada pelo
seguinte: ) as multinacionais pouco inovam no país e não estão gerando spillovers; ) não
temos grandes empresas nacionais que atuam em setores de alto dinamismo tecnológico
1FUSPCSBTÏFYDFÎÍP Fȶ OPTTBTFNQSFTBTHMPCBJTOÍPFTUÍPDPOTFHVJOEPFTUJNVMBSJOPvações nas suas cadeias produtivas. Mesmo no caso da exploração de petróleo em que
já vimos praticando inovação endógena, há fotos novos e que carecem de iniciativas e
decisões. A partir de , com a revisão dos poços de petróleo até então perfurados, foram descobertos volumes gigantescos de petróleo dando origem ao pré-sal. O Brasil será
protagonista mundial com uma das seis maiores reservas mundiais de petróleo. Obviamente, há oportunidades e ameaças. Vai precisar da inteligência e da engenharia nacional.
E não pode parar para esperar. Conforme comparação feita pelo apresentador, é como
“pau de sebo”: se parar, desce! As expectativas para os próximos anos, de acordo com a
Petrobras, são promissoras e desaﬁadoras. Mesmo com o fato negativo do vazamento de
QFUSØMFPPDPSSJEPOP(PMGPEP.ÏYJDP PQPUFODJBMEFFYQMPSBÎÍP FNȵȳȶȳ ÏEBPSEFN
EFȴȴȳȴȵȳNJMCBSSJTEJB0VTFKB BJOEBIÈDFSDBEFȻȳȱEFQFUSØMFPBTFSFNSFUJSBEPT0T
BUVBJTȻȳNJMCBSSJTEJBEFDMJOBN)ÈVNBOPWBSFBMJEBEFDPNQBSBUJWBNFOUFBȴȼȺȳ%FTUB
vez, a tecnologia existe. Vai ser preciso estabelecer um programa com conteúdo nacional
EFQFMPNFOPTȺȳȱ6NJOWFTUJNFOUPEFDFSDBEF3ɃȹȳCJBOPÏDPOTVNJEPOP#SBTJM
por empresas não brasileiras. Um caminho a ser trilhado é obrigar as empresas que aqui
se instalam a criar departamentos de engenharia. Do contrário, vamos aprofundar nossa
dependência industrial principalmente em máquinas, equipamentos e serviços. Também
há carência de proﬁssionais qualiﬁcados.
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3.5. Marco regulatório
t Realizar reforma do Estado para permitir a constituição de novos modelos jurídicos e
organizacionais compatíveis com novas funções do Estado, em especial no que tange a
CT&I. O arcabouço jurídico e seu consequente arranjo administrativo hoje operante no
sistema de CT&I assim como as exigências legais e procedimentos administrativos estabelecidas pelos órgãos de ﬁscalização e controle são impeditivos ao pleno funcionamento
FOFDFTTÈSJBCVTDBEFFmDJÐODJB BHJMJEBEF nFYJCJMJEBEFFDSJBUJWJEBEFQFDVMJBSFTËTBUJWJEBdes de CT&I. Considerando-se o crescente papel do Brasil no contexto internacional e as
novas funções do Estado referentes à CT&I, especiﬁcamente em atividades que envolvem
cooperação e negócios com outros países, faz-se urgente a criação de instrumentos legais
que estimulem, facilitem e viabilizem nosso desejado protagonismo;
t Regulamentar ou desregulamentar a Lei de Inovação, conforme se ﬁzer necessário, visando adequá-la, jurídica e administrativamente, de modo a viabilizar parcerias públicoprivadas em inovação assim como outros arranjos institucionais estratégicos, a exemplo
da criação de empresas de propósito especíﬁco, conforme preconizada pela referida lei.
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O painel iniciou-se com breve apresentação do Subsecretário de Energia e Alta Tecnologia do
Ministério das Relações Exteriores (SGEAT/MRE), Embaixador André Amado, saudando a presença dos convidados estrangeiros para o painel, especialmente o Professor Charles Edquist, que
viajara de Pequim para tomar parte na IV Conferência.
Referiu-se aos curricula dos professores Edquist e Neureiter. No primeiro caso, assinalou a condição de Edquist de uma das principais referências sobre estudos de inovação no mundo e
também no Brasil. Sua coletânea Systems of Innovation – Technologies, Institutions and Organizations é largamente adotada nos cursos de economia do desenvolvimento, teoria da inovação
e gestão da ciência e da tecnologia. Participou, em , da I Conferência da Rede Global para
a Economia do Conhecimento, Inovação e Sistemas de Capacitação (Conferência Globelics), realizada no Rio de Janeiro, em novembro, um ano antes da promulgação da Lei de Inovação no
Brasil, em dezembro de .
Aﬁrmou que o Professor Edquist, em sua trajetória de estudos sobre os sistemas nacionais de
inovação, busca deﬁnir critérios e parâmetros para comparação de desempenho desses sistemas, em distintos ambientes institucionais, trajetórias históricas e estágios de desenvolvimento,
concentrando-se em países e sistemas de dimensões territoriais menores, tais como Dinamarca,
Hong Kong, Irlanda, Países Baixos, Cingapura, etc., método que permite um melhor controle
das variáveis e melhor acompanhamento de distintas formas de inovação e desenvolvimento.

 Doutor em Sociologia, USP, Chefe da Divisão de Ciência e Tecnologia do Ministério das Relações Exteriores (DCTEC/MRE),
pesquisador do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea (CEDEC-SP), Professor do Instituto Rio Branco (IRBr). Autor de
Justiça como Equidade (Lumen Juris).

Consolidação do Sistema Nacional de Ciência Tecnologia e Inovação (SNCTI)
Diplomacia da inovação



Ademar Seabra da Cruz Junior

Em sua saudação ao Professor Norman Neureiter, o senhor SGEAT/MRE assinalou a condição de
o representante da AAAS encarnar, em sua própria biograﬁa, os elementos essenciais do conceito de inovação. Neureiter tem uma destacada reputação acadêmica internacional em pesquisas
de química orgânica e trabalhou como químico na indústria do petróleo e na indústria eletrônica no Texas. Para completar o ciclo da tripla hélice da inovação, o Professor Neureiter prestou
extensos serviços ao governo de seu país, tendo sido nomeado o primeiro Assessor de Ciência
e Tecnologia do Departamento de Estado, na gestão da Secretária Madeleine Albright. Neureiter, juntamente com seu colega Vaughan Turekian na AAAS, é um dos principais estudiosos do
novíssimo campo da diplomacia da ciência, conhecendo como poucos as possibilidades abertas pela ação internacional para o desenvolvimento e para a cooperação em ciência. Esta última
modalidade teria a importante função adicional de superar diferenças e mitigar conﬂitos, além
EFHFSBSBCTPSÎÍPEFDPOIFDJNFOUPQBSBBJOPWBÎÍP&NȵȳȳȻ /FVSFJUFSGPJBHSBDJBEPDPNB
Medalha do Bem-Estar Social (Public Welfare Medal), a mais importante honraria da Academia
Nacional de Ciências dos Estados Unidos.
O Embaixador Amado salientou que privilegiaria, em sua apresentação, os vínculos entre diplomacia, inovação e desenvolvimento, quando o emprego mais tradicional referente ao conceito
de diplomacia da ciência está voltado para o campo dos estudos da paz e da mitigação de conﬂitos. A ideia básica neste caso é de que, como a linguagem da ciência e seus pressupostos epistemológicos e metodológicos são universais, a diplomacia da ciência é uma fonte por excelência de aproximação de países com divergências ou conﬂitos políticos. Nessa acepção, a ciência
aproximar-se-ia muito do esporte, uma vez que várias competições ao longo da história tiveram
como função adicional essencial reduzir tensões e promover a aproximação entre os países.
Outra razão pela qual a ciência corresponde a um instrumento diplomático por excelência é o
fato de ser feita por uma comunidade que forçosamente tem de se internacionalizar, na medida
em que as lealdades nacionais de cientistas muitas vezes têm de conviver com outra lealdade,
muitas vezes mais forte, relativa às formas universalmente reconhecidas de produção de conhecimento. Nesse sentido, a comunidade cientíﬁca (o adjetivo “internacional” aqui seria quase pleonástico) também constitui uma dimensão forte, inﬂuente e altamente qualiﬁcada da sociedade
civil mundial. O cientista hoje é um diplomata por dever de ofício, ao ter de superar barreiras
nacionais no processo de produção do conhecimento junto a seus pares, tendo de entreter negociações para que os frutos do conhecimento gerado sejam distribuídos de maneira equânime.
Já o diplomata necessita cada vez mais do conhecimento cientíﬁco para bem poder exercer seu
papel e suas funções tradicionais.
Para corroborar o que precede, o Subsecretário de Energia e Alta Tecnologia do Itamaraty argumentou que basta mencionar, como exemplos, as complexas negociações sobre mudança do
clima – em que não se pode discernir com clareza onde começa a diplomacia e onde termina
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a ciência, e vice-versa –, o regime de oceanos e a exploração sustentável de recursos marítimos,
o cumprimento das metas de desenvolvimento do milênio das Nações Unidas, a presença na
Antártida e a exploração do espaço exterior. As próprias negociações internacionais para a redução de arsenais nucleares dependem de evidências cientíﬁcas insoﬁsmáveis para que possam ser
bem-sucedidas. Em todos os campos dessas negociações – comércio, meio ambiente e segurança coletiva seriam os campos principais –, o recurso à pesquisa cientíﬁca e aos valores da ciência
e da ética (o que são coisas distintas) torna-se mais e mais necessário.
“Diplomacia da ciência” ou “Ciência para a diplomacia” – conceitos que constam de um recente documento sobre o tema da Royal Society de Londres (ROYAL SOCIETY/AAAS, ) – não
foram, contudo, o objeto central de sua intervenção. Quando se fala em diplomacia da ciência,
está-se referindo, em última análise, à ciência aplicada para a diplomacia. Se a ciência básica e
fundamental congrega comunidades de conhecimento em nível global, gerando uma atividade
diplomática circunscrita a essa comunidade, sua aplicação a problemas globais, de interesse de
toda a humanidade, é que confere esse caráter diplomático forte e preciso, que passou a se tornar inerente à própria atividade diplomática. A diplomacia da ciência é, portanto, eminentemente diplomacia da ciência aplicada.
Se podemos nos referir ao impacto mensurável da ciência na sociedade, seja em nível doméstico ou no da sociedade internacional, a diplomacia da ciência passa também a revestir-se de um
caráter instrumental. Concretamente, trata-se da ciência tornada verdade, ou com aspirações à
verdade, para solucionar problemas e conﬂitos, domésticos e internacionais (a distinção entre
doméstico e internacional também se torna cada vez mais ﬂuida e menos evidente), a partir de
princípios éticos e valores políticos deﬁnidos preferencialmente por consenso. Nesse ponto, não
ÏEFTFFTUSBOIBSRVFBT%FDMBSBÎÜFTEP'ØSVN.VOEJBMEF$JÐODJBT SFBMJ[BEPFNEF[FNCSP
passado, em Budapeste, sejam mais declarações de princípios e de valores internacionais e menos manifestos ou programas de pesquisa propriamente cientíﬁcos.
Que interesses e desaﬁos internacionais são mais urgentes para a diplomacia da ciência? Nesse
particular, há vários recortes e níveis de análise, todos igualmente legítimos. Da perspectiva de
países europeus e dos Estados Unidos, a vertente da solução de conﬂitos é primordial, tal como
preconiza o próprio conceito de “science diplomacy”. No caso de países como o Brasil, de países
com níveis muito desiguais de prosperidade, trata-se de recorrer a uma diplomacia da ciência
aplicada ao desenvolvimento sustentável. Com isso, não se quer diminuir a importância da ciência para a aproximação de países com divergências em diversos campos, sejam eles ideológicos,
comerciais, de segurança ou de disciplina ﬁnanceira global. O próprio fato de os países emergentes não terem alcançado níveis de educação, de produtividade e de diversiﬁcação produtiva
que lhes permitam superar as desigualdades que nos assolam é um indicativo forte de que os recursos diplomáticos desses países têm de estar claramente voltados para aquisição de um novo
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perﬁl produtivo-tecnológico, que lhes permita redeﬁnir, por sua vez, sua posição e inserção na
divisão internacional do trabalho. Trata-se, desse modo, de deﬁnir uma orientação clara e ﬁrme
para uma diplomacia da ciência e da inovação, que permita ao Brasil gerar vantagens competitivas dinâmicas em detrimento das vantagens comparativas estáticas e tradicionais. A diplomacia
da inovação passa a representar, nesse cenário, uma ferramenta auxiliar de primeira grandeza
para a economia do desenvolvimento.
O vínculo entre diplomacia, inovação e desenvolvimento torna-se evidente quando se salienta
o fato de que sistemas nacionais de inovação só podem vicejar em ambientes e redes internacionais de conhecimento, investimentos produtivos, mobilidade de fatores e de inovação.
Conceitos como inovação aberta, inovação democrática (Eric Von Hippel), acesso, transferência e apropriabilidade do conhecimento designam os novos espaços em que a diplomacia terá
de atuar para apoiar políticas domésticas de desenvolvimento e a constituição de genuínos
sistemas nacionais de inovação, países onde estes são ainda marcadamente incipientes. É um
fato notório que países europeus, China, Japão, os tigres asiáticos e mesmo os Estados Unidos
jamais chegaram a construir seus respectivos sistemas de inovação, prescindindo da cooperação ou do acesso ao conhecimento produzido fora de suas fronteiras. Para os países que ainda
não lograram construir uma plena economia do desenvolvimento, no entanto, diplomacia da
ciência, como ciência aplicada, é, sobretudo, diplomacia da inovação. Nesse sentido, conceitos como globalização, ciência, diplomacia, inovação e desenvolvimento tornam-se crescentemente articulados e indiscerníveis entre si. A globalização tem ensejado, como sucede com
múltiplos processos sociais contemporâneos, a internacionalização crescente dos processos e
do conceito de inovação.
Em termos concretos, quer-se dizer que a diplomacia da inovação está forçando os diplomatas a
reverem suas próprias concepções mais tradicionais de diplomacia. Como exemplo, as relações
governo a governo, ou no âmbito de organismos internacionais e instituições multilaterais, para
a promoção de políticas de desenvolvimento em níveis doméstico ou global, ainda que seja uma
condição necessária, estão longe de serem suﬁcientes para alcançar esse objetivo. Num mundo e num sistema econômico global caracterizado por relações descentralizadas de produção,
prestação de serviços e geração de conhecimento, os diplomatas têm de estar crescentemente
equipados para dialogar com os empresários, com os centros de pesquisa e desenvolvimento e
com a academia, sobretudo em áreas críticas para a diversiﬁcação produtiva de alto valor agregado, como as indústrias aeroespacial, microeletrônica, de fármacos, bioquímica, criativas e outras,
assim como têm de gerar capacidades crescentes de diálogo com áreas do conhecimento tais
como nano e biotecnologia, sustentabilidade, engenharias (especialmente a industrial), espaço,
design e tecnologias da informação e das comunicações (TIC). Chegou ao ﬁm o dilema entre a
especialização e o perﬁl generalista do diplomata. Estes têm de dispor de amplo conhecimento
geral, inclusive no campo cientíﬁco e da inovação, e especializarem-se.
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Do ponto de vista doméstico, a diplomacia da inovação deve articular-se permanentemente
com a comunidade cientíﬁca e com o setor produtivo e de serviços, de modo a conhecer seus
desaﬁos e a incorporá-los à agenda diplomática de modo geral, especialmente no campo do comércio, ﬁnanças, investimentos e políticas de desenvolvimento, tanto no nível micro da empresa quanto no nível macroeconômico ou setorial. Esta incorporação, a partir de ampla interação
com a sociedade – a IV Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação talvez seja o
exemplo mais expressivo no Brasil dessa nova atitude, conforme ressaltou o Embaixador Amado
–, permite aos tomadores de decisão em nível internacional afastar-se de percepções voluntaristas e impressionistas e exercer a diplomacia com base em interesses cuidadosamente construídos, socialmente bem deﬁnidos e cientiﬁcamente fundamentados.
No plano propriamente externo das negociações internacionais, o diplomata tem de estar,
desse modo, permanentemente acompanhado do setor produtivo e da academia, perfazendo, num âmbito necessariamente mais amplo que o do sistema nacional de inovação, a convergência e a interação dos modelos de hélice tripla. Ou seja, universidade e empresa têm de
estar presentes, junto com o governo, na deﬁnição de estratégias nacionais de desenvolvimento fortemente dependentes, por sua vez, da diplomacia e das articulações internacionais crescentemente exigidas pela globalização. O Estado, assim legitimado e assim capacitado, terá
chances substancialmente maiores de obter, por meio de negociações internacionais, soluções
tecnológicas e de inovação para a aquisição de conhecimento e para a elevação do perﬁl tecnológico de seu aparato produtivo.
A diplomacia da inovação também exige – na ótica empregada em sua intervenção de privilegiar os interesses dos países emergentes e do Sul – um reconhecimento, de parte dos países industrializados, de que o desenvolvimento de todos é também de seu total interesse. Na medida
em que desenvolvimento não pode ser dissociado da inovação – o que pode existir é o crescimento econômico baseado em fatores espúrios de competitividade, como diria Judith Sutz
465; ȵȳȳȳȵȻȺ o FFNRVFBJOPWBÎÍPTPNFOUFQPEFWJDFKBSFNSFEFTDPMBCPSBUJWBTHMPCBJT
– por meio, por exemplo, do citado conceito de inovação aberta –, é crucial que os países industrializados reconheçam como legítimas as aspirações ao desenvolvimento de países não industrializados. Esse reconhecimento deve se dar concretamente por meio de programas, projetos e
políticas, de ambos lados do hemisfério, que facilitem investimentos, transferência de tecnologia
e amplo acesso às variadas formas de inovação – especialmente de processo – e ao conhecimento de modo geral. As negociações diplomáticas e econômicas internacionais devem partir
desse pressuposto elementar de que restrições exageradas e injustiﬁcadas de acesso à inovação
e ao conhecimento perpetuam a divisão internacional do trabalho, atrasam a capacidade de
absorção tecnológica dos países e constituem fatores de instabilidade política nacional, mas de
consequências quase sempre globais.
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Um exemplo a que recorreu o senhor SGEAT/MRE para destacar os grandes desaﬁos antepostos a um necessário reequilíbrio da divisão internacional do trabalho, com base em fatores de
produtividade e inovação, é a relação peso/valor altamente desfavorável para as exportações e
ﬂuxos comerciais de economias emergentes como a brasileira. No comércio exterior entre BraTJMF"MFNBOIB QPSFYFNQMP FTTBSFMBÎÍPQFTPWBMPSÏȴȺWF[FTNBJTGBWPSÈWFMË"MFNBOIB OP
sentido de que as exportações brasileiras têm de pesar ȴȺWF[FTNBJTRVFBTJNQPSUBÎÜFTBMFNÍT
para que os valores das respectivas partidas sejam equivalentes. No caso do comércio entre Brasil e Japão, essa relação é  vezes mais favorável ao país asiático.
O Embaixador Amado concluiu sua participação, aﬁrmando que a diversiﬁcação produtiva passou a ser um imperativo do desenvolvimento na era das economias do conhecimento e que a
diplomacia da inovação vem enfrentando desaﬁos crescentes para apoiar os países em desenvolvimento a construírem sistemas nacionais de inovação robustos e a promover a escalada tecnológica na direção de um novo perﬁl produtivo nesses países. Tamanho esforço de diversiﬁcação
não pode ser alcançado somente com recursos domésticos e nacionais.
A apresentação de Charles Edquist, de corte mais teórico e metodológico, intitulou-se “Design
of innovation policy: how to create an innovative society in a globalized world”, em que avaliou
as condições necessárias (porém não suﬁcientes) para que a inovação possa vicejar em sociedades, como a brasileira, em que é ainda incipiente. Conforme o próprio título do trabalho sugere,
a diplomacia teria um papel crucial a cumprir na geração de condições para a inovação, ao se
habilitar a assumir a função de coformuladora de políticas públicas nessa área. As condições estruturais domésticas (tais como instituições, organizações, infraestrutura, políticas e programas),
assim como a qualidade do capital humano e social, seriam ainda, entretanto, determinantes
para os processos de inovação.
O conhecimento de certas características e condições gerais da inovação – uma vez que não é
possível estabelecer a priori qual seria o processo ou nível ótimo de inovação – é pré-requisito para
a formulação de políticas e para o design das instituições. Tais características estão associadas ao
fato de o conceito abarcar uma dimensão holística e multidisciplinar (ou seja, de requerer a contribuição de diversas áreas e disciplinas do campo das ciências sociais – conforme o conceito de
multicausalidade); de estar relacionado a perspectivas históricas e evolucionárias particulares, não
podendo, desse modo, ser livremente replicado entre realidades histórico-sociais substancialmente distintas; de corresponder a um processo de interdependência e interação não linear (circunstância que geraria responsabilidades crescentes para a diplomacia, uma vez que o aprendizado
para a inovação não poderia restringir-se ao nível doméstico); e ao fato de ser um conceito cumulativo, fortemente dependente de condições e ambiente propício para o aprendizado.
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Na medida em que os determinantes da inovação (em vez do foco no estudo de causas, ainda
mais difíceis de especiﬁcar) não podem ser plenamente capturados pela análise sistemática das
ciências sociais (inovação seria mais uma moldura conceitual que propriamente uma teoria), o
autor e professor sueco propõe uma lista indicativa de atividades de inovação a serem consideradas pelo formulador de políticas públicas nessa área: a) intensidade em geração de inputs
de conhecimento (por meio de atividades de pesquisa e desenvolvimento [P&D], qualiﬁcação,
formação e aprendizado); b) atenção especial ao aspecto da demanda nos mercados, relativa à
qualidade dos produtos e às preferências crescentemente mais complexas e exigentes dos consumidores; c) fortalecimento de redes de produção e conhecimento, com interação entre os
vértices do triângulo que compõe o sistema de inovação (governos, universidades e empresas);
d) capacidade de organização, investimento, iniciativa e risco empresarial (entrepreneurship); e)
existência de uma rede de serviços ágil e eﬁciente (inclusive com infraestrutura física adequada);
f) existência de programas de ﬁnanciamento, consultoria, apoio empresarial, incubação de empresas e compartilhamento de riscos; e g) criação e adaptação de instituições para a inovação, de
modo a suprimir barreiras, reduzir riscos e oferecer incentivos, de natureza ﬁscal e para registro
de propriedade intelectual.
Tais atividades ou determinantes da inovação não são, naturalmente, nem deﬁnitivos nem suﬁcientes, uma vez que o próprio caráter evolucionista das práticas econômicas e sociais associadas ao fenômeno imprime uma dinâmica ao conceito que o impede de se ﬁxar no tempo
e no espaço, com contornos claramente delimitados. Tal diﬁculdade não constitui impeditivo,
porém, conforme assinala Edquist, para que se proponha uma teoria, de alcance médio, que permita identiﬁcar as circunstâncias históricas, instituições, políticas, interações, estruturas, formas
de aprendizagem, capitais político, humano, social e organizacional capazes de gerar economia e
sociedade inovadoras. A partir dessa análise inicial, poder-se-á depreender quais entre essas circunstâncias desempenharam papel proeminente na formação do sistema de inovação. No caso
das economias recém-industrializadas da Ásia-Pacíﬁco, por exemplo, investimentos maciços em
FEVDBÎÍPGVOEBNFOUBMEVSBOUFPTBOPTȴȼȺȳUFSJBNUJEPVNQBQFMDSVDJBMOB*SMBOEBFOB&TDØcia, foi o caso da especialização produtiva e da formação de vantagens comparativas em informática e softwares; nos Estados Unidos e no Reino Unido, o que prevaleceu foi uma orientação
precoce e pioneira da ciência para o progresso econômico e o desenvolvimento do complexo
industrial-militar, e assim por diante. Embora essas experiências simplesmente não possam ser
transplantadas para outras realidades sociais, um comparativismo de médio alcance permitirá
identiﬁcar esses impulsos e adaptá-los a outras circunstâncias histórico-sociais.

 Essa relação de atividades/determinantes para a inovação está mais bem desenvolvida e foi extraída, segundo informou o
QSØQSJP&ERVJTUEVSBOUFTVBDPOGFSÐODJB EF&%26*45ȵȳȳȸȴȼȳȴȼȴ
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Edquist referiu-se a uma terceira função da universidade na Suécia, formalmente reconhecida, de
interagir com a sociedade geograﬁcamente situada em seu entorno, sobretudo com as empresas, além das funções mais tradicionais de ensino e pesquisa. A universidade deve atuar, nessas
condições, a partir de critérios de competição, avaliação de resultados, interdependência e formação de redes de contatos, com vistas à interação com a sociedade e, consequentemente, à geração de inovações. Conforme sintetizou o conferencista sobre a importância dessa abordagem
para a inovação, “o aprendizado interativo entre as organizações é determinante para os processos de inovação”. Mencionou resultados de Community Innovation Surveys da União Europeia,
conforme os quais inovações de produto somente são possíveis com interação e cooperação, a
partir das empresas, com os demais atores do sistema nacional de inovação.
Edquist procurou, desse modo, analisar duas questões cruciais e correlatas para que o Estado
possa formular políticas eﬁcazes de promoção da inovação. Sua primeira preocupação foi delimitar que atividades e fatores são inerentes à caracterização de um sistema nacional de inovação;
haveria um conjunto básico dessas atividades, como as descritas acima (por exemplo, subsídios
e medidas de apoio direto à inovação nas empresas), sem as quais países com sistemas de inovação ainda incipientes não poderiam avançar.
Somente a interposição dessas medidas não seria suﬁciente, contudo – e sempre tendo em
conta a perspectiva holística da inovação – uma vez que a sociedade (e não somente o governo) tem de atuar para que apoios e subsídios sejam adequadamente absorvidos pelos agentes
econômicos, com vistas à geração de inovações com real impacto na competitividade dos fatores. Nesse sentido, aspectos tributários, ﬁscais, de infraestrutura física, de formação de cadeias
produtivas, integração de mercados, formação de mão de obra qualiﬁcada, entre outros, terão
de compor uma moldura analítica e integrada de fatores, a ser devidamente considerada pelo
tomador de decisões, para que se veriﬁque esse pretendido impacto setorial e econômico das
políticas adotadas. Essas atividades e fatores seriam em geral invariáveis. Sua efetiva capacidade
de gerar inovação dependerá mais, segundo Edquist, da sua qualidade ou eﬁciência quando convertidos em políticas de inovação. Soluções ou políticas parciais ou incompletas, interrupção de
programas e de ﬁnanciamentos e percepções equivocadas sobre o impacto pretendido de políticas de inovação situam-se invariavelmente na raiz de seus fracassos.
O segundo aspecto da atuação do Estado em processos de inovação refere-se à circunstância
de poder reconhecer os limites da sua atuação, na medida em que a aplicação de incentivos não
seria por si mesma uma garantia de êxito. Sistemas nacionais de inovação bem-sucedidos são
caracterizados pelo fato de que a presença do Estado, embora sempre necessária, terá sempre
de ser supletiva em relação ao conjunto da economia, da produção e dos serviços. Somente relações descentralizadas de produção gerarão incentivos, estímulos, condições e iniciativa para
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que ocorra a inovação, conforme preconizou o professor sueco. Em situações de baixa intensidade de inovação (low innovation intensity) a qualidade da atuação do Estado (competência e
eﬁciência) é incomparavelmente mais importante que a quantidade de programas, políticas ou
medidas propostas.
Nesse particular, a adoção de indicadores permanentes de inovação é crucial. O governo e os
formuladores de políticas têm de dispor regularmente de medidas de eﬁciência para avaliar se as
políticas adotadas têm cumprido os objetivos propostos, de modo a que correções possam ser
feitas logo no início, acarretando mais eﬁciência e minimizando perdas de tempo e recursos. A
única forma de se aferir o êxito de políticas é aferindo-as constantemente, e não apenas ao ﬁnal
de um processo ou série longa. Outro indicador indireto que sempre deve estar disponível ao
tomador de decisões é a comparação com outros sistemas nacionais de inovação, por meio de
observatórios de políticas públicas, razoavelmente fáceis e baratos de se manter. Erros e acertos
em outros países devem compor o estoque de aprendizado dos funcionários e instituições encarregados de promover a inovação em seu próprio país.
Um desaﬁo crucial decorrente da apresentação de Charles Edquist é entender mais claramente
o papel da diplomacia para gerar e difundir conhecimento necessário à implementação de políticas de inovação. A disponibilização de estudos sobre o processo de inovação em economias
avançadas, a capacitação de diplomatas para compreenderem a dinâmica da inovação nessas
economias e a conexão entre os setores produtivos e centros de pesquisa e desenvolvimento de
seu país com o exterior seriam algumas das novas funções da diplomacia para melhor cumprir
esse desaﬁo.
O Professor Norman Neureiter realizou apresentação intitulada “Science Diplomacy in Action”,
iniciando com uma tipologia da diplomacia da ciência que abarca três dimensões: o uso do conhecimento cientíﬁco para orientar objetivos de política externa (“ciência na diplomacia”); o uso
da diplomacia para facilitar a cooperação cientíﬁca internacional (“diplomacia para a ciência”);
e o recurso à cooperação cientíﬁca internacional para estreitar e fortalecer as relações entre os
países (“ciência para a diplomacia”). Esta última dimensão do conceito foi a que mereceu maior
atenção de Neureiter.
Na medida em que preocupações com defesa e segurança constituem um dos pilares da agenda externa dos Estados Unidos, a “ciência para a diplomacia” torna-se instrumento valioso para
reduzir tensões, mitigar conﬂitos e promover a conﬁança entre países com divergências políticas
e ideológicas. O conceito enquadra-se na categoria de “poder brando” (soft power), expressão
cunhada por Joseph Nye (, ) que designa
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“(...) a habilidade de se obter o que deseja pela persuasão, ao invés de pela ameaça ou pela coerção. O poder brando decorre do respeito e atração pela cultura de um país, por suas ideias e
valores políticos e suas políticas públicas. Quando nossas políticas são consideradas legítimas
aos olhos de outros atores internacionais, nosso poder brando se intensiﬁca.” (Nye, :X).

Na medida em que os EUA são considerados os maiores produtores mundiais de conhecimento,
a formação de redes colaborativas de pesquisa com outros países reforçaria o capital político e
diplomático e, consequentemente, o poder brando do país. Nesse sentido, e reconhecendo essa
realidade para a diplomacia norte-americana e para o aumento da competitividade das exportações de elevada base tecnológica do país, o presidente Barack Obama anunciou o lançamento
de iniciativa de reforma do sistema de controle de exportações de produtos tecnológicos considerados de uso dual (Export Control Reform Initiative), fruto de um comunicado da Casa Branca
de  de abril de . Segundo o documento, o sistema vigente de controle é complexo

e burocratizado, e a reforma pretendida poderia gerar receitas de exportação adicionais
da ordem de US  bilhões anuais e possibilitar a criação de . novos empregos
(MILKEN INSTITUTE, :). Na medida em que um expressivo número de tecnologias
produzidas nos EUA poderá passar a ser livremente comercializadas, a ação e os limites
das redes internacionais de pesquisa nas áreas correspondentes também poderão ser
consideravelmente ampliados.
A ciência e a cooperação cientíﬁca, nesse aspecto, seriam duas entre as mais expressivas
manifestações do poder brando, por sua característica básica de, em princípio, promover
o acesso ao conhecimento e à técnica entre os povos, com vistas ao seu desenvolvimento e bem-estar. Quando países com divergências políticas recorrem à diplomacia da ciência para promoverem uma aproximação, os efeitos vão além dos resultados cientíﬁcos
para gerarem conﬁança e distensão em outras áreas do relacionamento político.
Neureiter recorreu a diversos exemplos ao longo da história, sobretudo do período da GuerSB'SJB QBSBJMVTUSBSFQJTØEJPTFNPNFOUPTEBciência para a diplomacia. Um dos mais destacados exemplos foi a realização das Conferências Pugwash (em alusão à cidade canadense da
/PWB &TDØDJB  JOJDJBUJWB EF "MCFSU &JOTUFJO F #FSUSBOE 3VTTFMM  DVKB QSJNFJSB FEJÎÍP  FN ȴȼȸȺ 
reuniu cientistas norte-americanos, chineses, poloneses, soviéticos e de diversos outros países
do Ocidente para discutir essencialmente o perigo das armas termonucleares para o futuro da
civilização. Outros exemplos invocados pelo representante da AAAS de ações de diplomacia
 Disponível no endereço www.whitehouse.gov/the-press-oﬃce/fact-sheet-presidents-export-control-reform-initiative.
 "BQSPYJNBÎÍPFOUSFBT4PDJFEBEFTEF'ÓTJDBEB"SHFOUJOBFEP#SBTJM RVFDPOEFOBSBNWFFNFOUFNFOUF FNFODPOUSPOP
DPNFÎPEPTBOPTȴȼȻȳ BNJMJUBSJ[BÎÍPEBTSFMBÎÜFTCJMBUFSBJT GPJDSVDJBMFQJPOFJSBQBSBBSFBQSPYJNBÎÍPQPMÓUJDBFBDPOTUSVÎÍP
de conﬁança nas relações diplomáticas entre os dois países. Pormenores do encontro, na gestão de Moysés Nussenzveig
QSFTJEFOUF F-VJ[%BWJEPWJDI TFDSFUÈSJPHFSBM OB4#' FTUÍPSFMBUBEPTFN"#3&6 "7&-)0 (%"7*%07*$) - ȵȳȳȻȻȻ 
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da ciência primordiais para a distensão entre os países foram as reuniões do Comitê Conjunto
Japão-Estados Unidos de Cooperação Cientíﬁca, realizadas nos anos imediatamente posteriores
à Segunda Guerraȸ; a cooperação EUA-China no campo da ciência e da tecnologia, após a visita
EPQSFTJEFOUF3JDIBSE/JYPOËRVFMFQBÓT FNGFWFSFJSPEFȴȼȺȵFPTTFUFBDPSEPTEFDPPQFSBÎÍP
cientíﬁca celebrados entre os EUA e a antiga União Soviética, também pelo presidente Nixon
e seu homólogo Leonid Brejnev. Também foi mencionado o primeiro tratado bilateral assinado
entre Estados Unidos e Líbia, na área da cooperação cientíﬁca, em , após a reaproximação
política bilateral.
No tocante ao conceito de diplomacia para a ciência, Neureiter referiu-se à expansão de instituições, observada em anos recentes, no âmbito de governos de diversos países, especiﬁcamente
para lidar com aspectos da extensão das redes colaborativas cientíﬁcas internacionais. Referiu-se
ao fato de a própria AAAS e a Royal Society terem criado novas instituições para poderem atuar
mais eﬁcientemente, a par dessas novas realidades. No primeiro caso, trata-se do novo Centre
for Science Diplomacy, enquanto que a Royal Society passou a incorporar a atividade diplomática
ao seu Science Policy Centre. Referiu-se ainda à ação pioneira da Conferência das Nações Unidas
para o Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD) de capacitar cientistas e diplomatas de países
em desenvolvimento para participarem de negociações internacionais, sobretudo multilaterais
que requerem conhecimento cientíﬁco especializado, cujo caso mais emblemático seria o do
Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática (IPCC, em inglês).
Ponto que suscitou debate entre os participantes, no tocante às abordagens tanto da ciência
para a diplomacia quanto da diplomacia para a ciência, foi a mobilização da diáspora de ciência,
tecnologia e inovação para a aproximação política entre os países – a presença de importantes
comunidades cientíﬁcas asiáticas nos EUA e norte-americanas na Ásia permite gerar maior aproximação política entre esses países e regiões – e para fortalecer a pesquisa cientíﬁca e a inovação
tanto nos países em que está radicada quanto em seus países de origem. Nesse aspecto, Norman Neureiter ateve-se mais àquela primeira dimensão da mobilização da diáspora, de facilitar
os contatos diplomáticos internacionais. Já o Embaixador André Amado, em sua intervenção inicial – e, em parte, o Professor Charles Edquist – centrou-se mais nas possibilidades abertas para
o fortalecimento da inovação nos países de origem, pela ação da sua diáspora.
A diáspora, nessa abordagem, poderia ser considerada caracteristicamente como um “braço
estendido” do sistema nacional de inovação do país de origem, desde que governos e empresas disponham de incentivos e mecanismos para que possam envolvê-la em instituições, programas e processos de inovação em seus países. A presença da diáspora corresponderia, desse

ȸ O Japão é, incidentalmente, junto com Estados Unidos e Reino Unido, o país onde mais sistematicamente se emprega e estuda
PDPODFJUPEFEJQMPNBDJBEBDJÐODJB7FS QPSFYFNQMP PFTUVEPi+BQBOFTF$PVODJMGPS4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ1PMJDZw ȵȳȳȻ
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modo, a uma das duas vertentes essenciais da diplomacia da inovação (em um certo contraponto com a “diplomacia para a ciência”): mobilizar o conhecimento gerado no exterior para
facilitar investimentos, formação de novas empresas, fortalecimento de cadeias produtivas e
atração de capital de risco (venture capital); e codesenvolvimento, nos países de origem, de
novos produtos e processos intensivos em conhecimento e tecnologia, para os setores produtivo e de serviços, nos setores público e privado. Enquanto nos países industrializados a ênfase
é dada à diplomacia da ciência, na medida em que corresponde a instrumento de geração de
conﬁança e mitigação de conﬂitos, no caso dos países em desenvolvimento, a prioridade seria
a diplomacia da inovação, em seu papel auxiliar de gerar condições para o desenvolvimento
econômico-social e a criação de uma economia do conhecimento.
Mais uma vez, formou-se a dicotomia entre a diplomacia da ciência seja para o desenvolvimenUP  TFKB QBSB B QSPNPÎÍP EB QB[ 'PJ KVTUBNFOUF OFTTFT UFSNPT RVF /FVSFJUFS FODFSSPV TVB
participação no painel, ao reiterar a essência de seu argumento: “a diplomacia da ciência pode
contribuir para que o mundo seja mais pacíﬁco” (“Science diplomacy can contribute to a more
peaceful world”).
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