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RESUMO

ANVERSA, Marcus Vinícius Albrecht. A Territorialidade da Disseminação das Patentes e
Inovações Tecnológicas dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) do Brasil. 2015. 354f.
Tese (Doutorado em Geografia) – Instituto de Geografia. Universidade do Estado do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.
A presente tese investiga investiga a emergência dos novos desafios atribuídos à
territorialidade brasileira, dentre eles, os pedidos de patentes originados dos Núcleos de
Inovação Tecnológica (NITs) do Brasil que também as disseminam. Muitas destas patentes
requeridas são desdobradas em inovações tecnológicas quando apropriadas pelo sistema
produtivo. Os NITs tiveram a sua criação determinada pela Lei da Inovação Tecnológica (Lei
no. 10.973/2004). Considera-se relevante a abordagem deste tema devido as patentes e
inovações tecnológicas ocuparem um lugar estratégico na atual economia nacional e mundial.
A metodologia empregada baseou-se no mapeamento das patentes requeridas e abertas ao
público, cadastradas no banco de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial
(INPI), bem como os dados de seus pesquisadores inventores constantes na Plataforma Lattes
do CNPq. A partir do mapeamento realizado, foram obtidos vários resultados, tais como: a
determinação da idade média dos pesquisadores inventores; as instituições (alma mater)
formadoras destes recursos humanos; a configuração da atual rede de cotitularidade de
patentes; a configuração do que denominaremos de Centros Regionais Inovativos; a
persistente desigualdade socioespacial proporcionada pela inovação e finalmente, pontos
polêmicos na formulação das Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação quanto à
forma que a inovação está sendo apropriada pela sociedade e como instrumento de inclusão
social. Neste sentido, a partir dos dados obtidos, estudados e refletidos, observa-se que o
objeto proposto ao estudo apresenta uma realidade complexa e diversificada, de grande
interesse aos estudiosos e gestores de patentes e inovações.
Palavras-chave: Geografia da Inovação. Patente e Inovação Tecnológica. Território.
Informação, Conhecimento e Sabedoria. Núcleos de Inovação Tecnológica.

ABSTRACT

ANVERSA, Marcus Vinícius Albrecht. The Territoriality of Dissemination of Patents and
Technological Innovations on Technological Innovation Nucleus (NITs) in Brazil. 2015. 354s.
Thesis (Doctoral in Geography) – Geography Institute. Rio de Janeiro State University, 2015.
This thesis investigates investigates the emergence of new challenges attributed to
Brazilian territoriality, including, requirements for patents originated from Technological
Innovation Nucleus (NITs) of Brazil that also spread. Many of these patents peding are
deployed in technological innovations where appropriate by the productive system.The NITs
have its establishment determined by the Technological Innovation Law (Law no.
10.973/2004). It is considered relevant to approach this subject because the patents and
technological innovations occupy a strategic place in the current national and world economy.
The methodology used was based on the mapping of patents and open to the public, registered
in the database of the National Institute of Industrial Property (INPI), and the data of its
researchers inventors constants on the Platform Lattes CNPq. From the mapping performed,
were obtained several results, such as: the determination of the average age of researchers
inventors; the institutions (alma mater) forming of these human resources; the current network
configuration co-ownership of patents; the configuration than we will name of Innovative
Regional Centers; the persistent socio-spatial inequality provided for innovation and finally,
controversial points in the formulation of Public Policies for Science, Technology and
Innovation about the way that innovation is being appropriated by society and as an
instrument of social inclusion. Accordingly, from the data obtained, studied and reflected, it is
noted that the proposed object to study is complex and diverse reality of interest to researchers
and managers of patents and innovations.
Keywords: Innovation Geography. Patent and Technological Innovation. Territory.
Information, Knowledge and Wisdom. Technological Innovation Nucleus.
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Banco Interamericano de Desenvolvimento

BIRP

Secretaria Internacional Reunida para a Proteção da Propriedade
Intelectual

BNDES

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

BU (EUA)

Universidade de Boston

BUTANTAN

Instituto Butantan

C,T&I

Ciência, Tecnologia e Inovação

CAEx

Centro de Avaliações do Exército

CAPES

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

CASNAV

Centro de Análises de Sistemas Navais

CAT

Comitê de Ajudas Técnicas

CBA SUFRAMA

Centro de Biotecnologia da Amazônia

CBPF

Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas

CCMB

Comportamento Cooperativo Mutuamente Benéfico

CCOMGEx

Centro de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército

CNCT

Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia

CDCiber

Centro de Defesa Cibernética do Exército

CDS

Centro de Desenvolvimento de Sistemas

CDTN

Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear

CEETEPS

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza

CEFET/MG

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

CEFET/RJ

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da
Fonseca

CEITEC

Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada

CELOG

Centro Logístico da Aeronáutica

CENTEC

Instituto Centro de Ensino Tecnológico

CEOSP NANOTEC

Centro de Pesquisas em Bionanotecnologia

CERTI

Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras

CESUPA

Centro Universitário do Estado do Pará

CETEC

Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais

CETEM

Centro de Tecnologia Mineral

CETENE

Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste

CPE

Câmara de Política Econômica

CTGAS-ER

Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis

CEULP

Centro Universitário Luterano de Palmas

CGUP

Coordenação-Geral das Unidades Pesquisa

CHM

Centro de Hidrografia da Marinha

CIDE

Centro de Incubação e Desenvolvimento Empresarial

CIENTEC

Fundação de Ciência e Tecnologia

CITÉ

Associação Cidade da Ciência, Tecnologia e Educação

CITEx

Centro Integrado de Telemática do Exército

CLA

Centro de Lançamento de Alcântara

CLBI

Centro de Lançamento da Barreira do Inferno

CNAE/IBGE

Classificação Nacional de Atividades Econômica do Instituto de
Geografia e Estatística

CNB

Comitê Nacional de Biotecnologia

CNDI

Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial

CNEN

Comissão Nacional de Energia Nuclear

CNI

Confederação Nacional da Indústria

CNPEM

Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais

CNPq

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

CNRS (França)

Centro Nacional Francês de Pesquisa Científica

CNRTA

Centro Nacional de Referência em Tecnologias Assistivas

CORDE

Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência

CORNELL
UNIVERSITY
(EUA)

Universidade de Cornell

CPqD

Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações

CSN

Companhia Siderúrgica Nacional

CSU (EUA)

Universidade do Estado da Califórnia

CTDUT

Centro de Tecnologia em Dutos

CTecCFN

Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais

CTEx

Centro Tecnológico do Exército

CTI

Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer

CTMSP

Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo

CUB

Convenção da União de Berna

CUP

Convenção de Paris para a proteção da Propriedade Industrial

DCT

Departamento de Ciência e Tecnologia (Exército)

DCTA

Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial

DF

Diretoria de Fabricação (Exército)

DGP

Diretórios dos Grupos de Pesquisa do CNPq

DOU

Diário Oficial da União

DPI

Direitos de Propriedade Intelectual

DSG

Diretoria de Serviço Geográfico

EB

Exército Brasileiro

EBMSP

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública

EBT

Empresas de Base Tecnológica

ECTI

Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Costa Rica)

EEUFMG

Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais

EMBRAER

Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A

EMBRAPA

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

EMBRAPII

Associação Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial

ENAPID

Encontro Acadêmico de Propriedade Intelectual, Inovação e
Desenvolvimento

ENCI

Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação

ENSARE (França)

Escola Nacional Superior de Agronomia de Rennes-Ensar

EPAGRI

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa
Catarina

EPAMIG

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais

ESAL

Escola Superior de Agricultura de Lavras

ESALQ

Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz

ESDI

Escola Superior de Desenho Industrial

FACAP

Faculdade de Ciências Aplicadas de São José dos Campos

FAO

Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação

FAPEAM

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas

FAPEMIG

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais

FAPERJ

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

FAPESC

Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa
Catarina

FAPESP

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

FCMMG

Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais

FCMSCSP

Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo

FEC

Faculdade de Engenharia de Campinas

FEEVALE

Centro Universitário Feevale

FEI

Centro Universitário da Faculdade de Engenharia Industrial

FEPI

Centro Universitário de Itajubá

FESP

Fundação de Ensino Superior de Passos

FEQ

Faculdade de Engenharia Química da Universidade Estadual de
Campinas

FGV EAESP

Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação
Getúlio Vargas

FHEMIG

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

FINEP

Financiadora de Estudos e Projetos

FIOCRUZ

Fundação Instituto Oswaldo Cruz

FIPASE

Fundação Instituto Polo Avançado da Saúde de Ribeirão Preto

FIT

Flextronics Instituto de Tecnologia

FMT-HVD

Fundação Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado

FORMICT

Formulário para Informações sobre a Política de Propriedade
Intelectual das Instituições Científicas e Tecnológicas do Brasil

FORTEC

Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de
Tecnologia

FOUSP

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo

FPF TECH

Fundação Amazônica de Amparo e Pesquisa e Desenvolvimento
Tecnológico Desembargador Paulo dos Anjos Feitoza

FUC

Fundação Universitária de Cardiologia

FUCAPI

Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica

FUNC

Fundação Universidade do Contestado

FUNED

Fundação Ezequiel Dias

FUNTAC

Fundação de Tecnologia do Estado do Acre

FURB

Fundação Universidade Regional de Blumenau

FURG

Universidade Federal do Rio Grande

FVE

Fundação Valeparaibana de Ensino

G20

Grupo dos 20

GATT

Acordo Geral de Tarifas e Troca

GII

Índice Global de Inovação

GPP

Grupo de Pesquisa de Patentes

GREMI

Group de Recherche Européen sur les Milieux Innovateurs

GTP-APL

Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos Produtivos Locais

HCPA

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

HEMOBRÁS

Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia

HEMOMINAS

Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais

HNMD

Hospital Naval Marcílio Dias

IA

Instituto Aplysia

IAE

Instituto de Aeronáutica e Espaço

IAPAR

Instituto Agronômico do Paraná

IASP

Associação Internacional dos Parques Científicos e das Áreas de
Inovação

IATdi

Instituto de Ação Tecnológica

IAV

Instituto Árvore da Vida

IBCH (Rússia)

Instituto de Química Biorgânica

IBGE

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IBICT

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia

ICE

Instituto Costarriquenho de Eletricidade

ICEA

Instituto de Controle do Espaço Aéreo

ICG

Índice de Competitividade Global

ICTs

Instituições Científicas e Tecnológicas

IDSM

Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá

IEAPM

Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira

IEAv

Instituto de Estudos Avançados

IEC

Instituto Evandro Chagas

IEDI

Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial

IEL

Instituto Euvaldo Lodi

IEP

Instituto Educacional Piracicabano da Igreja Metodista

IEPA

Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá

IF Baiano

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

IF Farroupilha

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Farroupilha

IF Goiano

Instituto Federal Goiano

IF SERTÃO-PE

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão
Pernambucano

IFAC

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre

IFAL

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Alagoas

IFAM

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas

IFB

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília

IFBA

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

IFC

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense

IFCE

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará

IFES

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito
Santo

IFFluminense

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense

IFG

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás

IFI

Instituto de Fomento e Coordenação Industrial

IFMA

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão

IFMG

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas

Gerais
IFMS

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato
Grosso do Sul

IFMT

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato
Grosso

IFNMG

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de
Minas Gerais

IFPA

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará

IFPB

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba

IFPE

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Pernambuco

IFPI

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí

IFPR

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná

IFRJ

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de
Janeiro

IFRN

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande
do Norte

IFRO

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia

IFRR

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima

IFRS

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande
do Sul

IFS

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe

IFSC

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa
Catarina

IFSEMG

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de
Minas Gerais

IFSP

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

IFSul

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-RioGrandense

IFSULDE
MINAS

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de
Minas Gerais

IFTM

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo

Mineiro
IFTO

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins

IGI

Instâncias Gestoras de Inovação

IGTEC

Instituto de Geoinformação e Tecnologia

IICA

Instituto Interamericano de Ciências Agrárias

II PPA

II Plano Plurianual

III PADCT

III Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e
Tecnológico

ILSL

Instituto Lauor de Souza Lima

IME

Instituto Militar de Engenharia

IMPA

Instituto de Matemática Pura e Aplicada

INCAP

Instituto de Nutrição da América Central e Panamá

INCAPER

Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão
Rural

INDT

Instituto Nokia de Tecnologia

INEP

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira

InGTec

Núcleo de Pesquisas em Inovação, Gestão Tecnológica e
Competitividade

INMETRO

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial

INNOBASQUE

Agência Basca de Inovação

INPA

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

INPE

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

INPI

Instituto Nacional de Propriedade Industrial

INR

Instituto Nacional de Reabilitação da Universidade de São Paulo

INT

Instituto Nacional de Tecnologia

INTA

Instituto Superior de Teologia Aplicada

IPEAS

Faculdade de Engenharia de Sorocaba

IPDEC

Instituto de Inovação, Pesquisa, Desenvolvimento Científico e
Tecnológico do Amazonas

ITP

Instituto de Tecnologia e Pesquisa

IPEA

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

IPEN

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares

IPEV

Instituto de Pesquisas e Ensaios em Voo

IPqM

Instituto de Pesquisas da Marinha

IPR

Instituto de Pesquisas Radioativas

IPT

Classificação Internacional de Patentes (OMPI), em português, CIP

IPT

Instituto de Pesquisas Tecnológicas

IRGA

Instituto Rio-Grandense do Arroz

IS

Instituto Stela

ISI-TICS

Instituto SENAI de Inovação para Tecnologia de Informação e
Comunicação

ITA

Instituto Tecnológico de Aeronáutica

ITEP

Instituto de Tecnologia de Pernambuco

IVB

Instituto Vital Brazil

LACTEC

Instituto de Tecnoloia para o Desenvolvimento

LDBN

Lei de Diretrizes e Bases da Educação

LFM

Laboratório Farmacêutico da Marinha

LNA

Laboratório Nacional de Astrofísica

LNCC

Laboratório Nacional de Computação Científica

LNLS

Laboratórios Nacional de Luz Síncrotron

LYON I (França)

Universidade Lyon I

MACKENZIE

Universidade Presbiteriana Mackenzie

MARE

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado

MAST

Museu de Astronomia e Ciências Afins

MB

Marinha do Brasil

MCTI

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

MD

Ministério da Defesa

MDIC

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

MEC

Ministério da Educação

MIT (EUA)

Instituto de Tecnologia de Massachusetts

MPEG

Museu Paraense Emílio Goeldi

MSAI (Rússia)

Instituto Aeroespacial da Rússia

NIT

Núcleo de Inovação Tecnológica

NUTEC

Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará

OCDE

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico

OEA

Organização dos Estados Americanos

OMC

Organização Mundial do Comércio

OMPI

Organização Mundial da Propriedade Intelectual

ON

Observatório Nacional

ONGs

Organizações Não Governamentais

ONU

Organização das Nações Unidas

ONUDI

Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Industrial

OS

Organização Social

P&D

Pesquisa e Desenvolvimento

PAC

Programa de Aceleração do Crescimento

PACTI

Plano de Ação em Ciência, Tecnologia & Inovação

PADETEC

Parque de Desenvolvimento Tecnológico

PADIS

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria
de Semicondutores

PATVD

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria
de Equipamentos para a TV Digital

PBDCTs

Planos Básicos de Desenvolvimento Científico e Tecnológicos

PDE

Plano de Desenvolvimento da Educação

PGPE

Programa Gestão Pública Empreendedora

PI

Propriedade Intelectual

PIB

Produto Interno Bruto

PICTD

Programa Institucional de Capacitação Docente e Técnica

PINTEC

Pesquisa de Inovação Tecnológica

PITCE

Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior

PL

Projeto Lei

PNUD

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

PP

Parcerias Público-Privadas

PPA

Plano Plurianual de Ciência e Tecnologia do Governo Federal

PQI

Programa de Qualificação Institucional

PRONEX

Programa de Apoio a Núcleos de Excelência

PTI

Fundação Parque Tecnológico Itaipu

PUC-CAMPINAS

Pontifícia Universidade Católica de Campinas

PUC-MINAS

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

PUC-PR

Pontifícia Universidade Católica do Paraná

PUC-RIO

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

PUC-RS

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

PUC-SP

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

PURDUE
UNIVERSITY
(EUA)

Universidade de Purdue

4ª CNCTI

4ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação

REDECOMEP

Redes Comunitárias Acadêmicas no Brasil

REDENAMOR

Rede de Núcleos de Inovação Tecnológica da Amazônia Oriental

REPES

Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de
Serviços de Tecnologia da Informação

REPICT

Rede de Propriedade Intelectual, Cooperação, Negociação e
Comercialização de Tecnologia

RESINDEX

Índice Regional de Inovação Social

RNP

Rede Nacional de Ensino e Pesquisa

RUTE

Rede Universitária de Telemedicina

SBTVD

Sistema Brasileiro de Televisão Digital

SBZ

Sociedade Brasileira de Zootecnia

SCUP

Subsecretaria de Coordenação das Unidades de Pesquisa do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

SecCTM

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha

SECIS

Secretaria de Inclusão Social

SENAI/ CIMATEC

Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia

SENAI-AM

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Amazonas

SENAI-BA

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial da Bahia

SENAI-CE

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Ceará

SENAI-GO

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Goiás

SENAI-PE

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Pernambuco

SENAI-PR

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Paraná

SENAI-RJ

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Rio de Janeiro

SENAI-RS

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Rio Grande do
Sul

SENAI-SC

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina

SENAI-SP

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de São Paulo

SESU/MEC

Secretaria de Educação Superior

SETEC

Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

SIBRATEC

Sistema Brasileiro de Tecnologia

SIG

Sistema de Informações Gerenciais

SINNERGIAK

Sinnergiak Social Presentación Innovation

SNCTI

Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação

SNI

Sistema Nacional de Inovação

SOBEET

Sociedade Brasileira de Estudos das Empresas Transnacionais e da
Globalização Econômica

SOCIESC

Sociedade Educacional de Santa Catarina

SOFTSUL

Associação Sul-Rio-Grandense de Apois ao Desenvolvimento de
Software

STELA

Instituto Stela

SUDAM

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia

SUFRAMA

Superintendência da Zona Franca de Manaus

T, D & E

Treinamento, Desenvolvimento e Educação

TECPAR

Instituto de Tecnologia do Paraná

TEKES

Agência de Financiamento Finlandesa de Tecnologia e Inovação

TELE
CENTROS BR

Programa Nacional de Apoio à Inclusão Digital nas Comunidades

TIB

Programa Tecnologia Industrial Básica

TICs

Tecnologias de Informação e Comunicação

TRIPs

Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados ao Comércio

TT

Transferência de Tecnologia

TU
BRAUNSCHWEIG
(Alemanha)
U AVEIRO

Universidade Técnica de Braunschweig

(Portugal)

Universidade de Aveiro

U CALIFORNIA
ET DAVIS (EUA)

Universidade da Califórnia de Davis

U LEEDS (Reino
Unido)

Universidade de Leeds

U LONDON (Reino
Unido)

Universidade de Londres

U MANCHESTER
(Reino Unido)

Universidade de Manchester

U OXFORD (Reino
Unido)

Universidade de Oxford

U SALFORD
(Reino Unido)

Universidade de Salford

U SHEFFIELD
(Reino Unido)

Universidade de Sheffield

U
SOUTHAMPTON
(Reino Unido)

Universidade de Southampton

U SUSSEX (Reino
Unido)

Universidade de Sussex

U TOULOUSE
(França)

Universidade de Toulouse

U WASHINGTON
(EUA)

Universidade de Washington

UCB

Universidade Católica de Brasília

UCDB

Universidade Católica Dom Bosco

UCL (Bélgica)

Universidade Católica da Lovaina

UCS

Universidade de Caxias do Sul

UDESC

Universidade do Estado de Santa Catarina

UEA

Universidade Estadual de Amazonas

UEAP

Universidade do Estado do Amapá

UECE

Universidade Estadual do Ceará

UEFS

Universidade Estadual de Feira Santana

UEL

Universidade Estadual de Londrina

UEM

Universidade Estadual de Maringá

UEMA

Universidade Estadual do Maranhão

UEMG

Universidade do Estado de Minas Gerais

UEMS

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

UENF

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

UEPA

Universidade do Estado do Pará

UEPB

Universidade Estadual da Paraíba

UEPG

Universidade Estadual de Ponta Grossa

UERGS

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul

UERJ

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

UERN

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte

UERR

Universidade Estadual de Roraima

UESB

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

UESC

Universidade Estadual de Santa Cruz

UESPI

Universidade Estadual do Piauí

UEZIO

Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

UFABC

Universidade Federal do ABC

UFAC

Universidade Federal do Acre

UFAL

Universidade Federal de Alagoas

UFAM

Universidade Federal do Amazonas

UFBA

Universidade Federal da Bahia

UFC (França)

Universidade de Franche-Comté

UFC

Universidade Federal do Ceará

UFCG

Universidade Federal de Campina Grande

UFCSPA

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

UFERSA

Universidade Federal Rural do Semiárido

UFES

Universidade Federal do Espírito Santo

UFF
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Universidade de Santo Amaro

UNISC

Universidade de Santa Cruz do Sul

UNISINOS

Universidade do Vale do Rio dos Sinos

UNISO

Universidade de Sorocaba

UNISUL

Universidade do Sul de Santa Catarina

UNITAU

Universidade de Taubaté

UNITINS

Fundação Universidade do Tocantins

UNIVALI

Universidade do Vale do Itajaí

UNIVASF

Universidade Federal do Vale do São Francisco

UNIVATES

Centro Universitário Univates

UNIVERSITEC

Agência de Inovação da Universidade Federal do Pará

UNIVERSO
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UNOCHAPECÓ
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Universidade Regional do Cariri
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Universidade de San Diego
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Universidade Tecnológica Federal do Paraná

UVA – RJ

Universidade Veiga de Almeida

UVA

Universidade Estadual Vale do Acaraú

VENTURUS

Venturus Centro de Inovação Tecnológica
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INTRODUÇÃO

Milton Santos (2006c), ao afirmar a importância dos sistemas técnicos e dos sistemas
de ações na constituição do espaço geográfico acabou por abrir uma agenda, um resgate à
pesquisa que contemplasse uma abordagem da inovação tecnológica pela Geografia. O tema
abre perspectivas muito promissoras como, por exemplo, os estudos a respeito dos polos e
parques tecnológicos, das incubadoras tecnológicas, dos aglomerados de indústrias, dos
sistemas regionais ou locais de inovação, do papel das universidades quanto à inovação, das
cibercidades, das redes técnico-científicas, no sentido tanto crítico quanto propositivo,
utilizando a noção de território. A constituição dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs),
a disseminação de suas patentes e inovações tecnológica, sua constituição e estado atual, suas
redes, territorialidade e impactos socioespacias, são mais um desafio a ser desvelado pela
Geografia. Cabe lembrar que muitas das patentes desenvolvidas pelas ICTs dos seus
respectivos NITs se tornam inovações tecnológicas quando apropriadas pela produção.
A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu Capítulo IV, nos artigos 218
e 219, dispõe sobre as ações relacionadas à Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I). Em
cumprimento, o Poder Legislativo Federal implementa tais ações, nas esferas nacional,
estadual e municipal, por meio da Lei de Inovação Tecnológica (Lei Federal nº 10.973, de 02
de dezembro de 2004), também conhecida simplesmente como Lei de Inovação, que integra o
ordenamento constitucional ao infraconstitucional, implementando as diretrizes referentes à
inovação tecnológica, com base na vocação da ciência para o domínio público e da
apropriação tecnologia em favor do sistema produtivo nacional. Esta Lei tem origem nos
debates promovidos pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e pela Academia
Brasileira de Ciências (ABC) levando em conta as propostas do Livro Verde, publicado em
julho de 2001, cujo conteúdo aborda o papel do conhecimento e da inovação na aceleração do
desenvolvimento social e econômico do País.
A transferência de conhecimento entre universidades e demais Instituições Científicas
e Tecnológicas (ICTs) com as empresas é atualmente um tema relevante de pesquisa, tanto em
estudos econômicos quanto de gestão, além de ser foco de interesse em grupos de pesquisas
ligados à Geografia. Também se configura como um tópico de destaque na agenda das
Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação de diversos países (EUA, Japão, Coreia do Sul,
Taiwan, Alemanha, China, Finlândia, França, Colômbia). A “distância” entre a pesquisa
acadêmica e industrial tem sido utilizada para tentar explicar como a primeira pode beneficiar
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a segunda (e vice-versa). Segundo Balconi et al (2004, p. 128), grande variedade de estudos se
concentra em dois conceitos principais: a distância geográfica e a cognitiva.
Em relação à primeira, Márcia Rapini (2007) afirma que tem sido frequente a
discussão sobre a importância da proximidade geográfica na interação ICTs-Empresa.
Segundo a autora, essas pesquisas buscam, entre outros objetivos, verificar os efeitos de
spillovers (transbordamento) do conhecimento gerado nas ICTs para as atividades de Pesquisa
e Desenvolvimento (P&D) das empresas. Pesquisas essas, que também relatam a importância
das colaborações informais e dos contatos presenciais nas regiões de alta tecnologia, bem
como, a contribuição da infraestrutura de pesquisa no desenvolvimento de capacidades
inovativas. Em relação à distância cognitiva, as citações em documentos de patentes têm sido
utilizadas para medir o impacto das patentes universitárias e demais ICTs. Balconi et al.
(2004, p. 128) afirmaram que a troca de conhecimentos tácitos entre pesquisadores
acadêmicos e empresariais requer que ambos compartilhem algumas semelhanças e/ou
códigos de conduta, tanto nas relações comerciais, quanto no compartilhamento aberto de
informações. Os estudos de caso sobre a temática destas distâncias, geográfica e cognitiva,
que os geógrafos constatam serem produções socioespaciais, segundo Balcani et al (2004, p.
128), estas são importantes apenas na medida em que contribuem para reduzir outro tipo de
distância entre o meio acadêmico e o setor produtivo, a saber, o que os autores denominam de
“distância social”. Óbvio que a “distância geográfica” preconizada pelos referidos autores é
entendida como uma definição meramente de caráter métrico, pois na visão de um geógrafo o
conceito de “distância geográfica” abarcaria o de “distância social”. Quanto ao estudo
enfocado neste assunto, Daniel de Melo (2102, p. 18) afirma que pesquisas quantitativas a
respeito são raras e, quando existem, são pouco exploradas.

OBJETIVO GERAL
A presente pesquisa tem como objetivo geral, analisar e mapear os grandes conjuntos
de dados obtidos a partir dos registros em documentos de patentes requeridas e abertas ao
público, disseminadas pelos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) levantados no
Formulário para Informações sobre a Política de Propriedade Intelectual das Instituições
Científicas e Tecnológicas do Brasil (FORMICT) 2012 e pelo Fórum Nacional de Gestores de
Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC) em 2013, documentos de patentes estes,
depositados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e cadastrados em seu
banco de dados. O total de NITs levantados pelo FORMICT 2012 e pelo FORTEC 2013
foram de 239 NITs.
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JUSTIFICATIVA
Este trabalho se justifica devido as patentes e inovações tecnológicas ocuparem um
lugar estratégico na atual economia nacional e mundial, empregando centenas de profissionais
de diversas áreas do conhecimento, direta e indiretamente; comercializam-se estes produtos;
seus conceitos apresentam ideias e também ideologias, com desdobramentos para possíveis
mudanças sociais. A respeito das patentes, temos que atentar na existência de algumas
limitações que devem ser observadas, como bem afirmou Zvi Griliches (1990, p. 296).
Primeiramente, nem toda invenção é patenteada, pois para patentear uma invenção é
necessário tornar público os detalhes referentes a ela e consequentemente, algumas empresas
preferem manter em segredo os detalhes técnicos e decidem não patentear. Outra limitação
refere-se à impossibilidade de avaliar a qualidade de cada patente. Assim, mesmo não
possuindo o mesmo valor econômico, elas são contadas de forma igual. Outro fato é que nem
toda patente é uma inovação. Em geral, de cada 100 patentes concedidas, somente umas 20 se
tornarão inovações, isto é, para uso no mercado. Como atesta Eduardo Albuquerque (2000),
estas limitações, no entanto, não impedem que as patentes sejam consideradas uma importante
fonte sobre atividades tecnológicas em um sistema de inovação. Por fim, foi verificado na
pesquisa como as Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação estão abordando a
questão da inovação em atender de maneira focada os aspectos sociais, com suas carências e
busca de uma sociedade mais inclusiva, através da chamada Inovação Social.
Em relação à abordagem dos conceitos de patentes, inovação tecnológica, território,
redes, centros de cálculo, informação, conhecimento e sabedoria, estes visam obter o diálogo e
a sustentabilidade teórica com o tema investigado. Quanto à definição do Núcleo de Inovação
Tecnológica (NIT), segundo a Lei de Inovação Tecnológica (Lei Federal nº 10.973, de 02 de
dezembro de 2004), é um núcleo ou órgão constituído por uma ou mais Instituição de Ciência
e Tecnologia (ICT) com a finalidade de gerir sua política de inovação. Há diferentes modelos
de NIT e dependem das especificidades de cada ICT ou consórcio de ICTs e dos mecanismos
de transferência de tecnologia utilizados por elas. Eles são a expressão das políticas
tecnológicas realizadas em vários países com o foco em programas de cooperação entre os
setores público e privado, buscando incentivar e apoiar os esforços das empresas, reduzir
riscos e maximizar os resultados da capacitação científica formada localmente (LOTUFO,
2009).

METODOLOGIA
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A pesquisa se valeu de procedimentos de natureza bibliográfica, baseado na análise de
fontes primárias sobre a implantação dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs), em
especial, dos seus dados contidos no FORMICT 2014. É importante destacar que o
desenvolvimento do trabalho foi também permeado por consultas às fontes de informações
secundárias, como livros, dissertações e teses, artigos, revistas, sites na internet etc. O objetivo
é, por um lado, o embasamento teórico e crítico e, por outro, a coleta de dados, que se
constituem no objeto de estudo da própria pesquisa.
Foram arrolados os dados dos pedidos de patentes dos 239 NITs cadastrados no
FORMICT 2012 e no FORTEC 2013, além de seus respectivos Pesquisadores Inventores com
os seus dados verificados na Plataforma Lattes. Através de seus dados contidos na Plataforma
Lattes obtivemos a sua área e instituição de formação, informação importante na determinação
da Área Científica e Tecnológica que foi desenvolvida a sua respectiva patente, além de
sabermos a sua faixa etária e podermos apurar as instituições formadoras de recursos criativos
em inovação. Só foram considerados o Pesquisadores Inventores com curso de nível superior
(Graduação, Especialização, Mestrado ou Doutorado). Cabe lembrar que os NITs são
responsáveis em conduzir o patenteamento dos produtos criados pelos inventores
independentes de sua região ou de outras, mas o seu impacto em relação ao total de patentes
geradas pelos pesquisadores da própria ICT, na qual o NIT está instalado, é mínimo, não
representando distorções consideráveis nos dados de seu universo.
A consulta às fontes primárias foi operacionalizada através de visitas e contatos com
membros de alguns NITs implantados nas Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) que
responderam ao formulário de perguntas (anexo A) enviado a todos os 239 NIT. As respostas
foram confrontadas com os dados constantes no banco de dados de patentes do INPI
disponibilizada através de sua página na internet.
Dentro da metodologia utilizada pelo INPI para caracterizar e identificar as patentes
em seu banco de dados disponibilizado pela sua página na internet, cabe ressaltar que as aqui
estudadas e quantificadas, estão fora do escopo os de Certificação de Proteção de Cultivar,
Registro de Marcas, Serviços, Registro de Marca Coletiva, Registro de Marca de
Certificação, Registro de Indicação Geográfica, Registro de Direito Autorais e Outros, exceto
em suas citações no contexto da Inovação Social, que também será abordado.
Para dar conta do levantamento dos NITs e as patentes por eles geridas e disseminadas,
o recorte espacial utilizado é o território brasileiro com sua divisão regional oficial proposta
pelo IBGE. O recorte temporal para a apuração de dados dos NITs foi o ano da constituição
destes em suas respectivas ICTs. Para os NITs implantados antes da Lei de Inovação, No.
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10.973, de 02 de dezembro de 2004, regulamentada no dia 11 de outubro de 2005 pelo
Decreto N. 5.563, o recorte temporal foi a partir da data de 01/01/2006 e a data limite em
14/05/2014.
Os Centros Regionais Inovativos identificados na pesquisa são os que possuem massa
crítica suficiente para preencher os requisitos estipulados nesta pesquisa, isto é, os NITs das
ICTs cadastrados no FORMICT 2012 e FORTEC 2013 que desenvolveram mais de 10
pedidos de patentes no recorte temporal estipulado. Através dos dados dos Pesquisadores
Inventores contidos na Plataforma Lattes, obtivemos a sua área de formação, informação
importante na determinação da Área Científica e Tecnológica em que foi desenvolvida a sua
respectiva patente, o que fornecerá a expertise do Centro Regional Inovativo.
Quanto aos dados para a elaboração das “Redes de cooperação para o desenvolvimento
e compartilhamento de patentes das ICTS com NITs”, representadas no anexo C, foram
obtidos através da informação de titularidade da patente constante no banco de dados de
patentes do INPI. O período apurado foi o demarcado para esta pesquisa, de 01/06/2006 a
14/05/2014. Na elaboração dos mapas e gráficos desta pesquisa, devidos a enorme quantidade
de patentes desenvolvidas no período estudado, os dados referentes à USP, UNICAMP,
UFMG e UFPR foram levantados por estimativa, na qual ocorrerá a ausência de algumas
empresas que desenvolveram patentes com cotitularidades com estas universidades no período
estipulado nesta pesquisa. O quantitativo dos pesquisadores referentes à USP, UNICAMP,
UFMG e UFPR foram apreendidos a partir de estipulados períodos de tempo retroativos a
2014: USP (três anos), UNICAMP (quatro anos), UFMG (cinco anos) e UFPR (seis anos).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Nesta pesquisa, foram estabelecidos 12 objetivos específicos de importância, que serão
detalhados e descritos de forma pormenorizada dentro dos capítulos respectivos, propostos a
consecução desta tese, conforme exposto a seguir:
•

A identificação das instituições dos respectivos NITs como Centros de Cálculo
(Capítulo 2);

•

O papel dos Núcleos de Inovação Tecnológica enquanto gestores das patentes
desenvolvidas pelas diversas ICTs, empresas e organizações (Capítulo 3);

•

Os usos políticos e econômicos do território no contexto formulação de
estratégias de políticas públicas recentes implantadas no âmbito da C,T&I com
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ênfase nas atuações dos NITs, seu território de atuação e de suas redes
(Capítulo 3);
•

O contexto dos NITs no momento atual em que a janela de oportunidades
brasileira está se fechando, a insistente perda da competividade industrial, as
atitudes que foram e a serem tomadas pelos gestores da economia brasileira
(Capítulo 3);

•

A origem e a configuração espacial dos NITs que resultaram em seu atual
estágio no território nacional e determinando o que chamaremos de Centros
Regionais Inovativos (Capítulo 4);

•

As instituições formadoras dos pesquisadores inventores (massa crítica) de
nível superior (graduação, pós-graduação) geradores de patentes e inovações
tecnológicas, sua formação acadêmica e sua faixa etária (Capítulo 4);

•

A verificação das expertises dos Centro Regionais Inovativos e do seu
potencial de gerar patentes nestas diversas Áreas de Ciência e Tecnologia
(Capítulo 4);

•

A apuração dos Investimentos das Unidades Federativas do Brasil em relação
Quantidade de Patentes Geradas e Pesquisadores Inventores (Capítulo 4);

•

A representação da rede de cooperação (cotitularidade de patentes) entre as
ICTs ou com as empresas para desenvolvimento de produtos e processos
inovativos (Capítulo 4);

•

A constatação da existência da persistente desigualdade socioespaciais no
Brasil proporcionado pelas Políticas de Ciência e Tecnologia e dos
Investimentos em P, D&I ao longo da história brasileira (Capítulo 4);

•

O papel dos NITs e as patentes/inovações por eles disseminados no contexto do
Sistema Nacional de Inovação Brasileiro e da Geopolítica Mundial (Capítulo
4);

•

Os pontos considerados polêmicos da atual Política de Ciência, Tecnologia e
Inovação quanto à forma da inovação ser apropriada pela sociedade e como
instrumento de inclusão social, isto é, os possíveis acréscimos ou alternativas
na formulação da agenda das políticas públicas com o enfoque mais forte na
Inovação Social (Capítulo 4).
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As principais teses defendidas neste trabalho são: a) os Núcleos de Inovação
Tecnológica (NITs), representam um valioso serviço de apoio ao desenvolvimento da
pesquisa científica e tecnológica, que gerencia, conduzem a política de proteção intelectual e
transferência de tecnologia das ICT e informando sobre o vasto e disperso rol de inventos e
inovações desenvolvidas no território brasileiro; b) a constituição da rede de NITs, que deverá
abranger todo o território brasileiro, auxiliando em proporcionar na formação de um território
de arranjos produtivos: clusters e centros acadêmicos, que atuarão no desenvolvimento e na
utilização das patentes/inovações desenvolvidas pelas diversas ICTs/universidades; c) a rede
de NITs além de ser um fator de proporcionar a busca de novas expertises científicas e
tecnológicas irá ajudar a promover novos Centros Regionais Inovativos; d) a rede de NITs,
encontra-se como investimento do Estado em um patamar inicial de desenvolvimento, e se
apresenta de forma limitada e pouco planejada no território, retratando o estágio atual do
Sistema Nacional de Inovação.
Convém lembrar que as patentes têm no seu âmago a informação e o conhecimento
como matérias-primas da inovação tecnológica, e social, que estão correlacionados, mas não
são sinônimos, são distintas, assim como há a necessidade de distinguir dois tipos de
conhecimentos: os conhecimentos facilmente decodificáveis – que, transformados em
informações, podem ser reproduzidos, estocados, transferidos, adquiridos, comercializados
etc. – e os conhecimentos tácitos. Para estes, a transformação em sinais ou códigos é
extremamente difícil, já que sua natureza está associada a processos de aprendizado,
totalmente dependentes de contextos e formas de interação sociais específicas, como ocorrem
nos clusters e redes não locais de inovação, operacionalizados através de suas Redes Sociais,
que é entendido nesta tese como uma dimensão do Capital Social. Também é necessária a
capacitação para a compreensão e uso dos códigos localizados em determinado local, o Centro
de Cálculo, que se realiza por interação social através de meios como as citadas Redes Sociais.
O sucesso de alguns arranjos produtivos, concentrados em determinados pontos do território,
isto é, de distritos industriais que funcionam como clusters, assim como as redes não locais de
inovação que apresentam relações interterritoriais, ilustram sobremaneira tal consideração. As
redes têm também o poder de enriquecer o ambiente territorial através das oportunidades que
oferecem de troca de informações, transmissão de conhecimento explícito ou tácito e da
transferência de competências, como ocorre nas parcerias estabelecidas entre as universidades,
demais ICTs e empresas no desenvolvimento de uma patente em comum (coinvenção).
Ainda, dentro das considerações apresentadas nesta pesquisa, pode-se perceber que
sociedade civil e órgãos públicos são vistos de forma geral como fornecedores de
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informações, conhecimento e inovações para que os centros de decisão, nas mais diferentes
escalas, ou na própria instituição, possam levar as suas visões e interesses a cabo, muitas
vezes não focados na solução para dirimir assimetrias regionais das Políticas Públicas de
Ciência e Tecnologia ao longo da história. Além disso, percebe-se uma certa "miopia" em
relação ao foco da busca da inovação como ferramenta explícita de fomento e
desenvolvimento de uma Economia com inclusão social, como propõe a Economia Solidária.
Este tipo de filosofia corrente é coerente com o discurso que vê a sociedade como usuária, ou
até como "cliente", mas não como sujeito do processo decisório.
Baseando-se no histórico de políticas correlatas, que lidam com a disseminação da
informação e conhecimento como, por exemplo, a Política Ambiental Brasileira (ANVERSA,
2008), é observada que no âmbito do Sistema Nacional de Inovação a sua política de
desenvolvimento e disseminação de inovações não estão ainda organizadas de forma efetiva
para a participação cidadã e de parcerias. No caso de parcerias, só são executadas por algumas
instituições, como historicamente realizam o INT, a USP, UNICAMP etc., recentemente, as
ICTs cadastradas como Unidades EMBRAPII (política de governo) com as empresas.
Entretanto, entre as Universidades e demais ICTs, a ocorrência ainda é tênue.
Para realizar esta pesquisa, a tese foi organizada em quatro capítulos. O primeiro
capítulo trata-se da contextualização do tema Inovação Tecnológica e sua importância no
âmbito da Geografia. É traçada uma visão por parte da Ciência Geográfica em relação à
Inovação ao longo de sua história e como vem procedendo a sua análise no período atual.
Com isso, apresentamos a busca da Geografia de uma nova abordagem a respeito da inovação
tecnológica seguindo os caminhos abertos por Milton Santos (1992) na análise do território.
Estes caminhos enfatizam a origem, o embasamento teórico dos efeitos da técnica e da
tecnologia sob o território, isto é, sobre o entendimento da relação entre inovação tecnológica,
o seu desenvolvimento e o espaço. Este tipo de análise traz à luz a extensa imbricação entre as
técnicas que transformam o território, juntamente com a economia, política, cultura e outros
fatores sociais que direcionam e qualificam tais transformações. Estas análises fornecem o
suporte teórico ao trabalho que procura se nortear por uma análise socioespacial.
No segundo capítulo, abordarmos os conceitos que são utilizados neste trabalho:
Informação, Conhecimento, Sabedoria, Redes, Patente, Inovação Tecnológica, Sistema
Nacional de Inovação, Centros de Cálculo e Capital Social. Portanto, este capítulo trata do
papel da Informação, do Conhecimento em relação à produção de Patentes e Inovações
Tecnológicas. Também apresentamos o advento da chamada Sociedade da Sabedoria ou da
Consciência (KOPS, 2011; GUEVARA, 2012), que deverá trazer novos arranjos e bases
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organizacionais, econômicas e, por conseguinte, territoriais. Todos estes proporcionados pelo
impacto das inovações que são o grande foco desta dita Sociedade, sucedânea da Informação e
Conhecimento (ALBAGLI & MACIEL, 2004). Neste capítulo também analisaremos o
patenteamento do conhecimento através da propriedade industrial, da inovação e seus ciclos, o
Sistema Nacional de Inovação, os ICTs como Centros de Cálculo, as Redes no uso do
território para a produção e inovação, o Capital Social e suas Redes Sociais. O Capital Social
seria o conjunto de bens sociais, psicológicos, cognitivos e institucionais que possibilitam a
produção do comportamento cooperativo mutuamente benéfico (UPHOFF, 2000; KRISHNA,
2000, apud JACOBI et al, 2004, p. 11). Ao utilizarmos a temática das redes, nesse caso, as
Redes Sociais, compreendidas como uma “dimensão do Capital Social” (BANCO
MUNDIAL, 2003, apud DALL'AGNOL, 2010, p. 135), que representa as relações entre
indivíduos, grupos ou organizações com outros indivíduos, grupos ou organizações. O Capital
Social é aqui considerado como um importante recurso estratégico para as organizações
alcançarem seus objetivos.

As redes sociais assumem um grau de importância por

constituírem-se um elemento condutor de informações e conhecimentos entre indivíduos e
grupos, possibilitando a ampliação e a geração de novos conhecimentos, elemento
fundamental para a ocorrência da inovação. Nesse capítulo também no contexto da inovação,
a importante missão delegada à Educação, muitas vezes relegada enquanto prioridade nas
políticas públicas.
No terceiro capítulo, iremos tratar do conceito de NITs, de seu embasamento legal, da
conjuntura da histórica, econômica e geográfica que proporcionaram a sua gênese, além da
perda de competividade da indústria brasileira frente à uma economia globalizada. Busca-se
também neste capítulo efetuar uma comparação com a Costa Rica, pequena república centroamericana, primeira no ranking do Índice Global de Inovação de 2015 entre as nações da
América Latina. Nessa análise comparativa é avaliado, então, a real dimensão deste indicador
em relação à competividade industrial e a absorção da inovação gerada nas ICTs
costarriquenhas pela indústria nativa. E concluindo, a apuração dos dados levantados dos
NITs pelo FORMICT 2014.
No quarto capítulo, está reservada a análise e a apuração dos vários dados. Nessa parte
do trabalho realizamos mapeamento da inovação tecnológica brasileira, tendo como base os
NITs. Efetivamos através destes dados, uma fotografia com um recorte temporal de 01 de
janeiro de 2006 a 14 de maio de 2014. Nesta parte do capítulo, conforme já tratado
anteriormente, foram elaborados quadros para a visualização das instituições formadoras dos
pesquisadores inventores (massa crítica) de nível superior (graduação, pós-graduação) e sua

48

formação acadêmica. Foram também levantados dados sobre a faixa etária, as relações e
parcerias entre os pesquisadores nas diversas ICTs, tanto a nível nacional quanto com
internacional, além de suas relações e parcerias com as empresas, o que nos propiciará traçar
uma rede. É apresentada a atual configuração territorial dos NITs, cujo resultado determina o
que definiu como Centros Regionais Inovativos, mostrando: a) a expertise por área cientifica
que resultam em patentes e inovações de cada Centro; b) o seu impacto na geopolítica; c) a
desigualdade socioespacial constatada. Todos esses dados são confrontados com outros
apurados em diversas fontes bibliográficas. Por fim, são expostas as outras visões a respeito
da inovação e a busca da inclusão social através da Inovação Social.
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1. A BUSCA DE UMA NOVA ABORDAGEM DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
PELA GEOGRAFIA

No presente capítulo, temos o objetivo de abordar o conceito a Inovação Tecnológica e
sua importância no âmbito da Geografia. Este capítulo descortina o debate presente na
Geografia em relação ao tema da Inovação no território e como vem se procedendo a sua
análise na atualidade.

1.1 A Inovação Tecnológica como agenda na Geografia

Milton Santos (2006c) ao afirmar e realçar a importância dos sistemas técnicos e dos
sistemas de ações na constituição do espaço geográfico acabou por abrir uma agenda, um
resgate à pesquisa que contemplasse uma abordagem da inovação tecnológica pela Geografia.
O tema abre perspectivas muito promissoras como, por exemplo, os estudos a respeito dos
polos e parques tecnológicos, das incubadoras tecnológicas, dos aglomerados de indústrias,
dos sistemas regionais ou locais de inovação, do papel das universidades, das cibercidades,
das redes técnico-científicas, no sentido tanto crítico quanto propositivo, utilizando a noção de
território.
Além disso, cabe ressaltar que criação de vetores de manifestação e difusão da
ciência, tecnologia e inovação, na escala regional brasileira, é bastante recente e como
constatado, em muitas regiões do Brasil isso ainda não aconteceu, acabando por influenciar no
incremento das desigualdades socioespaciais. Existem muitas críticas em relação à
dinamização territorial da aprendizagem e da inovação por conta de suas estreitas
interpretações economicistas e tecnológicas com vistas a melhorar a competitividade dos
territórios diante da economia globalizada (MOULAERT & NUSSBAUMER, 2005).
Por isso, o estudo das técnicas para a Geografia está muito além da informação
puramente técnica ou tecnológica. Milton Santos (2006c) propõe que estamos diante de uma
busca voraz de mais fluidez, o que engendra a procura de técnicas cada vez mais eficazes.
Entretanto, defende a ideia de que a fluidez não é uma categoria técnica, é sociotécnica. Isso
faz a diferença em relação a muitas análises contemporâneas que beiram a certo determinismo
de parte das técnicas, esquecendo que envolve um conjunto das ações. Então, calcando numa
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perspectiva geográfica, aqui se impõe o entendimento profundo das relações sociais contíguas
ou de proximidade.
A análise socioespacial da ação modeladora da Inovação Tecnológica leva à Ciência
Geográfica o esforço de investigar, analisar, problematizar e, principalmente, propor políticas
públicas visando o desenvolvimento de uma sociedade mais solidária. Políticas estas voltadas
para o aprimorando da reprodução das relações sociais de modo mais igualitário, tendo a
Inovação Tecnológica ou a inovação em geral não como um instrumento de dominação a
serviço e controle de poucos, mas sim como dinamizador de melhorias socioeconômicas.

1.2 A Inovação Tecnológica na visão da Geografia

A relação entre espaço e mudança tecnológica não é uma descoberta recente. Durante
muito tempo houve a dedicação ao estudo da difusão espacial das inovações, entretanto,
negligenciando os processos que explicam onde e como e por que elas apareceram. A Teoria
da Inovação tem em Joseph Alois Schumpeter (1883-1950), economista austríaco e professor
da Universidade de Harvard, como um dos principais formuladores desta teoria em seus
aspectos epistemológicos. A observação de que as longas ondas dos ciclos do
desenvolvimento no capitalismo resultam da conjugação ou da combinação de inovações, as
quais criam um setor líder na economia, ou um novo paradigma, que passa a impulsionar o
crescimento rápido dessa economia foi exposto por ele (KLEINKNECHT, 1990). Schumpeter
refinou e aprofundou a Teoria do Investimento do Capital de Kondratieff (HALL,1985), além
de analisar a depressão de 1929 ao estudar as depressões ocorridas em 1825 e 1873. Como
afirmou Hindenburgo Pires (1996), Joseph Schumpeter acabou por formular uma Teoria sobre
os Ciclos dos Negócios, a partir dos conceitos de: inovação, revoluções técnicas, setor líder da
economia, novas firmas, novas formas organizacionais, mudanças institucionais, oceano
competitivo, destruição criativa, racionalização do trabalho.
Segundo Joseph Schumpeter (1984), a ideia de que a competição no capitalismo não se
daria apenas pela concorrência simples de preço resultou na importância dos economistas
analisarem melhor a concorrência através de novas mercadorias, novas tecnologias, novas
fontes de oferta, novos tipos de organização, ou seja, aquela concorrência que comanda uma
vantagem decisiva de custo ou qualidade e que atinge não a fímbria dos lucros e das
produções das firmas existentes, mas suas fundações e suas próprias vidas. Dessa reflexão
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sobre o caráter evolutivo do capitalismo, temos o que ele denominou de "destruição criativa",
conceito que ainda permanece em tona na discussão a respeito da inovação tecnológica.
Entretanto, há o consenso que as noções clássicas como a da Teoria do
Desenvolvimento Econômico, segundo Joseph Schumpeter, não são mais tão facilmente
discerníveis, o que nos impede de pensá-las separadamente. Poderíamos acrescentar que
modelo schumpeteriano original não permite reconhecer a natureza variada do conhecimento
tecnológico moderno e das relações complexas e frequentemente sutis entre tecnologia e a
ciência, as quais constituem partes essenciais da história desses campos tecnológicos. Na
verdade, Schumpeter nunca foi explícito em suas definições sobre ciência e tecnologia, sobre
a natureza de suas interconexões, ou sobre a divisão institucional do trabalho. A ênfase de
Schumpeter ao caráter central da destruição criadora como parte integral do processo de
crescimento capitalista foi veementemente criticada por estudiosos como W. Paul Strassmann
(ROSENBERG, 2006). Paul Strassmann (1959, apud ROSENBERG, 2006) observou que,
pelo menos no período de 1850 até 1914, as tecnologias novas e antigas coexistiram
pacificamente.
Na verdade, em nenhuma tecnologia “o que funciona e o porquê” chegam a ser
perfeitamente compreendidos. Esta é a razão pela qual o trabalho inventivo permanece
inerentemente incerto, ou pela qual, talvez, seja preferível considerá-lo sempre incerto por
causa da inclinação humana de sempre avançar além do que já é conhecido cientificamente.
Eis um dos motivos do porquê a Geografia não pode mais limitar-se apenas ao modo como as
inovações se difundem de um lugar para o outro.

1.3 Os caminhos da análise da inovação tecnológica na Geografia

O geógrafo sueco Torsten Hagerstrand realizou várias análises sobre a difusão
territorial das inovações. Em um dos seus primeiros estudos, Hagerstrand (1962) procurou
evidenciar, a partir do exemplo da difusão dos rádios e automóveis, como as condicionantes
econômicas e sociais poderiam ser retardatárias na adoção de novas tecnologias. A ideia
central de seus estudos se pautava no fato de que a implementação de novas máquinas ou de
novas tecnologias deveria ser seguida de apreciações sobre cada pedaço de território
impactado e de como as ações humanas também poderiam sofrer transformações com essas
novidades (HAGERSTRAND, 1967). A partir de um complexo jogo de indicadores (agrícolas

52

e gerais, serviço de correio e telefone), Hagerstrand usou métodos quantitativos para mapear
inovações, entre elas, na agricultura e quais seriam os componentes socioculturais que
favoreciam ou dificultariam a disseminação delas.
No âmbito da Geografia Brasileira, os estudos de difusão de inovações perderam
prestígio a partir dos anos 80, com o advento da chamada Geografia Radical ou Crítica que se
opunha a Geografia Quantitativa, também chamada de Teorética, base sobre a qual se
apoiavam os estudos sobre difusão espacial da inovação. Carlos Alberto Franco da Silva
(1995, p. 26) nos apresenta o quadro das críticas a esse método de análise geográfico
afirmando que:
Em função de uma postura crítica aparentemente marxista, os estudos sobre difusão
espacial foram deixados de lado, tendo sido considerados ideológicos e de pouca
substância. Os aspectos selecionados para a análise da difusão estavam desligados de
qualquer contexto geral. Aparecem críticas de todos os lados, principalmente no
tocante à ausência da dimensão temporal na interpretação dos processos espaciais.
Enfim, as análises empíricas e teóricas da difusão têm sido amiúde consideradas
anódinas (*grifo nosso).

Compartilhando com parte da sociedade brasileira da época do Governo Militar
Brasileiro (1964-1985), a oposição ao regime influiu para o crescimento do pensamento
marxista no meio geográfico, levando a debates teóricos na disciplina impregnados de
ideologia, direcionando a Geografia Quantitativa ser qualificada como mais um instrumento
do imperialismo capitalista e americano, como afirmou em palestras e aulas o geógrafo de
orientação marxista, Pedro Geiger. Este utilizou o modelo teórico-quantitativo em muito dos
seus trabalhos desenvolvidos no âmbito do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).
Cabe lembrar que um dos formuladores da Geografia Quantitativa, o geógrafo
americano William Bunge, fora perseguido nos Estados Unidos por sua simpatia ao
comunismo. Este método teórico-quantitativo teve amplo uso na Polônia, enquanto república
popular, também auferiu importante desenvolvimento na antiga União Soviética, obtendo
êxito incontestável na Geografia Física, como expôs o geógrafo marxista Pedro Geiger em
aula no Curso de Geografia na UERJ.
Na verdade, muitos trabalhos podem ser mencionados para exemplificar o mau uso das
técnicas ou da escolha inadequada das várias metodologias a serem aplicadas, estando entre
elas, a Teórico-Quantitativa. Entretanto, não se deve confundir a deficiência de algum
pesquisador, técnico ou geógrafo com a incapacidade do uso do método escolhido. Há muita
celeuma em torno da quantificação na Geografia. “Ela é consequência da confusão que se faz
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entre a escolha e o uso das técnicas, com a própria ciência” (CHRISTOFOLETTI, 1985, p. 1819).
Entretanto, temos que apresentar a ressalva, a qual Milton Santos (2006c, p. 75)
identificou e criticou naquele período a ênfase que a quantificação exagerada dos trabalhos
posteriores à Hagerstrand acabou gerando, a denominada ‘regra da difusão crescente e
hierárquica’, destinada a impor a ideia de que, havendo crescimento econômico e riqueza
localizados em um ponto do país, a tendência natural seria uma difusão ‘milagrosa’ pelo resto
da nação. Este fato suscitou, especialmente pelos críticos desta metodologia, de merecer uma
análise mais aprofundada quanto a sua efetividade, assim como critérios mais qualitativos que
justificassem a quantificação em questão. Milton Santos (1979, p. 33) também enfatiza a
abordagem dessa teoria de forma utilitarista nos EUA como
O problema de saber onde e porque localizar (um supermercado, uma fábrica, um
distrito de uma cidade, ou mesmo uma nova cidade) tem sido frequência prioritária
desde que os inesperados índices de crescimento dos Estados Unidos criaram uma
demanda para aqueles – e apenas aqueles – instrumentos de pesquisa que pudessem
fazê-lo ascender novamente. As preocupações de Hagerstrand voltaram-se para a
construção de modelos matemáticos, coincidindo com o comum interesse de
universidades e da economia americana.

Luís Angelo Aracri (2011, p. 3) destaca as seguintes críticas a respeito dos modelos de
difusão espacial das inovações:
a) o processo de difusão era entendido tão simplesmente como a transição de uma baixa
proporção de adotantes de uma inovação para uma alta proporção em uma área ou região
geográfica dada;
b) o território não era um “campo de forças” sujeito a disputas e conflitos pelo seu uso e
controle, mas uma espécie de “aldeia feliz” (THIOLLENT, 1984) onde todos os indivíduos
formavam um “sistema social” (ROGERS, 1995) no qual supostamente compartilhariam
objetivos e interesses comuns;
c) o tempo era uma variável matemática, cronológica, e não uma dimensão histórica;
d) no contexto atual, as diferenças entre inovação e difusão tornaram-se cada vez menos
nítidas (ELSTER, 2006).
Ricardo Méndez (1997), entretanto, afirmou que os modelos de difusão espacial
tinham seus méritos ao permitirem que a Geografia alcançasse maior desenvolvimento teórico
e empírico com a introdução da dimensão temporal, embora não fosse necessariamente
histórica, em seus estudos e com a substituição do enfoque estático das teorias clássicas sobre
localização de atividades e empresas por uma abordagem mais dinâmica. Segundo o autor, os
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modelos de difusão espacial, através de trabalhos sob sua égide, proporcionaram uma maior
consciência quanto:
a) as atividades ou fatores de produção não se localizam na atualidade do mesmo modo como
faziam no passado;
b) as localizações não respondem apenas à interação de fatores atuais, mas também refletem a
influência de situações precedentes.
Estas críticas, muitas no contexto da época em que estava ocorrendo o projeto de
afirmação da Geografia Radical no Brasil, foram fortes para inibir consideravelmente a
continuação de estudos de difusão espacial. Acabou prevalecendo em relação às teorias de
enfoque teórico-quantitativo uma postura de negligência ou condenação que Carlos Silva
(1995, p. 48) denominou de “macarthismo às avessas”. Como afirmou Gilmar Mascarenhas
de Jesus (2000), "de fato a comunidade geográfica perdeu a oportunidade de realizar uma
profunda reformulação neste campo, em contexto particularmente propício ao debate teórico".
Paralelo ao afastamento da quantificação a respeito da inovação tecnológica na
Geografia, em especial, do Brasil, surgem os estudos econômicos e regionais acerca do tema.
Contudo, nessas abordagens a respeito da dimensão espacial da inovação passaram a contar
com uma série de trabalhos focados na chamada Economia Espacial. Cabe lembrar que a
agenda da inovação tecnológica nunca esteve completamente afastada da Geografia Brasileira
após a fase da Geografia Teórico-Quantitativa, vide os trabalhos de geógrafos como o próprio
Milton Santos (O Meio Técnico-Científico e a Redefinição da Urbanização Brasileira, 1986),
Bertha Becker (Tecnologia e Gestão do Território, 1988), Hindenburgo Pires (Alta Tecnologia,
Divisão do Trabalho e Reestruturação Territorial, 1990), entre outros.

A seguir, são

visualizados no quadro 1, os enfoques de estudos sobre difusão espacial na Geografia.
Quadro 1- Enfoques de estudos sobre difusão espacial na Geografia.

Enfoque

Informação

Principais Autores (ano
de algumas de suas
publicações)
Torsten Hägerstrand (1953,
1965, 1966, 1967 e 1968),
Peter Gould (1969), Ronald
Abler & John Adams e
Peter Gould (1972)

Contribuições

Estudo da difusão enquanto um
processo de aprendizagem,
incorporação da distância como
variável, introdução de métodos
quantitativos e probabilísticos,
resistências à adoção da
inovação, tipologia de barreiras
(segundo sua natureza: social ou
física, e seus efeitos:
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absorventes, refletoras ou
permeáveis), introdução da ideia
de uma rede hierárquica de
comunicação social multiescalar,
identificação de padrões de
difusão (no tempo, por hierarquia
e por contágio).
Transição
William Morril Davis
Consideração dos efeitos de
(Informação - Mercado)
(1970), Poul Pedersen
contiguidade e hierarquia e a
(1970) e Brian Berry
distinção entre inovações
(1972)
empresariais e pessoais.
Mercado
Lawrence Brown e Kevin
Processo de difusão em três
Cox (1971), Lawrence
fases: (a) estabelecimento da
Brown (1975), Lawrence
agência de difusão, (b)
Brown e Edward Malecki
estabelecimento da inovação e
(1977)
(c) adoção da inovação;
estruturas de difusão
mononuclear e polinuclear;
consideração de aspectos
comportamentais.
Desenvolvimento
LakshmanYapa (1976)
Análise da diferença dos lugares
a partir do nível diferenciado de
acesso a difusão, cunhou o
conceito de não difusão.
Marxista/Marxiana
Hindenburgo Pires (1990), Introdução da categoria formação
Carlos Alberto Silva (1995) socioeconômica, metodologia do
materialismo histórico e
dialético, incorporação da tese do
desenvolvimento desigual e
combinado e análise a partir das
categorias: forma, função,
processo e estrutura.
Fonte: Elaborado por Herbert Azevedo, 2010 & Organizado por Marcus Anversa, 2015.
Atualmente, podemos constatar o ressurgimento vigoroso da Inovação Tecnológica
fazendo parte da agenda de pesquisa da Ciência Geográfica no Brasil. O Seminário
Internacional de Geografia do Conhecimento e Inovação, ocorrido entre 15 a 17 de junho de
2011, na Universidade Federal do Pernambuco (UFPE), Recife, é uma amostra do tema
inovação tornando-se uma das pautas principais nos debates. No quadro 2, podemos observar
em cinco dissertações e cinco teses de doutorado em Geografia, a partir de 2008, em que a
temática inovação tecnológica tem destaque.
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Quadro 2- Dissertações e teses em Geografia no Brasil a partir de 2008 com a Inovação Tecnológica sendo
destacada.

Título

Dissertação/Tese

Autor

Instituição

Ano

Desarticulação entre
Base de C&T e a Oferta
de Serviços de Atenção
à Saúde: A
"Imaturidade" do
Sistema Setorial de
Inovação em Saúde no
Estado de Pernambuco.
A Especialização do
Lugar: São José dos
Campos como Centro
da Tecnologia
Aeroespacial no País
Desenvolvimento
Regional e a Formação
de Polos Tecnológicos:
O Exemplo de Londrina
Modernização da
Agricultura e Alterações
Socioambientais no
Município de Carira/SE
Sob a Lógica de
Reprodução Ampliada
do Capital
Tratamento de
Resíduos, Impactos e
Dinâmica Ambiental na
Indústria Moveleira de
Arapongas - Paraná
Políticas de C&T e o
Desenvolvimento
Regional no Estado de
São Paulo
A Geografia do
Conhecimento na
Inovação do Território:
Um Estudo a Partir dos
Polos de Inovação
Tecnológicas - RS Vale do Rio Pardo e
Vale do Taquari - RS
O Phármakon da
Democracia Eletrônica

Mestrado

José Geraldo
Pimentel Neto

UFPE

2008

Doutorado

Adriane
Aparecida
Moreira de Souza

USP

2008

Mestrado

Patricia Campana
de Castro Fávaro

UEL

2009

Mestrado

Narciso Lima de
Oliveira

UFS

2010

Mestrado

Jacídio da Silva

UEL

2010

Mestrado

Davi Vieira

UNICAMP

2010

Doutorado

Rosmari
Terezinha
Cazarotto

UFRGS

2011

Doutorado

Vandeir Robson
da Silva Matias

UFMG

2011
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na Gestão Territorial
Urbana
Geopolítica e Inovação
Tecnológica: Uma
Análise da Subvenção
Econômica e das
Políticas de Inovação
para a Saúde
Inovação, Território e
Cooperação: Um Novo
Panorama da Geografia
Econômica do Rio
Grande do Sul

Doutorado

Pablo Ibañez

Doutorado

Iván Gerardo
Peyré Tartaruga

USP

2012

UFRGS

2014

Fonte: BIBLIOTECA DIGITAL BRASILEIRA DE TESES E DISSERTAÇÕES (BDTD)/IBICT, 2015.
Organizado por Marcus Anversa, 2015.

1.4 O fator da técnica, da tecnologia e da inovação na atual análise geográfica

Em

tempos

recentes,

as

possibilidades

de

uso

do

espaço

ampliaram-se

significativamente, exponencialmente, devido ao fator da técnica, da tecnologia e da inovação.
Com o avanço da globalização e da ênfase que se procurou dar aos fragmentos territoriais
bem-sucedidos do espaço globalizado e mais a emergência da economia baseada na
informação e conhecimento, o enfoque territorial do desenvolvimento emergiu com toda a
força. Portanto, foi proporcionado à Geografia focada na inovação tecnológica, o estudo das
articulações existentes entre o progresso técnico, bem como sua cada vez mais rápida, mas
"seletiva", difusão e territorialidade.
Além da ênfase na formação de novas lógicas territoriais, de novos arranjos espaciais e
de novas formas de apropriação, uso e controle do espaço geográfico desencadeado pela
inovação tecnológica, o estudo geográfico da inovação se preocupa com os efeitos e as
influências das configurações do território impactado pelos processos de mudança
tecnológica. Através da análise territorial se percebe que, “parece, cada vez mais, que grande
parte da mudança tecnológica se dá dentro de um contexto territorial; a proximidade territorial
é, de certo modo, causa e não resultado da mudança tecnológica” (STORPER, 1994, p. 19).
Dentro desse contexto, surge a contribuição, origem e embasamento teórico dos efeitos
da técnica e da tecnologia sob o território no âmbito da Geografia, isto é, sobre o
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entendimento da relação entre inovação tecnológica, o seu desenvolvimento e o espaço.
Referimo-nos à análise do território por Milton Santos (1992). Em quase toda sua obra, temos
a extensa imbricação entre as técnicas que transformam o território, juntamente com a
economia, política, cultura e outros fatores sociais que direcionam e qualificam tais
transformações.
O destacado autor traz no conceito de meio técnico-científico-informacional, os
fundamentos para a compreensão do estágio atual da sociedade em todo o planeta. O
desenvolvimento é o resultado do processo histórico que se estabelece sempre em um
território, o qual não é apenas um palco, mas sim um ator; presta um papel ativo na história,
ou seja, não é apenas consequência do desenvolvimento, mas também causa. Daí definir
“espaço geográfico como a união indissolúvel de sistemas de objetos e sistemas de ações e
suas formas híbridas, técnicas que nos indicam como o território é usado” (SANTOS &
SILVEIRA, 1996, p. 11).
Um dos grandes desafios da Geografia está na dificuldade em discutir a ontologia do
Espaço. Utilizando o conceito de espaço geográfico para a análise da relação espaço e técnica,
este último intrínseco a inovação tecnológica, espaço e técnica passam a serem uns dos vieses
interpretativo da nossa atual sociedade em rede. Milton Santos (2006c, p. 71) analisa o espaço
como "um sistema de objetos e um sistema de ações indissociável, solidário” e também
contraditório, constituindo um quadro único no qual a história se dá. O sistema técnicoinformacional atual está re(ordenando) a base material da Sociedade através do uso da técnica,
isto é, das inovações tecnológicas, notada facilmente na evolução da Tecnologia de
Informação e Comunicação (TIC). Escrevendo sobre o sistema técnico atual, Milton Santos
(2006c, p. 171) lembra que toda esta racionalidade que testemunhamos também reside nos
territórios, não sendo apenas mudanças no âmbito social e econômico, mas que acompanha a
evolução das práticas culturais e sociais, que sofre mutações ao longo do tempo através das
inovações.
Seguindo o raciocínio de Milton Santos, a sociedade vai construindo para uma história
de usos do território (SANTOS; SILVEIRA, 2001). Em conformidade com esta visão, o
território é usado, hoje, a partir de seus acréscimos de ciência, da técnica e da inovação que o
caracterizam como um novo meio geográfico. O autor adverte que “o espaço é total e deve,
desse modo, ser considerado como indivisível, não resta menor dúvida”. (SANTOS, 1992, p.
61).
Embora o espaço geográfico constitua um todo indivisível, ele é passível de um
fracionamento. Quando fracionamos o território quanto ao comportamento geográfico dos
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processos de produção, se analisa o funcionamento de cada uma das partes tornando-o uno.
Esta unidade ocorre justamente por conta da interação entre as diversas frações. Milton Santos
analisa a indivisibilidade total através das instâncias produtivas do território, estando inclusos
os efeitos inovativos.
O uso direto e imediato do espaço, como processo produtivo e inovativo, além de um
meio de trabalho elaborado tecnicamente, aumenta muito sua competência em transferir
valores a este conjunto de instrumentos técnicos e meios de produção e trabalho que se
encontram neste espaço. Temos então, o espaço firmando-se como um espaço-valor, isto é,
mercadoria. As parcelas do território, ou subespaços; sejam cidades, lugares ou regiões, não
possuem o mesmo valor, mas sempre mudando de valor. (SANTOS, 1992).

1.5 O papel das redes no uso do território para a produção e inovação

O espaço-valor e os processos valorativos realizados pela circulação, distribuição e
consumo dos bens produzidos, a maioria deles incrementados pela inovação, remete ao papel
das redes. Estas, em sua configuração recente, possuem características distintas, como no caso
as redes de infraestrutura, as quais funcionam como suporte para o fluxo de materiais no
território através das redes de transporte (rodovias, ferrovias, etc.), e as de comunicação e
informação (infovias, internet, sistemas de comunicação com uso de satélite, etc.). Elas que se
apresentam como estruturas, resultado e resultante de uma maior tecnicização e efeitos
inovativos do espaço geográfico visando a realização ótima das ações empreendidas pelos
agentes que delas participam.
As redes informacionais trazem o papel da informação como um agente de reprodução
e valorização do capital, sendo configuradas pela organização de pontos e agentes no território
para a realização de determinada atividade. As redes compartilhadas de NITs, redes
fornecedoras de serviço e gerenciamento, apesar de não se ausentarem do uso das redes
técnicas e materiais, pois se realizam através delas, podem ser consideradas como redes
imateriais por denotarem principalmente as articulações políticas e sociais organizadas para a
realização, de forma multilocalizada no território.
São a partir da atual configuração do espaço geográfico que as redes promovem novas
possibilidades de uso do território para a produção e inovação, ou seja, constroem estratégias
verticais de uso e comando das ações nos territórios, como prestam as empresas através dos
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seus usuários, empresas/instituições públicas ou privadas, tais como a Embraer e a Petrobrás,
por exemplo. Cabe acrescentar que as redes em geral possuem, hoje, um ritmo próprio e muito
caro à intencionalidade dos agentes que as produzem, conferindo uma pluralidade e
complexidade de suas tipologias, visto que as intenções de tais redes são infinitas e
contraditórias, transformando assim suas características materiais e a natureza de seus fluxos.
Os fluxos não estão mais sistemáticos e rigidamente organizados de forma hierárquica,
originando um único padrão de rede que uniformemente recobria a superfície terrestre. “Há
diferentes redes recobrindo a superfície terrestre, redes que são planejadas e espontâneas,
formais e informais, temporárias e permanentes, materiais e imateriais, regulares e irregulares”
(CORRÊA, 2001, p.190).
Hoje, as redes são produtoras de aceleração, por isso a sua característica primária é a
informação, que pode desdobrar em conhecimento e inovação. O aspecto principal das redes
atuais é de circular e transportar dados e informações que precedem e organizam as atividades
de intervenção no território. A informação possibilita novas oportunidades de integração dos
trabalhos e pesquisas, além da disseminação de informações de poder inovativo, as quais são
realizadas de forma territorialmente dispersa. Enfim, enfatizando, considera-se a rede como
uma estrutura organizacional e técnica, mas também, como instrumento de organização
política e social para o estabelecimento de fluxos informacionais, produzindo ou
possibilitando um controle vertical dos territórios em que ela se distribui. É assim que as redes
podem ser entendidas, tanto como a presença de uma infraestrutura no território, quantos pelos
serviços que esta permite que se realizem, além do seu poder intrínseco de fornecer
informações de cunho inovativo e disseminar o seu produto.
Na economia de mercado, Milton Santos (2006c, p. 259) afirmou que
[...] o território “é o suporte de redes (*grifo nosso) que transportam regras e
normas utilitárias, parciais, parcializadas, egoístas (do ponto de vista dos atores
hegemônicos), as verticalidades, enquanto as horizontalidades hoje enfraquecidas
são obrigadas, com suas forças limitadas, a levar em conta a totalidade dos atores. A
arena da oposição entre o mercado – que singulariza – e a sociedade civil – que
generaliza – é o território, em suas diversas dimensões e escalas”.

Claude Raffestin (1993) entende o território como a manifestação espacial do poder
fundamentada em relações sociais, relações estas determinadas, em diferentes graus, pela
presença de energia – ações e estruturas concretas – e de informação – ações e estruturas
simbólicas. Esta linha de pensamento leva Claude Raffestin (1987) a ter a compreensão de
pensar o processo como Territorialização - Desterritorialização - Reterritorialização (T-D-R),
na verdade formando um ciclo, baseado, sobretudo, no grau de acessibilidade à informação,
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que seria maior no âmbito do uso das redes. O autor aponta para a necessidade de se incluir
um segundo ciclo para o entendimento do processo de desterritorialização. O ciclo da
informação será compreendido por três fases: Inovação – Difusão – Obsolescência (I-D-O).
Neste ciclo, a fase Inovação é portadora de perturbações que rompem com a coerência que
garantia a existência de uma territorialização anterior, marcada pela maturidade ou
obsolescência, levando ao processo de desterritorialização. A difusão por sua vez reinicia o
ciclo, proporcionando uma nova territorialização, seja de uma nova atividade ou da mesma
atividade, mas num local diferente, uma reterritorialização. Tal proposição estabelece uma
conexão de um ciclo territorial (T-D-R) com um informacional (I-D-O). O modelo está
representado na figura 1.

Figura 1- Esquematização do Processo Territorialização – Desterritorialização –Reterritorialização/Inovação –
Difusão – Obsolescência.

Fonte: RAFFESTIN, 1987, p.277.

A desterritorialização, nos termos colocados por Claude Raffestin (1987), se aproxima
de uma ideia de deslocalização, um processo de organização/reorganização espacial. O
aspecto principal das redes atuais é o de circular e transportar dados e informações, incluso os
efeitos inovativos, que precedem e organizam as atividades de intervenção, de poder, no
território (seu suporte) e promovendo o processo de Territorialização - Desterritorialização Reterritorialização (T-D-R), um primeiro ciclo, sucedido pelo segundo ciclo, o da informação,
compreendido por três fases: Inovação – Difusão – Obsolescência (I-D-O).
É entendido então, que território seria as relações de poder que ocorrem em um
determinado espaço, as quais ocorrem em redes, em uma troca constante de energia e
informação, isto é, por meio do trabalho, trabalho relacionado a qualquer energia empregado
com um determinado conhecimento, ocorrendo as inovações, em todos os níveis de relações.
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2.

O PAPEL DA INFORMAÇÃO, DO CONHECIMENTO E DA SABEDORIA,

DAS REDES, NAS PATENTES E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS

Este capítulo é dedicado aos conceitos que serão utilizados na pesquisa. São eles, a
Informação, o Conhecimento, a Sabedoria, as Redes, as Patentes, a Inovação Tecnológica, o
Sistema Nacional de Inovação e o Capital Social, além de sua relação às Patentes e Inovações
Tecnológicas. Serão também identificadas no presente capítulo as instituições dos respectivos
NITs como Centros de Cálculo.

2.1 Informação e conhecimento: recursos essenciais na inovação tecnológica

É antiga a discussão sobre o significado das palavras “informação” e “conhecimento”.
Desde que “informação se tornou um conceito da ciência natural, em 1940, debate-se o seu
significado" (QVORTRUP, 1993, p. 1). Embora Tom Davenport e Laurence Prusak (1999)
resistam em fazer distinções entre dados, informação e conhecimento, apresentamos abaixo,
no quadro 3, as principais características destes elementos visando destacar as suas diferenças.
Quadro 3- Dados, Informação e Conhecimento.

Dado

Informação

Conhecimento

Simples observações

Dados dotados de

Informação valiosa da

sobre o estado do

relevância e propósito

mente humana inclui

mundo

reflexão, síntese,
contexto

Características:

Características:

Características:

- Facilmente estruturado

- requer unidade de

- difícil estruturação

- Facilmente obtido por

análise

- difícil captura em

máquinas

- exige consenso em

máquinas

- Frequentemente

relação ao significado

- frequentemente tácito

quantificado

- exige necessariamente a

- difícil transferência

- Facilmente transferível

medição humana

Fonte: DAVENPORT & PRUSAK, 1999.
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É sabido que as informações e os conhecimentos codificados podem ser facilmente
transferidos. Segundo, o conhecimento que não é codificado, aquele que permanece tácito,
comum nas chamadas aglomerações produtivas, científicas, tecnológicas e/ou inovativas,
como os distritos industriais, milieux inovadores, arranjos produtivos locais e clusters, além
das redes não locais de inovação, só se transfere o conhecimento se houver interação social e
esta interação se dá de duas formas:
•

as localizadas, enraizada em organizações e locais específicos, como no caso dos
clusters, compondo uma determinada organização do território;

•

as realizadas pelas redes não locais de inovação, que apresentam relações
interterritoriais, complementado as de locais específico, o que provoca as redes de
inovação terem características multiescalares.

Quanto às redes não locais de inovação, estas “estão inseridas em mudanças recentes
na organização industrial, em que as estratégias empresariais demonstram que as formas de
produção e difusão de conhecimento são mais complexas e, simultaneamente, apresentam
cada vez mais uma orientação não local” (GERTLER, 2003, apud VALE, 2009, p. 14-15).
Segundo Bathelt et al. (2004, p. 3), os clusters bem-sucedidos seriam aqueles capazes
de criar e manter, por um custo reduzido, diversos canais de troca com centros produtores de
conhecimento fora de seus territórios de referência, inclusive na escala global. As redes
globais consecutivamente complementam as redes locais, o que provoca um efeito de massa
crítica sobre estas últimas até que atinjam maturidade, embora sejam desejáveis a manutenção
e a diversificação dos chamados pipelines, isto é, os canais de comunicação exterior,
reprodução e estabelecimento facilitados pelas “formas não geográficas de proximidade” entre
os agentes, como por exemplo, a organizacional. (BATHELT et al., 2004, ARACRI, 2011).
Isso pode ser visualizado na figura 2.
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Figura 2- Buzz Local (Burburinho ou Rumor Local) e Pipelines Globais.

Fonte: Adaptado de BATHELT et al., 2004; apud VALE, 2009.

Sendo assim, devemos estar conscientes que as Tecnologias da Informação e
Comunicação (TICs) fornecem a base técnica para os novos modos de reprodução e
valorização do capital. Segundo Sarita Albagli & Maria Maciel (2004, p. 10), “seja o capital
financeiro, transformado em pura informação, seja o capital produtivo –, ao permitirem a
flexibilização do aparato técnico, do trabalho e ao viabilizarem a produção e a circulação de
um conjunto de bens informacionais”. As autoras acrescentam, “os dados de uma rede de
informação técnicos – científica fornecem novos modos de inovação, produção, reprodução e
valorização do capital”. Não só os dados de capital financeiro, mas os dados biogeográficos,
genéticos (base da biotecnologia) e os demais dados dos elementos naturais e antrópicos são
transformados em recursos informacionais (ALBAGLI, 1998) e muitos deles, patentes com
grandes potenciais em se tornarem inovações.
As novas TICs, ainda que proporcione maior difusão de informações e conhecimentos
codificados, não impedem por completo a concentração espacial e social dos mesmos. O
conhecimento

não

tem

apenas

uma

dimensão

temporal/histórica,

mas

também

espacial/territorial, de ser específico e diferenciando. Além disso, também não existe um
espaço informacional cognitivo e inovativo autônomo de um espaço institucional, o que realça
o papel dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) como polos agregadores, do mesmo
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modo que tais espaços adquirem e conferem contornos específicos em cenários territoriais
concretos (ALBAGLI & MACIEL, 2004).
Segundo Antonio Galvão (2008, p. 50), “a dimensão tácita dos conhecimentos
científicos e tecnológicos, a interação social necessária aos processos de inovação, o caráter
cumulativo desses processos e a apropriação muitas vezes difusa dos seus resultados conferem
uma importância sui generis à proximidade física entre os agentes, que estimula a
aglomeração espacial em torno dos ambientes favoráveis e abre a possibilidade de
reorganização territorial da sociedade”, que também implicam em relações de poder,
provocando os ciclos propostos por Claude Raffestin (1987).
Os conhecimentos codificados proveem intencionalmente de investimentos em
recursos físicos, humanos e organizacionais diretamente envolvidos em pesquisa e
desenvolvimento. A codificação do conhecimento normalmente se dá através da estruturação
e registro do conhecimento tácito, o qual é transformado em informação escrita e se transfere
por vias formais de comunicação, como podemos observar no quadro 4.
Quadro 4- Difusão do conhecimento e modalidade de difusão em determinada territorialidade.

Difusão do Conhecimento

Natureza do

Modalidade de Difusão

Direta

Indireta

Conhecimento

Tácito

Indicadores:

Indicadores:

1. Realização de projetos

1. Contatos ou cooperação entre

conduzidos por

os pesquisadores com outras

pesquisadores junto ao

instituições

setor produtivo
2. Mobilidade geográfica

2. Geração de empreendimento

dos pesquisadores numa

ou produto.

determinada

3. Geração de melhorias no

territorialidade.

funcionamento da organização

3. Formação de redes de

territorial

instituições públicas e
privadas conformando a
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política de C,T&I

Codificado

Indicadores:

Indicadores:

1. Instituições

1. Publicações relacionadas ao

financiadoras do projeto.

projeto.

2. Investimento em

2. Comunicações em

recursos: físicos, humanos

Eventos.

ou organizacionais.

3. Cooperação com outras
Instituições.
4. Patentes.

Fonte: LAZZERONI, 2004 & CAZZAROTO, 2011. Adaptado por Marcus Anversa, 2015.

Bertha Becker (2006) também assinala que em vista das transformações
proporcionadas pelas TICs, responsáveis pela atual sociedade informacional, novos atores se
tornam portadores e mobilizadores de novos circuitos cognitivos e informacionais no
território. Procuram fazer uso desses circuitos para influir nos processos de tomada de decisão,
como por exemplo, na Amazônia, em que a tônica da questão ambiental é destaque, com
repercussão local e global.
Assinala-se então que a diferenciação dos territórios remete à diferenciação de suas
práticas sociais, isto é, de suas bases e práticas de conhecimento, de informação e de inovação.
É a partir das bases específicas de informação, conhecimento e também de inovação, contidas
em cada território, que as estratégias de ação e desenvolvimento têm que ser pensadas e
implementadas. Assim, se renova o papel do território como espaço de interação, de
aprendizagem social e de inovação em sentido amplo, não só tecnológica, mas também social.
A respeito do conhecimento e incluso a inovação, ambos proporcionados pela
informação, pode-se reconhecer que
[...] é socialmente moldado, possuindo não apenas uma dimensão temporal/histórica,
mas também espacial/ territorial. Ainda que se possa fazer referência a um conceito
genérico de conhecimento, os conhecimentos são específicos e diferenciados. Em um
mesmo contexto econômico e sociocultural, o conhecimento se diferencia, segundo
áreas e comunidades de especialistas; segmentos e agentes econômicos; segmentos e
grupos sociais; empresas e organizações; constelações regionais e redes sociais e
produtivas. (ALBAGLI & MACIEL, 2004, p. 10).
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No quadro 5, podem-se visualizar de forma esquematizada os atributos das sociedades
que antecederam a Sociedade da Informação e do Conhecimento, além da própria, organizado
por Paulo Sabbag (2007).
Quadro 5- Atributos das sociedades agrária, industrial e do conhecimento.

ATRIBUTOS

SOCIEDADE
AGRÁRIA

SOCIEDADE
INDUSTRIAL

SOCIEDADE DO
CONHECIMENTO

Processo

Semear para depois
Colher

Produzir e Operar

Compreender para
Criar

Mote

Moro onde Trabalho

Trabalho onde me
Reúno

Trabalho enquanto
Penso

Orientação

Passado, Tradição

Organização

Futuro, Inovação

Instituição
Prevalente
Organização

Família

Organização

Indivíduo

Hierarquia

Massificação

Rede

Valor

Recursos Naturais e
Humanos (mão de
obra)
Terra

Capital e
Tecnologia

Competência e
Sabedoria

Cidade

Mente

Símbolo

Fonte: SABBAG, 2007.

A referida Sociedade do Conhecimento “substitui os padrões denominados Sociedade
Industrial e Agrária, porém não elimina a agricultura nem a indústria” (SABBAG, 2007, p.25).

Por outro lado, a Sociedade do Conhecimento desencadeia transformações na agricultura com
vistas a maior produtividade e homogeneidade, tais como a mecanização, a seleção genética
das sementes, desenvolvimento de novas técnicas de manejo da terra, como bem afirmou
Paulo Sabbag (2007).

2.2 A sociedade da sabedoria ou da consciência
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Não poder-se-ia deixar de expor a ideia já bastante propalada de que a chamada Era da
Informação e do Conhecimento (ALBAGLI & MACIEL, 2004), ou Sociedade do
Conhecimento (BELL, 2006; CASTELLS, 2003), esteja sendo inovada por uma nova Onda,
Era ou Sociedade nesse milênio. Alguns estudiosos e profissionais ligados à análise dos
Processos Organizacionais, Gestão, Empreendedorismo, a denominam de Era da Sabedoria
(KOPS, 2011), também Sociedade da Consciência (GUEVARA & DIB, 2006), baseados nas
ideias de Stephen Covey (1994 e 2005) e Robert Audrey e Paul Cohen (1996), Taichi Sakaiya
(1985), entre outros. O pressuposto do advento dessa dita Era ou Sociedade é de vivenciarmos
uma época de excesso de informação e conhecimento, que precisam ser gerenciados.
De acordo com o economista Taichi Sakaia (1985), a sabedoria passa a se revestir de
um valor econômico, uma vez que a dominância da informação e conhecimentos é o novo
padrão de valor econômico. Segundo Robert Audrey e Paul Cohen (1996, p. 32):
[...] o novo conceito de sabedoria surgiu em 1985, quando o economista Taichi
Sakaiya publicou um livro cujo título é uma palavra que ele cunhou. A palavra
japonesa é uma combinação de chi (conhecimento) e ka (valor), mas Sakaiya
enfatiza que também está incluída a palavra chie (sabedoria). O termo denota
inteligência e sofisticação, o que Sakaiya ressalta ao escrever o que denomina a
“história do futuro”. O livro tornou-se um sucesso no Japão, mas somente em 1991
foi traduzido para o inglês com o título de The Knowledge-Value Revolution.

A respeito de sabedoria, Kevin Macgarry (1991) revelou que o indivíduo que dispõe de
sabedoria tem conhecimento e informação. Entretanto, Otto Peters (2002) considerou que a
sabedoria recebe elementos do conhecimento prático, teórico, ético e da reflexão da
experiência, enfatizando que a subjetividade do conhecimento resplandece quando o indivíduo
volta para a forma mais elevada de conhecimento: a sabedoria. Os indivíduos decidem
autonomamente qual informação deve ser utilizada ou descartada, se a sabedoria é
conhecimento ou conhecimento é informação. Concordando com Mirian Aquino (2008), a
sabedoria extrapola a informação e o conhecimento, porque se constitui pela experiência
acumulada pelo indivíduo e, por ser alimentada pelo conhecimento, além de não pode ser
estocada, como bem afirmou.
Segundo os adeptos da ideia da Sociedade da Consciência, na atual Economia da
Comunicação, da Informação e do Conhecimento, sob a orientação da ideologia neoliberal, da
financeirização da economia, as grandes corporações que até pouco tempo determinavam os
avanços e o destino da humanidade, hoje em dia veem-se cooptadas pela dinâmica e os
interesses a curtíssimo prazo dos agentes financeiros de Wall Street. Interesses esses
estudados, divulgados e postos em manifestos de alerta e antagonismo, como por exemplo,
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David Harvey com o seu artigo "Os Rebeldes na Rua: o Partido de Wall Street Encontra um
Adversário" (2012).
É então enfatizado por essa corrente a existência de uma crise civilizatória, a qual não
é só socioeconômica, mas segundo Arnoldo Guevara (2006), “principalmente moral, em que
velhos paradigmas e estruturas sociocognitivas precisam ser rapidamente superados para que
possamos lidar com as novas e mutantes realidades tecnológicas, educacionais,
organizacionais e socioculturais".
A Era da Sabedoria ou Sociedade da Consciência está, por conseguinte, a exigir o
permear de uma cultura da sabedoria na gestão das organizações e, portanto, repercutindo em
escala maior na economia, nas ações e gestão de territórios, na qual prevaleçam certas
competências ditas referenciais como hospitalidade, diversidade, pluriculturalismo, valores
organizacionais, cidadania, legalidade, ética, sustentabilidade, qualidade, excelência,
aprendizagem organizacional e inclusão social. São essas referências que antes de ser parte de
um manifesto de boas intenções, são as pré-condições necessárias para um novo tipo de
liderança para que as organizações sobrevivam nessa nova sociedade. Essa liderança utiliza a
sabedoria na administração da enorme quantidade de informação e conhecimento, visando à
busca contínua da inovação, como dito, elemento chave para a sobrevivência das
organizações.
Segundo Arnoldo Guevara & Vitória Dib (2005), estes novos agentes com funções de
líderes devem ter os atributos de uma consciência expandida (econômica-social-ambientalespiritual), que deverá ser capaz de analisar desde uma perspectiva maior, o turbulento e
complexo mundo atual, e seus possíveis impactos no curto, meio e longo prazo nas
organizações, na sociedade e no espaço planetário em geral; e que na procura pela excelência,
promoverá ambientes que favoreçam a intuição, a criatividade e o trabalho em equipe para
satisfazer a necessidade de rápidas inovações (demanda externa) e adaptações (demanda
interna), associadas às aceleradas transformações organizacionais orientadas por uma busca
não só de sobrevivência, mas de sentido, de propósito e de participação maior. Estas
transformações são sustentadas tanto pelas novas tecnologias (hardwares, softwares, netwares
e knowares), quanto pelo aprimoramento contínuo dos relacionamentos internos e externos
associados a maiores níveis de integridade, cooperação, convergência, compromisso e respeito
mútuo.
Na nova sociedade, segundo os seus idealizadores, as lideranças de viés
transformadoras serão inspiradas e inspiradoras, corresponsáveis por manter vivo e atualizado
não só a Missão, Visão e Valores da Organização, mas também o “flow”
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(CSIKSZENTMIHALYI, 1997), um estado altamente estimulante e criativo, de leveza e
clareza, da organização.
Temos então as características inerentes da Sociedade do Conhecimento, a qual deverá
evoluir para uma eventual Sociedade da Sabedoria, calcada primordialmente no papel da
Educação que contém os requisitos para a busca de uma sociedade mais fraterna e inclusiva.
Como expôs Moacir Gadotti (2006)
[...] A Sociedade do Conhecimento é uma sociedade de múltiplas oportunidades de
aprendizagem: parcerias entre o público e o privado (família, empresa,
associações...), avaliações permanentes, debate público, autonomia da escola,
generalização da inovação (*grifo nosso). As consequências para a escola e para a
educação em geral são enormes: ensinar a pensar; saber comunicar-se; saber
pesquisar; ter raciocínio lógico; fazer sínteses e elaborações teóricas; saber organizar
o próprio trabalho; ter disciplina para o trabalho; ser independente e autônomo; saber
articular o conhecimento com a prática; ser aprendiz autônomo e a distância. Nesse
contexto de impregnação do conhecimento cabe à escola: amar o conhecimento
como espaço de realização humana, de alegria e de contentamento cultural; cabe-lhe
selecionar e rever criticamente a informação (*grifo nosso); formular hipóteses;
ser criativa e inventiva (inovar); ser provocadora de mensagens e não pura receptora;
produzir, construir e reconstruir conhecimento elaborado. E mais: sob uma
perspectiva emancipadora da educação, a escola tem que fazer tudo isso em favor
dos excluídos. Não discriminar o pobre. Ela não pode distribuir poder, mas pode
construir e reconstruir conhecimentos, saber, que é poder. Sob uma perspectiva
emancipadora da educação, a tecnologia contribui pouco para a emancipação dos
excluídos se não for associada ao exercício da cidadania. Como diz Ladislau
Dowbor, a escola deixará de ser “lecionadora” para ser “gestora do conhecimento”
(*grifo nosso). “Pela primeira vez, diz ele, a educação tem a possibilidade de ser
determinante sobre o desenvolvimento”.

Com o advento da Era da Sabedoria ou da Consciência está a exigir permanentes
revisões dos recorrentes saberes e, também, dos recorrentes fazeres inerentes aos processos de
gestão dentro da cultura organizacional das organizações. Como Darci Kops (2011) propõe,
realizadas através das chamadas Gestão por Referenciais, de forma inovadora dentro dos
processos de gestão que sugere um novo patamar, há a promoção de uma nova esteira, um
novo lastro balizador capaz de estabelecer uma nova alavanca de mover o mundo corporativo,
questionando e alimentando os saberes e os fazeres de uma organização, alcançando uma nova
matriz de referências para os processos de gestão. Ser um referencial modelar legitima a
missão básica de uma organização. Reconhecer e construir referenciais necessita ser uma
sistemática cultural de construção social da realidade dentro das organizações. Isso implica em
gestão por referenciais. A cognição tem um papel fundamental na construção dos saberes e na
consolidação organizacional dos fazeres. Trata-se de um esforço coletivo de construção social
da realidade da organização balizada em referenciais.
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2.3 O patenteamento do conhecimento: A Propriedade Intelectual

Reconhecemos, então, que o conhecimento é considerado um dos principais ativos que
impulsionam o desenvolvimento socioeconômico de um país frente à dita Sociedade
Informacional1 (CASTELLS, 2003) ou Era da Informação e do Conhecimento. Quando
mencionamos a proteção do conhecimento, isto nos remete aos Direitos de Propriedade
Intelectual (DPI), ou seja, aos direitos dos bens intangíveis de instituições públicas e privadas.
Os bens intangíveis resultam de produções do intelecto, nos domínios industrial, científico,
literário e artístico. A gestão da proteção intelectual de cunho tecnológico dentro das
instituições científicas e empresas, como veremos mais a frente, é uma atribuição dos seus
Núcleos de Inovação Tecnológica - NITs de:
•

opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na ICT,
passíveis de proteção intelectual;

•

acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade
intelectual da ICT.
Tantos ativos tangíveis quanto os intangíveis são considerados patrimônio, isto é,

propriedade da instituição ou pessoas. Sendo uma propriedade, o titular detém o poder de usar,
fruir e dispor do objeto protegido, bem como reaver de quem, de maneira injusta, o tenha
possuído. Na figura 3, Aluízia Cadori (2013) representa graficamente o significado de
propriedade.

1

“Gostaria de fazer uma distinção analítica entre as noções de Sociedade de Informação e Sociedade
Informacional com conseqüências similares para economia da informação e economia informacional. (...) Minha
terminologia tenta estabelecer um paralelo com a distinção entre indústria e industrial. Uma sociedade industrial
(conceito comum na tradição sociológica) não é apenas uma sociedade em que há indústrias, mas uma sociedade
em que as formas sociais e tecnológicas de organização industrial permeiam todas as esferas de atividade,
começando com as atividades predominantes localizadas no sistema econômico e na tecnologia militar e
alcançando os objetos e hábitos da vida cotidiana. Meu emprego dos termos sociedade informacional e economia
informacional tenta uma caracterização mais precisa das transformações atuais, além da sensata observação de
que a informação e os conhecimentos são importantes para nossas sociedades. Porém, o conteúdo real de
sociedade informacional tem de ser determinado pela observação e análise” (CASTELLS, 2003).
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Figura 3- A Propriedade.

O sentido de “usar” significa
utilizá-lo, tornar útil para si

Usar

Fruir
Dispor

O sentido de “fruir” significa
tirar proveito, colher os frutos
do uso por terceiros, como é o
caso da licença (= aluguel)

O sentido de “dispor” significa
passar adiante, desfazer-se,
ceder (= venda)

= Propriedade
Fonte: Elaborado por CADORI et al., 2010, Com Base no ART. 1228 do Código Civil, 2002, apud CADORI,
2013.

O conhecimento protegido pelos Direitos de Propriedade Intelectual, no Brasil se
divide em:
•

Direito Autoral: envolve o direito de autor, os direitos conexos e o programa de
computador;

•

Direitos de Propriedade Industrial: estão dispostos os direitos sobre as patentes de
invenção e modelo de utilidade, desenho industrial, marcas e indicação geográfica. A
propriedade industrial busca também, reprimir a concorrência desleal, proteger o
segredo industrial (negócios) e o know-how;

•

Protegidos de Forma Sui Generis: estão à topografia de circuito integrado, a cultivar e
a proteção de patrimônio genético e conhecimentos tradicionais.
Podemos visualizar a divisão dos Direitos de Propriedade Intelectual na Figura 4.
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Figura 4- Divisão da Propriedade Intelectual no Brasil.

Fonte: JUNGMANN & BONETTI 2010; CADORI et al., 2010; PIMENTEL, 2010, apud CADORI, 2013.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é o órgão brasileiro responsável
pelas marcas, patentes, desenho industrial, transferência de tecnologia, indicação geográfica,
programa de computador e topografia de circuito integrado. A Biblioteca Nacional, localizada
no Estado do Rio de Janeiro e os seus postos estaduais de Escritórios de Direitos Autorais são
responsáveis pelo registro e averbação das obras artísticas e intelectuais.
Por sua vez, os Direitos de Propriedade Intelectual são protegidos por três diferentes
títulos concedidos segundo o objeto de sua proteção:
•

Patente: é o título que representa a propriedade de invenção e modelo de utilidade para
produtos e processos, além de ser uma concessão temporária do Estado. Pode ser de
invenção (20 anos a partir do depósito) ou modelo de utilidade (15 anos a partir do
depósito);

•

Registro: é o título que representa a propriedade das obras protegidas pelo direito
autoral, pela propriedade industrial, bem como a Proteção Sui Generis;

•

Certificado: que representa o título de propriedade concedido a uma cultivar.
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A pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, a qual detém esses títulos é
considerada o titular, no caso, o dono. Ao proteger um bem pelos DPI, o titular poderá
licenciá-lo ou cedê-lo a terceiros, além de oferecê-lo em garantia em transações comerciais e
protegê-lo da utilização indevida por terceiros.
Segundo Lucas Rocha Furtado (1996), o Brasil foi um dos 14 países signatários da
primeira Convenção de Paris: “A primeira constituição brasileira, de 1824, em seu art. 179,
XXVI, assegurou aos inventores a propriedade de suas descobertas e invenções (...)”. Existe
uma lei de patentes desde 28 de abril de 1809, correspondente a um Alvará de D. João VI,
aplicável somente ao Estado do Brasil, o que posicionou o país como uma das quatro
primeiras nações no mundo a ter uma legislação sobre o tema. A seguir, poderemos visualizar
no quadro 6, os Marcos Históricos da Propriedade Intelectual no Mundo e no Brasil.

Quadro 6- Marcos Históricos da Propriedade Intelectual no mundo e no Brasil.

Concessão de carta patente,

1474

na República de Veneza

A primeira Lei de Patentes foi criada em
1474, com a concessão de Cartas Patentes por
Veneza. A época era a das grandes
navegações, com a forte possibilidade de
trocas de conhecimentos, juntamente com
movimentos literários e por Gutenberg.
A intenção principal foi motivar a ida a
Veneza de grandes mentes criadoras e
inovadoras, pois as obras teriam a
exclusividade e a proteção do Estado. O
período de proteção era de 10 anos, com
previsão de multa aos infratores. A partir daí,
outras cidades europeias passaram a adotar
proteções semelhantes.

Estatuto dos Monopólios
Inglaterra, 1623

1623

A segunda “Lei de Patentes” foi elaborada na
Inglaterra, em 1623. Ela concedia e regulava
de certa forma a proteção aos Monopólios em
geral, Cartas Patentes e Concessões de
Privilégios. O Estatuto previa o prazo de 14
anos de exclusividade naquele território.
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Patent Act, nos Estados

1790

Unidos

A terceira lei foi a norte-americana, em 10 de
abril de 1790, através de um Ato para
promover o progresso de criações úteis - “Act
to promote the progress of useful Arts".

Lei Chapellier

1791

A quarta, um ano depois da norte-americana,
se deu na França, em 7 de janeiro de 1791, a
“Brevet’s D’Invention – Contrafação".

Alvará de Dom João VI

1809

Brasil

Alvará de 28 de abril de1809. Isenta de
direitos as matérias-primas do uso das
fábricas e concede outros favores aos
fabricantes e da navegação nacional.

Lei de criação das

1827

Num projeto de Cardoso Pereira de Melo,

Faculdades de Direito de

Januário da Cunha Barbosa e Antônio

Olinda e de São Paulo, de

Ferreira França, teve-se a primeira tutela no

11 de agosto de 1827 -

Brasil do privilégio aos autores.

Brasil
Convenção de Paris para a

1883

A Convenção da União de Paris para proteção

proteção da Propriedade

da propriedade industrial teve seu início sob a

Industrial (CUP)

forma de anteprojeto, redigido em uma
Conferência Diplomática realizada em Paris
no ano de 1880.
Nova conferência foi convocada em 6 de
março de 1883, para aprovação definitiva do
texto, que entrou em vigor um mês depois do
depósito de instrumentos de ratificação, em 7
de julho de 1883.
Desde o começo, a Convenção previa em seu
art. 14, a celebração de conferências
periódicas de revisão a fim de introduzir no
texto original, instrumentos destinados a
aperfeiçoar o sistema da união à luz da
experiência obtida em sua aplicação prática.
Várias foram as modificações introduzidas no
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texto de 1883 através de 7 revisões. Na
primeira, em Roma, os atos assinados não
foram ratificados por nenhum país. Seguiramse as Revisões de Bruxelas (1900),
Washington (1911), Haia (1925), Londres
(1934), Lisboa (1958) e Estocolmo (1967). O
Brasil, país signatário original, aderiu à
Revisão de Estocolmo em 1992.
Convenção de Berna para a

1886

A Convenção da União de Berna (CUB)

proteção das obras literárias

nasce na década de 1880, fruto dos trabalhos

e artísticas

que resultaram na Association Littéraire et
Artistique Internationale de 1878,
desenvolvida por insistência do
escritor francês Victor Hugo.
Antes da sua adoção, as nações
frequentemente recusavam reconhecer os
direitos de autor de trabalhos de estrangeiros.
Por exemplo, um trabalho publicado
em Londres por um britânico estaria
protegido pelas leis do direito de autor no
Reino Unido, mas poderia ser reproduzido
livremente na França, tal como um trabalho
publicado em Paris por um francês estaria
protegido pelo direito de autor em França,
mas poderia ser reproduzido livremente no
Reino Unido.
Com a CUB, autores oriundos de outros
países signatários passaram a ser tratados da
mesma forma que os autores locais.

Bureaux Internationaux

1893

Uma organização constituída de pequenos

Réunis pour la Protection

escritórios responsáveis por esta

de la Propriété

administração. O Bureaux foi transformado

Intellectuelle (BIRPI)

na Organização Mundial da Propriedade
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Intelectual (OMPI). Note-se que, em 1898, o
BIRPI administrava quatro tratados
internacionais.
Decreto-Lei nº 7.903 -

1945

Brasil

Uma série de leis extravagantes regulou a
matéria de marcas, patentes e, eventualmente,
de concorrência desleal, do fim do séc. XIX
até 1945, quando tivemos o nosso primeiro
Código de Propriedade Industrial, o Dec. lei
7.903/45, de 27 de agosto de 1945.
Esta excelente peça legislativa (BARBOSA,
2010), infinitamente maior do que toda
legislação anterior, subsistiu - em seus
aspectos penais - por mais de meio século, até
o início de vigência da nova Lei de 1996.

Convenção para a Proteção

1961

Com o objetivo de normatizar os direitos das

de Novas Variedades de

melhorias, por volta dos anos 50, vários

Plantas

países da Europa, iniciaram a elaboração de
uma legislação para proteção de novas
variedades vegetais. Esse movimento
consagrou-se, principalmente por força da
França e Alemanha Ocidental, na Conferência
de Paris, em 2 de dezembro de 1961, com a
criação e adoção, da UPOV - "União
Internacional para Proteção de Obtenções
Vegetais" (Union for the Protection of New
Varieties of Plants).

Organização Mundial da

1967

É uma entidade internacional de Direito

Propriedade Intelectual -

Internacional Público com sede em Genebra,

OMPI

integrante do Sistema das Nações Unidas.
Criada em 1967, é uma das 16 agências
especializadas da ONU e tem por propósito
a promoção da proteção da propriedade
intelectual ao redor do mundo através da
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cooperação entre Estados.
Atualmente, é composta de 184 Estadosmembros e administra 24 tratados
internacionais.

Lei nº 5.648/1970 - Brasil

1970

A Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970
cria o Instituto Nacional de Propriedade
Industrial – INPI. Essa nova autarquia federal
ficou incumbida de examinar os pedidos de
propriedade industrial, sucedendo ao
departamento anteriormente existente. Antes
deste departamento, teve uma Diretoria Geral
de Propriedade Industrial criada em 1923. O
Departamento da Propriedade Industrial
(DNPI) foi criado em 1931.

Código de Propriedade

1971

Industrial de 1971-Brasil

Ao contrário dos seus antecessores de 1945,
1967 e 1969, todos os decretos-lei, o Código
de 1971 foi votado pelo Congresso Nacional,
em discussões com a indústria nacional e
estrangeira e os advogados especialistas.
A votação da lei não escapou das
intervenções informais, até mesmo
folclóricas, propiciadas pelo clima político e
ideológico da época, mas também refletia a
influência técnica, especialmente alemã,
propiciada pelo início do programa de
assistência da Organização Mundial da
Propriedade Industrial (BARBOSA, 2010)

Lei 5.988, de 1973 - Brasil

1973

De 1917 a 1973, a regência legal da matéria
de direito autoral passa ao Código Civil. Com
a Lei 5.988, o regime legal saiu do Código
para uma lei específica, que instituiu o
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Conselho Nacional de Direitos Autorais e o
Escritório Central de Arrecadação de Direitos
Autorais.
Acordo sobre Aspectos de

1994

Foi negociado no final da Rodada Uruguai no

Direito da Propriedade

Acordo Geral de Tarifas e Troca (GATT) em

Intelectual Relacionados ao

1994. Sua inclusão foi a culminação de um

Comércio (TRIPS –

programa de intenso lobby feito pelos Estados

Agreement on Trade-

Unidos, com o apoio da União Europeia,

Related Aspects of

Japão e outras nações desenvolvidas.

Intellectual Property

Campanhas de apoio econômico unilaterais

Rights) da Organização

sob o Sistema Generalizado de Preferências e

Mundial do Comércio

coerção dentro da seção 301 das Leis de

(OMC).

Comércio tiveram um papel importante em
derrotar políticas em oposição que eram
favorecidas por países em desenvolvimento,
principalmente Coreia do Sul e o Brasil, mas
também a Tailândia, a Índia e países do
Caribe.
Em troca, a estratégia dos Estados Unidos de
ligar políticas de comércio a padrões de
proprietário intelectual podem ser seguidas
desde o empreendimento de gerenciamento
sênior na farmacêutica Pfizer no início dos
anos 80, que mobilizou corporações nos
Estados Unidos e fizeram com que a
maximização dos privilégios de propriedade
intelectual fosse a prioridade número um da
política de comércio nos Estados Unidos
(BRAITHWAITE & DRAHOS, 2000,
Capítulo 7).
Para enfrentar a nova situação, com
responsabilidades bastante ampliadas, o
GATT não era mais adequado, surge assim,
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em 1995, uma nova organização, denominada
Organização Mundial do Comércio (OMC).
Protocolo de Madrid

1996

É um tratado internacional para registro
de marcas criado em 1989, mas que entrou
em vigor em 1996. Assim, uma empresa não
precisa mais registrar sua marca em cada um
dos países para onde exporta. Com isso,
reduz-se a burocracia e os gastos com
registros locais. Em 15 de abril de 2006, o
Protocolo de Madrid havia registrado 68
membros. O Brasil ainda não faz parte do
grupo.

Lei 9.279/1996 - Brasil

1996

Desde 14 de maio de 1996 vigora a Lei 9.279
que normatiza a Propriedade Intelectual no
Brasil.
A origem do processo de mudança da lei de
propriedade industrial é, indubitavelmente, a
pressão exercida pelo Governo dos Estados
Unidos, a partir de 1987, com sanções
unilaterais impostas sob a Seção 301 do
Trade Act. Não obstante aplicadas no
Governo Sarney, apenas no mandato seguinte
se iniciaram as tratativas oficiais com vistas à
elaboração de um projeto de lei. A TRIPs
concedia 10 anos para se adaptar ao novo
contexto, entretanto, o Brasil não utilizou da
prerrogativa. A nova lei passou a conceder
proteção para patentes de fármacos,
Indicações Geográficas e novo tipo de
marcas.

Lei Autoral, 9.610/1998

1998

Foi promulgada pelo Presidente Fernando
Henrique Cardoso, em 20 de fevereiro de
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1998. Mantém a tradição de ser norma
especial, muito embora o novo Código Civil
de 2002 se propusesse como lei genérica do
Direito Privado.
Fonte: Organizado por Marcus Anversa, 2015.

A respeito de todo o processo que culminou na Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, é
esclarecedor transcrever os relatos do especialista em Direito de Propriedade Intelectual,
Denis Borges Barbosa (2010), na qual os fatos citados impactarão na questão da soberania e
aspectos geopolíticos da nação brasileira quanto ao papel desempenhado pela Inovação
Tecnológica e, consequentemente, dos Núcleos de Inovação Tecnológica - NITs, que
abordaremos no Capítulo IV. Eis as transcrições no box 1:

Box 1- Ponderações e críticas à Lei 9.279, de 14 de maio de 1996.
A partir de 1986, com o início da Rodada Uruguai do GATT, aquilo que eram sinais de mudança
tornaram-se claros marcos das novas posturas dos países desenvolvidos, cristalizando-se, em dezembro de 1991,
com o texto de GATT-TRIPs (“Trade Related Aspects on Intelectual Property”). Evidentemente, tal iniciativa de
trazer ao GATT matérias substantivas da Propriedade Intelectual, anteriormente confinada à Organização
Mundial da Propriedade Intelectual, não se fez isoladamente. Assim é que, no próprio âmbito da OMPI, desde o
início da década de oitenta, vinham sendo impulsionadas certas discussões, como a da proteção jurídica dos
programas de computador (encerradas abruptamente por uma conclusão dos trabalhos dos expertos que não se
coadunava com o encaminhamento das reuniões até então realizadas) e a proteção jurídica dos “microchips” (em
que, tendo-se atingido um texto final de tratado internacional, não se obteve, até o momento, nenhuma
providência - e OMPI não tem se esforçado minimamente nesse sentido - para sua assinatura e adesão).
[...] Ainda na OMPI, foram surgindo outras propostas de mecanismos reguladores, tais como as de
tratados de harmonização de patentes, harmonização de marcas, solução de controvérsias, harmonização de
“designs” e um protocolo à Convenção de Berna, para direitos autorais e conexos. [...] Já não tão claros, os
resultados das negociações bilaterais conduzidas prioritariamente pelos EUA (consideradas por aquele país como
bastante mais eficazes que as multilaterais) se mostram diretamente nas iniciativas de alteração das legislações
domésticas dos países visados, dos quais o Brasil é apenas um de muitos.
[...] Numa análise menos que perfunctória, o que se nota é a tentativa dos países desenvolvidos de
retornarem a uma situação de mera exportação do produto final objeto da patente (seja a patente fim,
intermediária ou de meio) e de bloqueio jurídico e fáctico da informação tecnológica, numa espiral que nos
recoloca na mesma vertical do início do século. Em consequência, surgiram proibições como a já mencionada da
revisão de Estocolmo da CUP e também conceitos novos, de que se destacam o de discriminação, expresso pela
primeira vez em GATT-TRIPs, e o da dita “reversão do ônus da prova”.
[...] Também a questão do segredo da indústria, regulado de maneira pífia no PL 824/91, e a introdução
da matéria no GATT, bem como sua transformação, ao longo das negociações, até o conceito de “undisclosed
information” (que, aliás, tem passado desapercebido), é do mais alto interesse para a aquisição de conhecimento
tecnológico e para a produção de bens que utilizem certas inovações tecnológicas, especialmente nas áreas de
fármacos e alimentos. A imposição de certos caminhos judiciais, inclusive com aspectos inadmissíveis no nosso
direito (de que o dispositivo sobre a pseudo reversão de ônus da prova é exemplo) que aparecem em GATTTRIPs e na Harmonização de Patentes (em contraste aos insípidos dispositivos constantes do PL), a determinação
da proteção das bases de dados, a possibilidade de limitação da circulação de informações existentes em
bibliotecas e mesmo o novo conceito de reprodução de obra são condicionantes inevitáveis para a inovação
tecnológica”
[...]O texto enfim editado tem, marcadamente, o sinal do impacto desses interesses econômico se
políticos. [...] um Código que se envergonha de seu título, cabe mal no contexto constitucional brasileiro, e
necessita de interpretação vigorosa de jeito que se lhe imponha alguma compatibilidade com a regra básica

83

Fonte: BARBOSA, 2010, p. 17-18.

2.4 O conhecimento gerando inventos-patentes e o seu desdobramento: Inovação
Tecnológica

Alguns conceitos têm provocado entre os leigos e até pesquisadores sobre o
entendimento a respeito dos processos de difusão e inovação tecnológica. Essa confusão
resulta provavelmente da utilização de palavras com simbólicas percepções semelhantes na
ordem do senso comum, na qual a criação de uma novidade não é o mesmo que inovação. Por
exemplo, o conceito de descoberta se relaciona com a revelação de coisas ou fenômenos
existentes na natureza e do meio social. A Geografia, como as demais ciências, muito
contribuiu com tais descobertas do mundo natural ou universo físico, do social, econômico
etc. Entretanto, por outro lado, a invenção é referente a algo inédito, produzido socialmente,
isto é, algo feito pelo homem, independentemente de sua apropriação econômica ou utilidade
prática.
E a inovação2? Poderíamos definir que o conceito de inovação, em especial a
tecnológica, é econômico, uma vez que se refere à apropriação comercial de invenções ou à
introdução de aperfeiçoamentos nos bens e serviços utilizados pela sociedade. Existe também
o conceito de Inovação Social, que é detalhado no Capítulo IV. Continuando, “temos o
exemplo das máquinas a vapor que foram inventadas inúmeras vezes” (ROCHA, 1996, p. 45),
“aparecendo em vários registros históricos desde antes da Era Cristã, presentes nos desenhos
de Leonardo da Vinci e na China do século XIV, mas sendo desestimuladas as suas inovações
pelas dinastias Ming e Qing” (CASTELLS, 2003, p; 46). As máquinas a vapor, na verdade,
sofreram modificações em vários momentos históricos, mas sem ter tido aplicações
comerciais práticas. Esta maquinaria de fato tornou-se uma inovação tecnológica com o
advento da Primeira Revolução Industrial, Inglaterra, no século XVII.
A inovação tecnológica é tão entranhada, relacionada com o conceito de mercado e
com o ambiente de oferta, além da demanda de bens de serviço, que Karl Marx e Friedrich
2

O conceito de inovação mais utilizado atualmente é do Manual de Oslo, que em sua terceira edição, em 2005,
ampliou o conceito para abarcar não só a inovação tecnológica: "Uma empresa pode realizar vários tipos de
mudanças em seus métodos de trabalho, seu uso de fatores de produção e os tipos de resultados que aumentam
sua produtividade e/ou seu desempenho comercial”. O Manual define quatro tipos de inovações que encerram
um amplo conjunto de mudanças nas atividades das empresas: inovações de produto, inovações de processo,
inovações organizacionais e inovações de marketing. Vale ressaltar que o Manual não considerou ainda a
questão da inovação social.
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Engels (2008) afirmaram que a classe capitalista é a primeira classe dirigente na história cujos
interesses estão indissoluvelmente ligados à mudança tecnológica e não à manutenção do
status quo.
A burguesia não pode existir sem revolucionar constantemente os instrumentos de
produção e, por meio deles, as relações de produção e, com elas, a totalidade das
relações sociais. A manutenção em forma inalterada dos velhos modos de produção,
ao contrário, constituía a condição primeira para a existência de todas as classes
produtoras anteriores. (MARX & ENGELS, 2008, vol. 1, p. 36).

Desse modo, a inovação equivale à introdução de novos produtos ou substancialmente
melhorados e serviços no mercado, além de se referir à aplicação comercial pioneira de
invenções, conhecimentos, práticas organizacionais, técnicas e processos de produção. O
processo de generalização de uma inovação, inclusive para outras aplicações, adentra ao
conceito de difusão. Devemos estar sempre atentos, em especial, os pesquisadores da Ciência
Geográfica e afins, uma vez que “priorização da dimensão econômica da inovação produz a
falsa noção de que melhorias empresariais consequentemente ocasionarão melhorias sociais”
(MOULAERT & NUSSBAUMER, 2005, p. 46-47).
Quanto aos meios que propiciam facilidades para as ocorrências da inovação, em
especial, a tecnológica, é muito importante que o pesquisador tenha certa liberdade política e
ideológica em seu ambiente produtivo, com certa competividade e outros incentivos.
Segurança e liberdade psicológicas são dois dos atributos do clima favorecedor para o ato
criativo, e, portanto, inovador, pois o desenvolvimento da criatividade implica o exercício da
liberdade e do “correr riscos”, além da disponibilização de tempo e espaço para a iniciativa
pessoal (ROGERS, 1959; BARLACH, 2009). Muitas vezes a política, o patrulhamento
ideológico, o fundamentalismo religioso, emperram e atrasam o progresso da ciência, da
tecnologia e da inovação. Temos alguns exemplos do ocorrido na China do século XIV, na
Alemanha Nazista quanto à aceitação da física pós-Einstein por sua origem judaica, na União
Soviética de Stalin, na qual o biólogo de periferia, Trofin Denisovich Lisenko, conquistou o
apoio de autoridades políticas com o argumento que se podia multiplicar a produção agrícola
com processos lamarckianos.
Devido a esse posicionamento do poder soviético, o acadêmico Nicolai Ivanovich
Valvilov, o mais famoso dos geneticistas soviéticos morreu num campo de trabalho por
discordar de Lisenko. No Brasil, temos o caso do padre Roberto Landell de Moura, o "pai
brasileiro do rádio", taxado em sua época e pátria, de "herege", "impostor", "feiticeiro
perigoso", por seus experimentos envolvendo transmissões de rádio, pagando com sofrimento,
isolamento e indiferença na sua posição de absoluto vanguardismo científico.
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Posteriormente, o governo soviético logo se apercebeu das premissas para o
incremento da ciência, tecnologia e inovação, numa época de competição estimulada pela
Guerra Fria, na qual a ciência, para a URSS, era indispensável para enfrentar os EUA como
superpotência, obtendo ganhos iniciais com o lançamento do primeiro satélite artificial, o
Sputnik, em 1957, além dos primeiros voos tripulados pondo um homem e uma mulher em
órbita, respectivamente, em 1961 e 1963. Estas conquistas foram em grande parte realizadas
através das áreas de Física, Engenharia e engenhos bélicos, em que seus cientistas eram os
mais privilegiados. Estes eram concentrados em institutos de pesquisa ou “cidades da ciência”
especiais, articulados, necessariamente conciliados e com certo grau de liberdade concedido
pelo regime pós-Stalin. Este grau de liberdade concedida trouxe efeitos colaterais ao poder, as
contestações de atores provenientes desse meio, como afirma Eric Hobsbawn (1995, p. 527).
Não surpreende que as opiniões críticas, como é o caso do físico Andrei Sakharov, o
principal responsável pela construção da bomba de hidrogênio soviética, fossem
geradas no ambiente de pesquisa, cujo prestígio social era de qualquer modo maior
que o de qualquer outra ocupação soviética.

Nos dias de hoje, a inovação é analisada tanto para a literatura científica quanto para a
construção de estratégias territoriais de desenvolvimento. Para o destacado economista e
estudioso da inovação, Joseph Shumpeter (1984), o conceito da inovação figurava o papel de
um visionário empreendedor capaz de produzir e difundir novas combinações em produtos,
além de processos. Segundo este mesmo autor, a inovação não se disseminava de forma
homogênea, mas em aglomerados produtivos, nos quais se apresentava enquanto motor do
desenvolvimento econômico.
Joseph Shumpeter, em sua Teoria do Desenvolvimento Econômico (1911), propõe que
em um modelo de economia estacionário, na qual todas as atividades se apresentam de
maneira idêntica, se repetindo continuadamente, em que a figura do empreendedor inovador
se torna fundamental para o rompimento desta situação de equilíbrio, afetando também os
processos de desenvolvimento econômico. Contudo, as atitudes dos empreendedores
isoladamente não são suficientes para criar as condições de desenvolvimento econômico. O
ambiente produtivo precisa ser competitivo e dispor de vários instrumentos, incluindo o poder
de regulação do Estado.
Segundo o conceito de inovação descrito no já referido Manual de Oslo em sua terceira
edição em 2005, este pode ter quatro classificações: organizacional, mercadológica, de
produto e processo. As inovações de produtos e processos também podem ser classificadas
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como inovações tecnológicas. Peter Drucker (1987, p. 41) afirmou que a inovação não precisa
ser técnica, não precisa sequer ser uma “coisa”, e que poucas inovações técnicas podem
competir, em termos de impacto, como por exemplo, o seguro. O autor reforça que a inovação
da realização de compras a prazo literalmente transformou as economias.
As inovações, em especial, as tecnológicas, podem ser: "radicais", as quais modificam
completamente as práticas técnico-científicas ou sociais; ou "incrementais", que apenas
aperfeiçoam produtos, processos e serviços existentes. Em geral, as inovações tecnológicas
radicais são resultadas do aproveitamento de novas possibilidades ensejadas pela ciência,
resumindo:
•

Inovações Radicais: são bastante destacadas, dão prestígio, entretanto, são mais raras,
mais difíceis de acontecer e de gerenciar, implicam em maiores riscos, captam mais
valor.

•

Inovações Incrementais: são as predominantes, entretanto, capturam menos valor,
estão muito ligadas a melhorias incrementais no produto e no processo.
Na figura 5, podem-se observar as comparações entre a Inovação Incremental e a

Inovação Radical.
Figura 5- Relação entre a Inovação Incremental e a Inovação Radical.

Fonte: Seminário de José Claudio Terra/TerraForum no Observatório da Inovação e Competitividade da USP,
apud SALERNO, 2012.
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Na verdade, todas as empresas que inovam radicalmente também inovam
incrementalmente como as, por exemplo, do Japão, Coreia do Sul, China, Taiwan etc. Nesses
países, suas empresas cresceram oferecendo melhorias de produtos já existentes, feitos por
empresas no exterior, e as realizando com muita eficiência (inovação incremental de produto
+ inovação de processo e logística).
Concluindo, as inovações não se relacionam apenas com questões de ordem técnicacientífica, mas também com dimensões de ordem política, econômica, socioespacial e
sociocultural. Portanto, a multiplicidade de possibilidades de escolhas que afetam de forma
diferenciada, espacialmente, os vários atores sociais, a natureza e a qualidade de vida,
acrescentando que a tecnologia pode ser usada como uma forma de poder e de dominação,
caracterizam a dimensão política das inovações.
Guilherme Plonski (2005, p. 27) ressalta que é fundamental desmistificar três conceitos
que frequentemente levam aos equívocos no entendimento da inovação tecnológica:
•

Reducionismo: considerar como inovação apenas aquelas de base tecnológica;

•

Encantamento: considerar como inovação apenas aquelas de feito “espetacular” em
detrimento das inovações mais simples. Até hoje persiste o mito de que inovação é
algo que só ocorre em países desenvolvidos ou em grandes corporações multinacionais
hi-tech;

•

Descaracterização: elevar os requisitos de mudança tecnológica de uma inovação.

2.4.1 O Ciclo da Inovação

Vários autores desenvolveram modelos para explicar o processo de inovação, um dos
mais antigos e simples é o chamado modelo "linear". Ele pode ser descrito por fases prédefinidas, não necessariamente rígidas. Na prática, as fases da inovação tecnológica são
altamente interativas, com fluxos e refluxos em ambas as direções movidas pela exigência de
mercado, as quais podem partir de qualquer dos participantes do processo (ofertante e
demandante).
O modelo linear pode ser caracterizado da seguinte forma, segundo Mattos e
Guimaraes (2005):
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•

Pesquisa Básica: envolve estudos exploratórios sobre um dado tema sem,
necessariamente,

apresentar

relação

com

sua

aplicação

específica.

Caracteriza-se pela busca de conhecimentos básicos para formulação de
hipóteses e/ou respostas de questões iniciais sendo, portanto, diretamente
responsável pelo desenvolvimento científico.
•

Pesquisa Aplicada: aproxima a pesquisa de um novo produto comercial,
buscando uma aplicação potencial para a pesquisa básica.

•

Geração da Ideia: em algum ponto no processo surge a ideia de um produto
ou processo potencialmente comercializável como resultado de pesquisa.

•

Desenvolvimento do Produto ou Processo: atividades que conduzem da
ideia até a fabricação e comercialização do produto. Seguindo o exemplo
anterior, observa-se que um produto que absorve melhor impacto foi criado e
testado juntamente com sistemas de marketing e logística para distribuição
além de máquinas e processos especiais para fabricá-lo.

Podemos observar na figura 6, o ciclo da inovação como fruto da oferta (desenvolvida
pela pesquisa aplicada) e da demanda (necessidade de melhorias no processo produtivo).

Figura 6- Gestão da Tecnologia e Inovação como encontro da oferta e da demanda.

Fonte: MATTOS & GUIMARÃES, 2005.
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Sendo assim, devemos enfatizar que o modelo linear, cujas ideias imperaram por
várias décadas depois do pós-guerra na teoria da inovação, não representa, no entanto, a
verdadeira interação dos processos envolvidos numa inovação real. Não é necessariamente
verdadeiro que toda pesquisa resulte em um novo produto e que toda intenção de inovação
chegue de fato ao mercado consumidor. Uma inovação não é fruto apenas da pesquisa
científica; por vezes ela se origina do conhecimento empírico, como foi o caso da máquina a
vapor. Como afirmou Donald Stokes (2005, p.41),
Durante a maior parte da história da humanidade, as atividades práticas têm sido
aperfeiçoadas por 'melhoradores de tecnologia', na expressão de Robert Multhauf, os
quais não estabeleciam nenhuma ciência, nem tampouco teriam obtidos disso grande
ajuda, caso conhecessem. Essa situação somente se modificaria com a Segunda
Revolução Industrial, no final do século XIX, quando os progressos da física
conduziram à energia elétrica, os avanços da química levaram às novas anilinas
sintéticas e os da microbiologia deram origem a melhorias significativas na saúde
pública. Contudo, até os dias de atuais, uma grande quantidade de inovação
tecnológica tem sido produzida sem o estímulo de avanços da ciência.

Eduardo Grizendi (2011, p. 49) defende existir, além do modelo linear, outro de visão
"interativa". Segundo este autor, a linear é apenas uma das várias possibilidades para se
alcançar a inovação, destacando cinco caminhos da inovação identificados no modelo
interativo:
1. Caminho central da inovação: com início no mercado e no centro na empresa;
2. Caminho das realimentações (feedback loops): o qual permite o surgimento principalmente
das inovações incrementais, cujas potencialidades de inovação são reconhecidas através do
uso, retroalimentando todas as fases;
3. Caminho direto de e para a pesquisa: de uma necessidade detectada na empresa

ou

uma

pesquisa aproveitada pela empresa;
4. Caminho do modelo linear: do avanço científico para a inovação;
5. Caminho das contribuições do setor manufatureiro para a pesquisa por instrumentos:
ferramentas etc. (a tecnologia gerando ciência).

Quanto aos tipos de inovação, Tidd et al (2008) definiram quatro tipos de inovação,
que denominaram de os “4ps” da inovação, isto é, quatro letras “P” que são iniciais de
Produto, Processo, Posição e Paradigma, como veremos no quadro 7, na qual serão
apresentados a sua definição e exemplo.
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Quadro 7- Categorias abrangentes da Inovação.

“4ps” da Inovação
Inovação de
Produto

Definição

Exemplo

Mudanças nos

Novo modelo de carro;

produtos/serviços que uma

Novo pacote de seguros

empresa oferece
Inovação de

Mudanças na forma em que os

Processo

produtos/serviços são criados e

Novo pacote de viagem

entregues.

Diferença sutil para inovação
de produto
Inovação de
Posição

Mudanças no contexto em que

Luzoale- produto originalmente

produtos/serviços são

desenvolvido para auxiliar

introduzidos

convalescência
de crianças e enfermos,
relançada como
bebida energética para fitness

Inovação de

Mudanças nos moldes mentais

Reposicionamento de bebidas

Paradigma

subjacentes que orientam o que

como café e sucos de frutas

empresa faz

como produtos com design
sofisticado

Fonte: TIDD et al, 2008, Adaptado por SILVA, 2012.

E o papel da criatividade? A criatividade pode-se dizer que é o processo de pensar,
mesmo que sem um princípio lógico ou baseado em uma necessidade. Pode-se imaginar,
sonhar, inventar qualquer coisa na cabeça e isso é criar. A criatividade é livre, sendo que o
limite é o que a mente puder construir. Quanto à inovação, como já exposto, de forma simples,
é a criatividade aplicada em algum serviço ou produto. Entretanto, cabe lembrar que “a
criatividade é uma condição necessária, mas não suficiente para a inovação” (VEHAR, 2008,
apud BARLACH, 2009, p. 34), uma vez que, na inovação está implicada uma relação com
uma determinada realidade social, no caso da tecnológica, em seu caráter econômico e
comercial. A aceitação da inovação pela sociedade ou comunidade em que ela está inserida,
tratando-se da tecnológica; é um processo que só termina com a introdução desta no mercado,
ou pela "criação de uma nova realidade social (*Inovação Social), econômica ou comercial"
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(SMULDERS, 2008, citado por VEHAR, 2008, apud BARLACH, 2009, p. 34). Segundo
Lisete Barlach (2009), a criatividade não tem o poder, por si só, de fertilizar sua
instrumentalidade e, para que se transforme em inovação, depende da atitude empreendedora
para fazê-lo e também demanda a avaliação externa de seus efeitos. A criatividade está na
base de qualquer processo de inovação; ela é condição necessária, mas não suficiente para que
a inovação ocorra. Constata-se que entre a criatividade e a inovação existe o problema de
valoração do que é produzido, no processo de criação, e a viabilização operacional da ideia.
De fato, o processo de inovação tecnológica envolve a criatividade e o empreendedorismo,
atitude necessária para a viabilização das ideias. Quanto à Inovação Social, envolve outra
dimensão, que não depende do mercado, visa atender mais aos aspectos sociais, com suas
carências e busca de uma sociedade mais inclusiva, inovação esta que será tratada no Capítulo
IV.

2.5 O Sistema Nacional de Inovação

Um dos fatores categóricos para o desenvolvimento tecnológico de um país é a
existência de um Sistema Nacional de Inovação (SNI), o qual seja capaz de responder às
demandas das empresas, do governo e da sociedade por conhecimento, tecnologia e inovação.
O Sistema Nacional de Inovação pode ser definido como um conjunto de distintas instituições
que contribuem para o desenvolvimento da capacidade de inovação e aprendizado de um país,
região, setor ou localidade. O SNI deve ser constituído de elementos e relações que interagem
na produção, difusão e uso do conhecimento. Nessa ótica, os processos de inovação que
ocorrem no âmbito da empresa são, em geral, gerados e sustentados por suas relações com
outras empresas e organizações, ou seja, a inovação consiste em um fenômeno sistêmico e
interativo. Sendo assim, a capacidade inovativa de um país ou região é definida pelos
resultados das relações entre os atores econômicos, políticos e sociais (CASSIOLATO,
LASTRES & MACIEL, 2003b; FREEMAN, 1988 e 1995; LUNDVALL, 2004).
A obra de Friedrich List, "Sistema Nacional de Economia Política (1841)", que
apresenta a ideia que o livre comércio entre duas nações civilizadas só poderia ser
mutuamente benéfico se ambas estivessem em um mesmo grau de desenvolvimento industrial.
Caso o contrário, qualquer nação que estivesse atrasada em relação à outra deveria aparelharse para entrar na livre concorrência com nações mais desenvolvidas. Para isso, haveria o
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importante papel do Estado para gerir e executar esta tarefa, o de desempenhar o papel de
proteger as indústrias nascentes e uma preocupação em viabilizar o aprendizado de novas
tecnologias. As ideias de Friedrich List ajudaram a Alemanha a desenvolver um dos melhores
sistemas de educação técnica e treinamento do mundo, segundo Christopher Freeman (1995).
O mesmo afirma que esse sistema foi responsável pela diminuição das disparidades entre
Alemanha e Inglaterra na segunda metade do século XIX. A partir dessa lógica, Friedrich List
não só antecipou a concepção dos sistemas nacionais de inovação, assim como defendeu a
interdependência entre importação de tecnologias e desenvolvimento técnico local. Tanto
Christopher Freeman (1995), como Bengt-Ake Lunvall (2004), reconhecem a grande
influência que receberam de Friedrich List na elaboração do conceito de Sistemas de
Inovação, cuja construção teve importantes autores, dentre os quais se destacam os trabalhos
de Christopher Freeman (1995), Bengt-Ake Lundvall (2004), Charles Edquist (2001), Richard
Nelson (1994), José Cassiolato & Helena Lastres (2003b), Eduardo Albuquerque (1999),
dentre outros.
Segundo José Cassiolato & Helena Lastres (2003b, p. 24), o Sistema de Inovação
“pode ser definido como um conjunto de instituições distintas que contribuem para o
desenvolvimento da capacidade de inovação e aprendizado de um país, região ou localidade.
Constitui-se de elementos e relações que interagem na produção, difusão e uso do
conhecimento. A ideia básica do conceito de sistemas de inovação é que o desempenho
inovativo de uma economia como um todo depende não apenas do desempenho de
organizações específicas, como empresas e organizações de pesquisa, mas também de como
elas interagem entre si e com o setor governamental, na produção, distribuição e uso de
conhecimentos, em prol da competitividade, crescimento econômico e bem-estar social”.
Devemos enfatizar, como bem lembrou José Pimentel Neto (2008), que o tema
inovação nos estudos das economias nacionais, regionais, locais e setoriais não está em que a
inovação tenha começado apenas a ser crucial recentemente para tais economias, mas que as
teorias e os modelos econômicos do mainstream, especialmente da economia clássica, não
reconheciam a centralidade da inovação nos estudos das mudanças sociais e técnicas ligadas
ao desenvolvimento econômico. Os neo-schumpterianos, que tem uma visão evolucionista3 da
3

Os economistas neoclássicos e evolucionistas se dividem por suas teorias inspiradas na Física e na Biologia
(teorias de Lamarck e de Darwin), respectivamente. Se a escola neoclássica prega que o indivíduo é racional,
calculista e capaz de tomar sempre as decisões mais adequadas, para os evolucionistas, esse indivíduo não tem
acesso a todas as informações que o fariam tomar tais decisões. Para os evolucionistas, a inovação, que seria o
coração do sistema, é também a causa de seu permanente desequilíbrio, enquanto que, para os neoclássicos, o
sistema tenderá sempre ao equilíbrio como um planeta que encontra em sua órbita. A corrente neoschumpeteriana é a parte dos evolucionistas.
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Economia, ao contrário, enfatizam a importância dos sistemas de inovação, percebidos como
um processo cumulativo em diversas escalas geográficas (local, regional nacional e
supranacional) (PIMENTEL NETO, 2008, p. 29) e de permanente retroalimentação, no qual
as empresas são atores centrais, pois são os principais responsáveis pelo desenvolvimento e
difusão das inovações. Isto vão ao encontro da concepção da Hélice Tripla, um modelo
desenvolvido por Henry Etzkowitz e Loet Leydesdorff (2000), que aborda a relação entre
Empresa, Governo e Universidade na geração de conhecimento e inovação para o mercado,
que será também abordado no Capítulo IV.
É consenso na literatura sobre o tema, que o Brasil faz parte de um conjunto de países
que não possuem um sistema nacional de inovação completo, ou maduro, como asseverou
Eduardo Albuquerque (2007). O autor, juntamente com Wilson Suzigan (2008), afirmaram
que o caráter tardio da criação de instituições de ciência e tecnologia no país, a demanda
desproporcional por pacotes tecnológicos importados pela indústria brasileira, um sistema
universitário orientado para a produção acadêmica e pouco voltado à solução de problemas
tecnológicos e à pesquisa cooperativa com empresas, uma baixa taxa de criação de Empresas
de Base Tecnológica (EBT) e um sistema financeiro tardio e pouco propenso a fornecer
crédito à empresa, são fatores que expressariam esse perfil imaturo do sistema de inovação
brasileiro.
Eduardo Albuquerque (1999, p. 38), visando determinar a posição brasileira, elaborou
uma tipologia dos Sistemas Nacionais de Inovação. Segundo o método elaborado, “NonOECD" (Não-OCDE), os países são enquadrados em três categorias, levando em conta o
estágio de desenvolvimento de seus Sistemas de Inovação. São assim divididos:
a) Primeira Categoria (Mature): Constituída por países que possuem sistemas de inovação
maduros, que são capazes de manter o país na fronteira tecnológica e na liderança da produção
científica mundial. A articulação institucional entre o sistema científico-tecnológico, o sistema
financeiro e o sistema educacional alcançaram um grau tal que torna o progresso tecnológico a
principal fonte de desenvolvimento econômico. Os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão
podem ser citados como representantes desta categoria.
b) Segunda Categoria (Catching Up): Constituída pelos países cuja função de seus sistemas de
inovação é a difusão de inovações. Tais países possuem forte atividade tecnológica interna
que os capacita a absorver as inovações geradas nos centros mais avançados e a difundi-las.
Coreia do Sul, Singapura e Taiwan fazem parte desta categoria.
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c) Terceira Categoria (Non-Mature): Constituída pelos países cujos sistemas de inovação
ainda não estão consolidados. São países que construíram sistemas de ciência e tecnologia
que não se transformaram plenamente em sistemas de inovação. Caracteriza-se por uma fraca
acumulação

tecnológica

intraempresa,

existência

de

uma

infraestrutura

científica

(universidades, institutos de pesquisas e agências governamentais), fraco compromisso das
empresas com investimentos em inovação, presença de competências educacionais, mas com
problemas, deficiências e baixos níveis de crescimento econômico. O Brasil, Argentina e
México são países que fazem parte desta categoria.
A seguir, os países analisados e assim dispostos por Eduardo Albuquerque (1999, p.
38) nas três categorias:
a. Primeira Categoria (Mature): Bélgica, Dinamarca, Alemanha, França, Irlanda, Itália, Países
Baixos, Reino Unido, Áustria, Suíça, Canadá, Estados Unidos, Japão, Austrália, Nova
Zelândia e Israel;
b. Segunda Categoria (Catching Up): Coreia, Taiwan e Singapura;
c. Terceira Categoria (Non-Mature): Este agrupamento está subdivido em quatro:
c.1. “OISTS” (Velha e Ineficiente Estrutura de Ciência e Tecnologia): México, Argentina,
Brasil, Chile, Venezuela, Índia, África do Sul, Grécia, Espanha, Portugal, Coréia, Taiwan e
Singapura;
c.2. “ECEC” (Países da Europa Central e Oriental): Rússia, Bulgária, Tchecoslováquia,
Hungria, Polônia e Romênia;
c.3. “Cubs Asiáticos": Indonésia, Malásia, Filipinas e Tailândia;
c.4. “Outros”: Turquia, China e Paquistão.
Existe uma Quarta Categoria, que Eduardo Albuquerque também reconhece, na qual
não é citada na lista, constituído pelos países mais pobres do mundo, segundo a classificação
do Banco Mundial, que na melhor das hipóteses, possuiriam sistemas de inovação
embrionários.
As inter-relações dos agentes e instituições determinam o poder e a eficiência da
produção, assim como a difusão e o uso do novo conhecimento, útil economicamente, marca o
estado de desenvolvimento tecnológico da nação. Podemos observar as inter-relações e
componentes do SNI na figura 7.
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Figura 7- Sistema Nacional de Inovação.

Fonte: ALVARO DIAZ, apud SALERMO, 2012.

No Brasil, os atores envolvidos no Sistema Nacional de Inovação são:
a) Órgãos Federais: Ministérios, ABDI, BNDES, CNDI, FINEP;
b) Órgãos Estaduais: Secretarias, Agências, Banco de Desenvolvimento;
c) Órgãos Municipais: Secretarias.
O Estado Brasileiro, atuando através dos Órgãos Federais, Estaduais e Municipais,
cabe a ele formular políticas públicas de fomento à inovação, promover a diminuição de
incertezas e estimular os demais agentes que compõem o sistema a investir em inovação
tecnológica. O Estado coordena e direciona o progresso tecnológico do país ao criar
instituições que regulamentam os setores produtivo e financeiro e promover o uso de políticas
fiscal, monetária e cambial em prol da produção de inovação tecnológica. Como afirmaram
Mario Salerno e Luiz Claudio Kubota (2008), cabe ao Estado, como agente indutor, trabalhar
para a manutenção de um ambiente macroeconômico mais estável, com altas taxas de
crescimento, reduzindo assim os riscos econômicos e alavancando financeiramente as
empresas. Ademais o estado deve promover linhas de financiamento para estimular as
empresas e universidades/institutos de pesquisa, e, numa abordagem mais ampla, mas não
menos importante, investir no sistema educacional do país, base da formação do capital
intelectual de uma nação.
d) Universidades, Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs);
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As Universidades e os ICTs por sua vez são os responsáveis pelo desenvolvimento do
conhecimento científico e tecnológico, principais sustentáculos da atividade inovativa das
empresas. Esses agentes são importantes na promoção da inovação, pois neles concentram
grande parte das competências e infraestrutura de pesquisa. As Universidades e os ICTs em
geral não devem ser responsáveis diretos pela inovação, mas participam ativamente deste
fenômeno formando recursos humanos, realizando treinamentos, fazendo pesquisa básica e
aplicada e desenvolvendo protótipos de tecnologias inovadoras. Cabe a eles serem a principal
fonte de conhecimento e tecnologia das quais se originam e tem início o processo de
transferência de tecnologia para a iniciativa privada.
e) Marco Legal (legislação);
A Lei no. 10.973/2004 de Inovação Tecnológica é considerada um avanço importante
porque deu sustentação legal ao financiamento da pesquisa no Brasil. Com o objetivo de criar
os instrumentos para aumentar a competitividade das empresas nos mercados interno e
externo e melhor aproveitar o capital intelectual do país, a lei cria os Núcleos de Inovação
Tecnológica (NITs) para atuar nas ICTs com a finalidade de gerir políticas de inovação. A Lei
da Inovação Tecnológica proporcionou grandes avanços rumo à consolidação da política de
ciência, tecnologia e inovação no Brasil com a ampliação no número de leis estaduais de
inovação. De maneira geral, as leis estaduais, assim como a lei federal, autorizam, por
exemplo, o compartilhamento dos laboratórios de ICTs por empresas incubadas e por
empresas nacionais. A ICT pública estadual é definida como entidade integrante da
administração pública direta ou indireta que tenha por missão executar atividades de pesquisa
básica ou aplicada, de caráter científico e tecnológico. As leis estaduais também mantêm a
necessidade de existência de Núcleo de Inovação Tecnológica na instituição científica e
tecnológica estadual para gerir a política de inovação e, em especial, a política de propriedade
intelectual e a transferência de tecnologia.
f) Empresas, Sistema Empresarial;
g) "Mercados": financeiro (venture capital, etc.), força de trabalho (envolvendo sua
qualificação, escolaridade), talentos, ideias.
Cabe às Empresas, coadunados com o Sistema Empresarial e "Mercados", pela
inovação, serem os lócus do processo inovativo. Eles possuem a missão de captar o
conhecimento científico e tecnológico gerado nas ICTs, qualificando sua força de trabalho,
buscar o aporte financeiro necessário e, principalmente, desenvolver, produzir, comercializar e
difundir a tecnologia dele oriunda, promovendo o desenvolvimento local. Segundo Santos et
al (2006b), devem ser capazes de produzir conhecimento internamente, possuindo laboratórios
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de pesquisa, ou, quando necessário, devem buscar junto a agentes externos, as informações
necessárias para a criação de uma base de geração de ideias e de novos conhecimentos que
suportem esse processo de inovação. Antes de tudo, devem estar atentas para o que precisam
aprender para aperfeiçoar a sua produção tecnológica. Investidores, por sua vez, que são
pessoa jurídica (público e privada), pessoa física, business angels4, clube de investimentos,
seed capital, venture capital, private equity, entre outros tipos, que oferecem recursos
financeiros e que tem como papel analisar e prospectar novas oportunidades, captar recursos e
modelar negócios. Quanto à importância das Entidades de Classes, que são Organizações sem
fins lucrativos, estas têm como papel a representação e articulação de atores internos e
externos, contribuindo no fortalecimento destas relações e na proposição de políticas públicas.
Como afirmou Dall 'Agnol (2010), o processo de inovação se organiza e tem efeito
com a articulação dos seus atores. Essa combinação precisa estar suportada por condições
estruturais e relacionais, de modo que haja amparo institucional para o desenvolvimento das
atividades de pesquisa, desenvolvimento e gestão do processo de inovação, bem como haja
também uma estrutura de relações e interação que permita um fluxo constante, produtivo de
informações e conhecimentos.
Os atores principais e sua identificação como tal, segundo a Lei 10.973/04, conhecida
como Lei de Inovação são:
•

Agências de Fomento: financiamento de ações de estímulo à inovação;

•

Criador: pesquisador inventor, obtentor ou autor de criação;

•

Instituição Científica e Tecnológica (ICT): órgão/entidade da administração pública
que tenha por missão executar atividades de pesquisa científica ou tecnológica;

•

Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT): núcleo ou órgão constituído por uma ou mais
ICT com a finalidade de gerir sua política de inovação;

•

Instituição de Apoio: instituições criadas com amparo da Lei 8.958/1994, com a
finalidade de apoiar projetos de pesquisa, científicos e tecnológicos;

•

Pesquisador Público: ocupante de cargo público efetivo que realize pesquisa de caráter
científico ou tecnológico;

4

Business Angels: investidores que atuam por conta própria, pelo qual o seu capital proporciona baixas taxas de
financiamento; Seed Capital: modelo de financiamento dirigido a projetos empresariais em estágio inicial ou
estágio zero; Venture Capital: investimento em empresas em estágio inicial, com potencial de geração de
receitas e lucros ainda incerto, e possivelmente dependente de um produto, tecnologia ou mercado que não tenha
sido inteiramente testado como proposição de negócios; Private Equity: tipo de atividade financeira realizada por
instituições que investem essencialmente em empresas ainda não são listadas em bolsa de valores, com o
objetivo de alavancar seu desenvolvimento.
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•

Inventor Independente: pessoa física não vinculada a cargo público, inventor, obtentor
ou autor de criação.
Interessante

que

empresas/empresários

e

a

Lei

também

de

Inovação

não

denomina

os

consumidores/usuários,

como

muito

atores

embora

as

sejam

responsáveis, por realizar a ligação entre o desenvolvimento da tecnologia e a absorção pelo
mercado literalmente, como bem lembrou Dall 'Agnol (2010, p. 97). Por isso, o autor (2010, p.
98) incorpora estes atores aos anteriormente descritos:
•

Empresas: pessoas jurídicas responsáveis por materializar a inovação em forma de
produtos, disponibilizando-os ao mercado consumidor;

•

Mercado Consumidor: usuários da inovação. Beneficiários finais dos produtos
decorrentes da inovação.
A Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras

(ANPEI) em sua busca na difusão e em contribuir para a evolução do Sistema Nacional de
Inovação, também chamado de Sistema Brasileiro de Inovação, deu início ao entendimento e
representação dos fluxos e interações entre os atores participantes do ecossistema de Inovação
através de seu Mapa do Sistema Brasileiro de Inovação, como podemos observar na figura 8.
O mapeamento foi conduzido por meio de seus Comitês Temáticos, Comitê Interação ICT Empresa e Comitê de Fomento, com a participação da comunidade ANPEI.
No Mapa elaborado pela ANPEI, o núcleo duro do processo de inovação é constituído
por Órgãos Governamentais na área de fomento, Empresas Grandes, ICTs na área de
conhecimento, NITs e Entidades de Classe. O resultado, ainda preliminar, foi obtido por uma
pesquisa realizada com 237 atores e de discussões dos comitês que mostram a intensidade das
conexões entre os atores, representada por linhas de diferentes espessuras em quatro níveis:
baixa, média, elevada e muito elevada. As (inter)relações entre os atores (“empresas grandes",
“ICTs /conhecimento”, etc.) são representadas por linhas de diferentes espessuras.
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Figura 8- Mapa do Sistema Brasileiro de Inovação elaborado pela ANPEI.

Fonte: ANPEI, 2014.

As (intra)relações se referem às transações que acontecem entre atores da mesma
categoria (relações entre as “entidades de classe”) e são representadas pela espessura da borda
de cada esfera, como podemos ver na figura 9. Quanto ao grau de proximidade entre os atores,
é notado que as empresas startups, que são molas de uma inovação mais rápida e de alto
impacto, ainda estão afastados desse núcleo. Seria desejável que elas ocupassem uma posição
mais próxima do centro do processo. Outros atores, que estão afastados do núcleo duro, são as
Organizações Não Governamentais (ONGs) e as Organizações Sociais da Sociedade Civil.

100

Figura 9- Grau de proximidade de atores no Sistema Brasileiro de Inovação.

Fonte: ANPEI, 2014.

Provavelmente, seguindo a lógica do histórico de políticas correlatas, que lidam com a
disseminação da informação e conhecimento como, por exemplo, o caso da Política
Ambiental Brasileira (ANVERSA, 2008), é observada que, no âmbito do Sistema Nacional de
Inovação, a sua política de desenvolvimento e disseminação de inovações não são ainda
organizadas de forma efetiva e madura para a participação cidadã e de parcerias. Através deste
mapeamento realizado pela ANPEI pode-se perceber a distância da sociedade civil, vista de
forma geral como fornecedores de informações, conhecimento e inovações, dos centros de
decisão que se encontram no núcleo duro, estes fornecedores muitas vezes, não são
contemplados pelas Políticas Públicas de Ciência e Tecnologia ao longo de sua história como
será abordado no Capítulo IV.
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2.6 As Universidades e demais Institutos de Ciência e Tecnologia como Centros de
Cálculo

Outra visão a respeito das instituições em que ocorrem as pesquisas e as inovações é a
ideia de “Centros de Cálculo”. É um conceito proposto por Bruno Latour (2000) que trata dos
lugares nos quais ocorre a convergência das informações sobre o mundo e produz efeitos
intelectuais e, consequentemente, inovativos. Estes lugares seriam os arquivos, bibliotecas,
centros de documentação, zoológicos, jardins botânicos, muitos deles contidos em ICTs e
empresas. Devido às características do conceito de “Centros de Cálculo”, este foi logo
apreendido por pesquisadores das áreas de Ciência da Informação, Biblioteconomia,
Museologia e Arquivologia. Prover os Centros de Cálculo era uma das principais atribuições
de geógrafos naturalistas como Alexandre von Humboldt, Eberhard von Zimmermann e
Orville Derby, em suas expedições.
Centros de Cálculo são nós, em redes de atores, imprescindíveis para a tessitura de
estratégias de alianças entre eles, mobilizando o mundo em seu favor, tornando global o local.
A noção de Centros de Cálculo oferece elementos para a análise das relações entre local e
global, fortemente atingidas pelas redes. O conceito de Bruno Latour nos leva a considerar as
ICTs como um importante elemento dos Centros de Cálculo em que os técnicos e
pesquisadores os gerenciam, os proveem e obtêm deles efeitos de caráter inovativo.
Segundo Bruno Latour, a informação (matéria-prima da pesquisa e inovação) – as
“inscrições” – não são apenas objetos, signos, sujeitos a mera apreciação alheia, mas sim uma
relação estabelecida entre dois lugares. Como afirma Bruno Latour (2000, p. 22-24)
[...] o primeiro, que se torna um centro, sob a condição de que entre os dois circule
um veículo que denominamos muitas vezes forma, mas que, para insistir em seu
aspecto material, eu chamo de inscrição. (...) O que é então a informação? O que os
membros de uma expedição devem levar na volta para que um centro possa fazer
uma ideia de outro lugar. Por que passar pela mediação de um veículo, de um
desenhista, por que reduzir à escrita, por que simplificar a ponto de levar apenas
alguns frascos? Ora, a informação permite justamente limitar-se à forma, sem ter o
embaraço da matéria (...) A biblioteca, o gabinete, a coleção, o jardim botânico e o
viveiro se enriquecerão com isso sem, no entanto, se entulhar com todos os traços
que não teriam pertinência. Verifica-se que a informação não é uma “forma” no
sentido platônico do termo, e sim uma relação muito prática e muito material entre
dois lugares, o primeiro dos quais negocia o que deve retirar do segundo, a fim de
mantê-lo sob sua vista e agir à distância sobre ele.

Desse modo, Bruno Latour mostra que através dos Centros de Cálculo a produção de
informações permite resolver de modo prático, por operações de seleção, extração, redução, a
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contradição entre a presença num lugar e a ausência desse lugar. Um efeito decorrente do
movimento de redução é o de amplificação, que consiste em unificar, universalizar o que
vivia “disperso em estados singulares do mundo” (LATOUR, 2000). O autor explica os efeitos
dos dois movimentos mencionados, comparando duas situações – a de pássaros habitando seu
ecossistema e os mesmos reunidos, transformados em informação registrada, catalogada e
indexada nos Centros de Cálculo.
Com isso, verificamos o resultado das expedições geográficas, tão comuns no alvorecer da
Geografia moderna nos séculos XVIII e XIX, além dos atuais trabalhos de campo, cujas
“inscrições” trazidas são estudadas por hábeis profissionais nos Centros de Cálculo, que
podem proporcionar efeitos de caráter inovativo e a formatação de uma dada territorialidade
através da disseminação de suas informações técnico-científicas-inovativas. Isso é visualizado
através dos clusters e das redes não locais de inovação. Lembrando, as “redes não locais de
inovação” são formas de redes surgidas pelas “mudanças recentes na organização industrial,
em que as estratégias empresariais demonstram que as formas de produção e difusão de
conhecimento são mais complexas e, simultaneamente, apresentam cada vez mais uma
orientação não local” (GERTLER, 2003, apud VALE, 2009, p. 14-15) e cluster, sendo uma
concentração de empresas que se comunicam por possuírem características semelhantes e
coabitarem no mesmo local. Elas colaboram entre si e, assim, tornam-se mais eficientes.
Continuando a respeito dos Centros de Cálculo, observa Bruno Latour (2000, p. 22-24)
A partir do momento em que uma inscrição aproveita as vantagens do inscrito, do
calculado, do plano, do desdobrável, do acumulável, do que se pode examinar com o
olhar, ela se torna comensurável com todas as outras, vindas de domínios da
realidade até então completamente estranhos. A perda considerável de cada inscrição
isolada, em relação ao que ela representa, se paga ao cêntuplo com a mais-valia de
informações que lhe proporciona essa compatibilidade com todas as outras
inscrições. O mesmo mapa pode cobrir-se de cálculos; é possível sobrepor a ele
mapas geológicos, meteorológicos, pode-se comentá-lo num texto, integrá-lo num
relato.

Hoje, temos todas essas “inscrições” obtidas de um lugar, no qual os seus dados estão
sendo armazenados, digitalizados e disseminados pelos diversos Centros de Cálculo, que
colaboram no desenvolvimento científico-tecnológico-inovativo. Verificamos então que as
universidades, ICTs em geral e empresas inovativas são integrantes do grande e complexo
aparato que serve aos Centros de Cálculo, existentes desde a antiguidade, como suporte para o
poder, intervenção, domínio, gerenciamento territorial e aperfeiçoamentos técnicoscientíficos-inovativos. Como bem diz Bruno Latour (2000, p. 22-24)
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Parece que a Biblioteca de Alexandria teria servido de centro de cálculo para uma
vasta rede da qual era a fonte abastecedora. Não é à toa que os Ptolomeus eram
gregos. O império de Alexandre sabia muito bem as forças que podem ser
derrubadas com o império dos signos.

Signos esses, realçados nesta Era da Informação, Conhecimento e Sabedoria. O
percurso que começa com os territórios expedicionados por geógrafos naturalistas como
Alexandre von Humboldt e Louis Claude de Saulces de Freycinet, chegando até o ciberespaço
adentrado pelos geógrafos contemporâneos, como Hindenburgo Pires (2003) e Michéle
Tancman Silva (2002); apontando o potencial dos Centros de Cálculo, isto é, os arquivos,
bibliotecas, centros de documentação, zoológicos, jardins botânicos, a maioria deles
pertencentes às universidades, demais ICTs e empresas, na otimização da pesquisa científica e
potencializando os efeitos inovativos.

2.7 O Capital Social e as redes sociais

Neste subcapítulo, trataremos como ocorrem as interações dos atores dentro das redes
sociais, nas quais trafegam as informações e conhecimentos, muitos sendo tácitos, necessários
para os desencadeamentos de efeitos inovativos. Para isso, recorremos ao conceito de Capital
Social.
A literatura a respeito do Capital Social é muito variável, o próprio termo é ambíguo
pela união dos opostos: capital e social. A genealogia de ambos é longa e ilustre. Entre os
ilustres temos Nicolau Maquiavel (1469-1527) que realiza uma abordagem paralela de Capital
Social através de uma noção de "virtude cívica"5. A origem do Capital Social como conceito
remonta aos trabalhos de Pierre Bourdieu (1980), James Coleman (1988) e Robert Putnam
(1993), sendo compreendido como o conjunto de instituições formais e informais, normas
sociais, hábitos e costumes que afetam os níveis de confiança, solidariedade e cooperação em

5

Robert Putnam (1996) empreendeu o caminho da explicação sociocultural e assim chegar às ideias de Capital
Social, se baseou no conceito de comunidade cívica, ou virtude cívica, inspirado nas ideias de Maquiavel e
vários de seus contemporâneos, os quais concluíram que o êxito ou fracasso das instituições livres dependia do
caráter dos cidadãos, isto é, de sua ― virtude cívica. Segundo Maquiavel, a virtude cívica consiste na busca
perseverante do bem público à custa de todo interesse puramente individual e particular. Entretanto, esse
altruísmo não é angelical nem místico. A linha explicativa de Putnam (1996) move-se na convicção de que a
democracia forte se baseia na comunidade autônoma de cidadãos. Estes estão unidos menos por interesses
homogêneos do que pela educação cívica, e são capazes de buscar objetivos comuns e de agir com reciprocidade,
graças ao seu espírito cívico e às suas instituições participativas, e não por boa vontade ou altruísmo.
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um grupo ou sistema social. Expressa o reconhecimento e a valorização de recursos embutidos
em estruturas sociais, até então não contabilizados por outras formas de capital. Ao contrário
da visão da economia neoclássica, a qual supõe uma racionalidade estritamente econômica e
individual, entendem-se, dessa perspectiva, que os atores econômicos não são átomos
isolados, mas encontram-se imersos em relações e estruturas sociais.
Na verdade, são vários conceitos de Capital Social, nos quais se ramificam em duas
correntes. A primeira, mais comum entre os sociólogos, apresenta a ideia de que as ações dos
indivíduos podem ser enaltecidas através da sua participação em redes sociais,
"especificamente através das interações diretas e indiretas com os outros atores desta rede"
(ADLER & KWON, 1999, p. 90-93). Nesta visão, o Capital Social está relacionado aos
recursos e benefícios potenciais que um ator tem, por possuir ou participar de uma rede sólida
e durável de relações pessoais (BOURDIEU, 1985; COLEMAN, 1988, PORTES, 1998).
Entretanto, como apontou Jan Flora (1998, p. 282-284), "o conceito de Bourdieu é
muitas vezes criticado por ter um caráter individualista, a partir do momento que se foca na
capacidade de um indivíduo em contribuir e utilizar os recursos coletivos para seus próprios
fins, através da transformação desse capital em outro". Trata-se de uma ótica de viés marxista,
marcado pela influência da divisão de classes e pelo capital em si, isto é, sendo o Capital (C)6
a soma do Capital Constante (Cc) com o Capital Variável (V): C = Cc + Cv.
Robert Putnam (2000), que faz parte de uma segunda corrente, acredita que o Capital
Social pode ser possuído tanto pelos indivíduos, quanto pelo grupo já levando em conta as
relações entre o grupo para a produção desses recursos, envolvendo reciprocidade e confiança.
A segunda corrente, diferente da visão individualizada apresentada pela primeira, mais
comum entre os cientistas políticos, entende Capital Social como uma parte significativa das
relações e laços internos que caracterizam as bases da ação coletiva e garante-lhe a coesão
necessária para atingir os resultados esperados (FUKUYAMA 1995; PUTNAM, 1993;
LOCKE, 1995; WOOLCOCK, 1998).
A ideia por trás da concepção do Capital Social entre os atores coletivos supõe que
estar articulado por meio de redes sociais representa um ganho não somente ao indivíduo, mas
ao grupo como um todo. Nessa perspectiva, o Capital Social é visto como de interesse
público, resultante das conexões e acesso dos atores sociais aos recursos existentes nas redes
6
Segundo a análise marxista, Capital: é o valor que se autoacrescenta através da extração da mais-valia em
vários ciclos; Capital Constante: parte do capital que durante o processo de produção não se altera. Serve
efetivamente para ser usado no meio de produção; Capital Variável: parte do capital que durante o processo de
produção varia de valor. Serve para pagar a força de trabalho e é a parcela do capital que se acrescenta através da
extração de mais-valia. A mais-valia de Karl Marx pode ser representada pela seguinte equação: M = C + V + m,
onde M = valor total da mercadoria; C = capital constante; V = capital variável; e m = mais-valia.
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ou grupos dos quais fazem parte (LIN, 2001). Além disso, cabe lembrar que na escola
sociológica francesa, são destacadas as relações de poder, conflito e desigualdade inerentes às
estruturas sociais, argumentando que o capital social, como todas as outras formas de capital,
reflete essas desigualdades.
Segundo Lin et al. (2001, apud ALBAGLI & MACIEL, 2004, p. 12), o Capital Social
propicia:
•

maior facilidade de compartilhamento de informações e conhecimentos, bem como
custos mais baixos, devido a relações de confiança, espírito cooperativo, referências
socioculturais e objetivos comuns;

•

melhor coordenação de ações e maior estabilidade organizacional, devido a processos
de tomada de decisão coletivos;

•

maior conhecimento mútuo, ampliando a previsibilidade sobre o comportamento dos
agentes, reduzindo a possibilidade de comportamentos oportunistas e propiciando
maior compromisso em relação ao grupo.
Baseado no exposto, a definição de Capital Social seria o conjunto de bens sociais,

psicológicos, cognitivos e institucionais que possibilitam a produção de comportamento
cooperativo mutuamente benéfico (UPHOFF, 2000; KRISHNA, 2000, apud JACOBI et al,
2004, p. 11).
Apesar de sua corrente popularidade, a noção de que o envolvimento e a participação
em grupos possuem consequências positivas para as pessoas não é nova, como bem lembrou
Marcos Pattussi et al (2006, p. 2)
Portes (Alejandro) lembra que a ideia de capital social estava implícita na sociologia
do século XIX com os trabalhos de Durkheim, Marx e Simmel (Georg). Durkheim
argumentava que indivíduos se completam através da participação e devoção à vida
em grupos. Esta devoção moral ao grupo por parte de seus membros constituiria uma
reserva para a coletividade e uma fonte poderosa de capital social. Na análise
marxista, capital social seria criado como produto da coesão interna dentro de grupos
em resposta à exploração e discriminação externas enquanto a industrialização
progredia. Para Simmel, a vida social também seria composta por uma série de
trocas interpessoais onde favores, informações e outros recursos são compartilhados,
criando assim uma rede de obrigações mútuas as quais constituiriam capital social.

Desse modo, ao utilizarmos a temática das redes, nesse caso, as Redes Sociais,
"compreendidas como uma dimensão do Capital Social" (BANCO MUNDIAL, 2003, apud
DALL'AGNOL, 2010, p. 135), representam as relações entre indivíduos, grupos ou
organizações com outros indivíduos, grupos ou organizações, nos quais têm sido considerado
um importante recurso estratégico para as organizações alcançarem seus objetivos. As redes
sociais assumem um grau de importância por constituírem-se um elemento condutor de
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informações e conhecimentos entre indivíduos e grupos, possibilitando a ampliação e a
geração de novos conhecimentos, elemento fundamental para a ocorrência da inovação.
Podemos perceber, então, a relação significativa entre redes sociais e inovação. Quanto
maior a relação, proporcional é a tendência da ativação dos efeitos que gerem a inovação, uma
vez que as redes permitem incrementar o conhecimento existente. A aposta na constituição de
redes sociais sólidas e colaborativas parece ser uma forma bastante promissora de alavancar a
inovação potencializando sua ocorrência.
Para Wineman et al (2009), a ocorrência do processo de inovação está diretamente
ligada ao ambiente espacial, territorial, em que as redes de interação sociais (redes sociais)
convivem numa organização. As características e a funcionalidade existentes nos ambientes
territoriais têm influência sobre os resultados da inovação. Ao expandirmos essa interpretação,
como sugeriu Roberto Dall'Agnol (2010), para um cenário ampliado de ambiente de interação,
no qual não há um ambiente espacial com contornos bem definidos, pode se apresentar como
uma forma de compreender possíveis resultados advindos das redes sociais das ICTs, visto
que as questões locais e regionais envolvem cada uma delas, certamente exercem influências
sobre sua rede social e sobre o processo de inovação, indiretamente.
Ao mapearmos as redes sociais das ICTs com NITs Implementados, como
demonstrado no Capítulo IV, além de apresentar a relevância do estabelecimento de
parâmetros concretos de ligação, como a realizada determinação das "instituições centrais",
entre os atores da inovação, ou desenvolvedores de patentes com cotitularidade de cada ICT
levantada, há o descortinamento de outras possibilidades. No caso, a identificação das
peculiaridades relacionadas à localização destas ICTs e seu impacto e articulação com suas
redes sociais constituída de ICTs de diferentes locais. Esta tarefa demanda vários estudos
aprofundados e proporcional tempo dada à estruturação e peculiaridade que cada das várias
ICTs possuírem e as características que apresentam seu local de influência, somado ao
impacto destas condições sobre a sua rede social.

2.8 O poder da inovação em alterar a estrutura econômica e a base territorial

Herdeiros de uma importante inovação tecnológica, o transistor, inventado em 1947,
na empresa Bell Laboratories em Murray Hill, no Estado de Nova Jersey, pelos físicos
Bardeen, Brattain e Shockley, o fato propiciou um novo arranjo produtivo e territorial. O
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transistor possibilitou o processamento de impulsos elétricos em velocidade rápida e em modo
binário de interrupção e amplificação, permitindo a codificação da lógica e a comunicação
com e entre as máquinas. Esses dispositivos têm o nome de semicondutores. A partir dos
engenheiros e discípulos de Shockley, surgiu uma rede de empresas que prosseguiram no uso
dessa inovação, servindo de base para o novo arranjo produtivo, inovativo e territorial, o Vale
do Silício. É o início da revolução da microeletrônica e da qual a sociedade do Século XXI
segue usufruindo.
Como lembrou Hindenburgo Pires (2003), toda estrutura econômica possui uma base
territorial. Se a estrutura econômica se altera, a base territorial também se altera. Como a base
territorial se alterou, pode-se admitir, por conseguinte que, novamente, a estrutura econômica
também tende a se alterar e assim por diante, gerando o círculo virtuoso do crescimento
econômico. Ao contrário do que alguns pesquisadores e analistas tenham previsto, o espaço
local não perdeu sua importância com o desenvolvimento das telecomunicações e das
indústrias de informação, frutos da revolução da microeletrônica. Acompanhando a dispersão
das atividades econômicas da globalização, as cidades, por exemplo, adquiriram novas formas
de composição do capital e de centralização territorial, associadas aos novos arranjos de
gerenciamento, produção, inovação e de comando operacional dessas atividades em escala
planetária.
Isto pode ser observado com o surgimento dos Portos Digitais, que são polos de
desenvolvimento de softwares e Economia Criativa. O que os diferencia dos demais parques
tecnológicos é a sua territorialidade. O Porto Digital é um parque urbano, geralmente
abrigados em áreas de ocupação antiga de uma urbe em processo de revitalização e
restruturação, isto é, um território reconfigurado pela ação inovadora proporcionada pelas
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). O Porto Digital

é um modelo

organizacional resultante dos efeitos inovativos aplicados em tal base territorial. São inúmeros
os projetos de Portos Digitais efetuados por iniciativas de governos locais no Brasil, cabendo
destacar os seguintes:
• Projeto Porto Digital, no Recife: http://www.portodigital.org.br/
• Teleporto de Belo Horizonte: http://www.teleportobrasil.com.br/qsomos.htm
• Teleporto de Nova Lima (MG): http://www.teleportobrasil.com.br/novalima.htm

Quanto aos polos e parques tecnológico, muitos autores utilizam o mesmo conceito
tanto para “parques” quanto para “polos”. A definição deste conceito é de importância para a
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pesquisa, pois são utilizados no contexto do que chamaremos de Centro Regionais Inovativos,
exposto no Subcapítulo 4.1. José Adelino Medeiros (1996, p. 2), define "Polo Tecnológico"
sendo uma
[...] aglomeração ou concentração de empresas intensivas em tecnologia, localizadas
ao redor das instituições de ensino e pesquisa, dentro de um raio de 5 a 10 km de
uma universidade ou centro de pesquisas. Essas instituições de ensino e pesquisa
funcionam como eixo em torno do qual as empresas se situam. As instituições
acadêmicas usualmente especializam-se em algumas áreas consideradas de ponta e
relacionam-se intensamente com as empresas que utilizam seus recursos humanos
(professores, pesquisadores e alunos), equipamentos e laboratórios, eventualmente
pode existir uma entidade gestora que facilita e orienta a articulação.

Para o autor, os polos se diferenciam dos parques, devido eles terem uma área ampla
no território e de poder aparecerem espontaneamente, isto é, surgem a partir de pré-condições
existentes em determinado local. Os parques funcionam em instalações próprias e bem
definidas, como dentro de uma universidade, onde pode existir um “parque científico”.
O termo “Parque Tecnológico”, segundo Roberto Lotufo (2003), é uma organização
gerida por especialistas, cujo principal objetivo é aumentar a riqueza da comunidade, através
da promoção da cultura da inovação, da competitividade das empresas e instituições baseadas
no conhecimento que lhe estão associadas. Na visão de José Cassiolato & Helena Lastres
(2003, p. 20), os parques tecnológicos oferecem espaço, estrutura predial e infraestrutura para
as empresas e, geralmente, envolvem os seguintes aspectos:
(i) laços formais e operacionais entre empresas, universidades e P&D;
(ii) estímulo à transferência de tecnologia e à participação de firmas baseadas em tecnologia;
(iii) a oferta de serviços, como promoção das empresas e apoio para obtenção de
financiamentos.
Devido a essas razões, Desirée Zouain & Guilherme Plonski (2006) consideraram o
parque tecnológico a forma mais completa de cooperação entre universidades e institutos de
pesquisa com o setor empresarial. Como será abordado no Subcapítulo 4.1 desta tese, é a
proximidade espacial que favorece a interação social dos atores, ocorrendo a troca de
informações e conhecimento, a similaridade de atitudes culturais e psicológicas, a frequência
de contatos interpessoais e cooperação, mobilidade e flexibilidade que repercute na
capacidade inovativa, surgindo o que denominaremos de Centros Regionais Inovativos. Uma
forma de caracterizar os Centros Regionais Inovativos, como é proposta neste trabalho, é das
organizações (empresas, diversos tipos de órgãos) e ICTs, contidos neles, possuírem os seus
Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs). Portanto, em muitos destes Centros temos a
instalação dos Polos e Parques Tecnológicos, como observado, que são áreas geralmente
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ligadas à alguma importante ICT, com infraestrutura necessária para a instalação de empresas
produtivas baseadas em pesquisa e desenvolvimento tecnológico.
O crescimento da participação da ciência no processo produtivo, a expansão das
inovações tecnológicas, proporcionam a formação de relações sociais de produção que
interferem e alteram a composição do capital do espaço. As inovações tecnológicas cumprem
o papel estratégico de viabilizar e fortalecer as condições desiguais de concorrência entre os
circuitos espaciais de produção. Esta nova realidade proporcionada pelas ações inovativas
tecnológicas resultando, além da Alta Tecnologia, também de uma Reestruturação Territorial,
da qual os Portos Digitais fazem parte, percebida por Hindenburgo Pires no início da década
de 90, além de outros pesquisadores já na década de 80 como Manuel Castells (1985).
Hindenburgo Pires através de seu artigo, As "Metamorfoses" Tecnológicas do Capitalismo no
Período Atual (1992), focando a realidade brasileira, expôs em dez tópicos as tendências de
sua articulação, cuja lógica em grande parte, segue nos dias atuais. São apresentadas no box 2,
estas lógicas, de forte impacto territorial, objeto de análise, em especial, dos geógrafos
empenhados em estudar as metamorfoses proporcionadas pela inovação tecnológica no espaço
geográfico.
Box 2- Análise da reestruturação territorial e global da indústria, início da década de 90.
1. o processo de reestruturação territorial relaciona-se com a formação de vários polos-técnicos, ligados
aos investimentos de pesquisa e de desenvolvimento financiado pelo Estado, destinados à reprodução do
programa de defesa militar;
2. o processo de formação de deseconomias de aglomerações, resultante da acentuação da crise de
reprodução das condições globais de acumulação e manutenção dos serviços de consumo seletivo nas grandes
cidades, parece ser um fator que condiciona o processo de periferização e descentralização da produção de alta
tecnologia;
3. a estratégia de implantação da alta tecnologia no espaço tem privilegiado os territórios onde as
relações de trabalho estão em formação, geralmente nas regiões próximas de fronteiras onde as organizações
sindicais têm menor expressão, e onde as possibilidades de exploração e disciplinarização da força de trabalho
parecem atender às exigências de performance dessas indústrias;
4. as indústrias de alta tecnologia parecem estabelecer intricados mecanismos transacionais e
organizacionais de produção e socialização de conhecimento científico, entre pequenas empresas ou mesmo um
pool de empresas, que se relacionam de modo vertical, descentralizado e flexível, favorecidos pelas novas
possibilidades de rebaixamento dos custos de telecomunicações e de produção;
5. a espacialização das indústrias de alta tecnologia introduz elementos de redefinição da divisão
territorial e regional do trabalho, promovido pelo seu dinamismo e sua capacidade de reconverter espaços à teia
de suas influências operacionais e transacionais, estabelecendo uma hierarquia organizacional interadministrativa
de regulação e controle do processo de produção entre espaços;
6. as indústrias de alta tecnologia, além de produzir novas relações de trabalho mais intensivas em
alguns casos, são extremamente seletivas em suas exigências quanto à formação de quadros técnicos aptos ao
exercício das atividades técnicas de alto nível;
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7. as indústrias de alta tecnologia estão fazendo emergir formas descentralizadas de atividades
financeiras, comerciais e de gestão territorial;
8. as indústrias de alta tecnologia estão introduzindo uma modalidade de hierarquia espacial do processo
de produção, a partir da hierarquia organizacional e informacional das relações transacionais entre esferas
interadministrativas e intradministrativas de suas empresas. O insumo dessas relações transacionais é o
conhecimento científico, que tende a ser socializado em grande escala, para permitir a superação dos mercados
flutuantes, o aumento e diversificação de produtos, e, também, ampliação de mercados e das redes de relações
comerciais e financeiras das empresas de alta tecnologia;
9. os investimentos estatais de pesquisa e desenvolvimento constituem a retaguarda de sobrevivência
tecnológica e científica dos grandes laboratórios de pesquisa e empresas de alta tecnologia, além da garantia para
a consolidação de novos mercados supranacionais e quebra às barreiras alfandegárias para os novos produtos de
exportação no exterior;
10. Os investimentos estatais de pesquisa e desenvolvimento em alta tecnologia estão se redirecionando
e se concentrando em termos regionais, através da formação dos grandes tecnopolos de produção industrial, o
que estimula, em relação às tradicionais regiões metropolitanas, o fenômeno da desindustrialização territorial
relativa - no Brasil esse processo pode ser observado quando se examina a parte relativa ao valor da
transformação industrial, entre a região metropolitana de São Paulo, que apresentou, entre 1970 e 1980,
crescimento negativo 9,9%, enquanto o interior de São Paulo, no mesmo período, apresentou um crescimento
positivo de 5,1%, já a região metropolitana do Rio de Janeiro, também, no mesmo período, apresentou um
crescimento negativo de 4,9%.
Fonte: PIRES, 1992, p. 75.

Eis então o impacto que o desdobramento de uma patente em inovação tecnológica, o
poder em afetar o território, refletindo nas diversas escalas, ou seja, locais e globais.
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3. OS NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (NITS), ARCABOUÇO LEGAL,
CONJUNTURA HISTÓRICA, A PERDA DA COMPETIVIDADE INDUSTRIAL, AS
ATITUDES TOMADAS REALÇANDO A IMPORTÂNCIA DOS NITS E OS DADOS
LEVANTADOS PELO FORMICT 2014

Abordaremos neste Capítulo o conceito e as prerrogativas dos Núcleos de Inovação
Tecnológica, o seu embasamento legal, a conjuntura histórico-econômica que forjou a sua
gênese. O papel dos Núcleos de Inovação Tecnológica enquanto gestores das inovações
tecnológicas produzidas pelas diversas ICTs, empresas e organizações. Os usos políticos e
econômicos do território no contexto formulação de estratégias de políticas públicas recentes
implantadas no âmbito da C, T &I com ênfase nas atuações dos NITs, seu território de atuação
e de suas redes. A importância dos NITs no momento atual em que a janela de oportunidades
brasileira está se fechando, a insistente perda da competividade industrial, as atitudes que
foram e a serem tomadas pelos gestores da economia brasileira.

3.1 Os Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs)

Um Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) é definido na Lei de Inovação como sendo
o núcleo ou órgão constituído por uma ou mais Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT) com
a finalidade de gerir sua política de inovação. Há diferentes modelos de NIT e dependem das
especificidades de cada ICT ou consórcio de ICT e dos mecanismos de transferência de
tecnologia utilizados por elas. Os NITs são a expressão baseada na visão que norteia as
políticas tecnológicas realizadas em vários países com o foco em programas de cooperação
entre os setores público e privado, buscando incentivar e apoiar os esforços das empresas,
reduzir riscos e maximizar os resultados da capacitação científica formada localmente
(LOTUFO, 2009). O autor ressaltou que esses esforços, além de estimular parcerias entre
universidades, institutos de pesquisa e empresas, estão direcionados à maior interação entre as
próprias empresas, seja por meio de políticas explícitas ou através de “redes cooperativas” de
pesquisa, centros compartilhados e/ou infraestruturas comuns.
O marco regulatório brasileiro que propiciou a criação e proliferação de Núcleos de
Inovação Tecnológica (NITs) nas Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) foi a
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publicação da Lei N. 10.973, de 02/12/2004, conhecida como Lei de Inovação Tecnológica e
que foi regulamentada pelo Decreto N. 5.563, de 11/10/2005. Esta Lei, em seu Artigo 17,
determina que: “A ICT deverá dispor de Núcleo de Inovação Tecnológica, próprio ou em
associação com outras ICT, com a finalidade de gerir sua política de inovação” (Brasil, 2004).
Em muitas universidades e institutos de pesquisa brasileiros já existiam um NIT, como é o
caso do Instituto Nacional de Tecnologia (INT), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ) e da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Muito destes NITs tem outras
denominações do tipo: escritórios de transferência de tecnologia, agências de inovação,
núcleos de propriedade intelectual etc.
Em 2006, foi criado pelos gestores de NITs brasileiros o Fórum Nacional dos Gestores
de Tecnologia, de Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC). Dentre os vários
objetivos para sua criação estava a “disseminação da cultura de inovação, da propriedade
intelectual e da transferência de tecnologia” e o “mapeamento e divulgação das atividades e
indicadores das Instâncias Gestoras de Inovação (IGI) ” (TORKOMIAN, 2009, p. 22).
O NIT tem a função de gerir as políticas de inovação da ICT, executando no mínimo as
seguintes atividades, de acordo com o previsto pela Lei de Inovação Tecnológica (Lei N.
10.973) em seu Artigo 16:
São competências mínimas do Núcleo de Inovação Tecnológica:
I - zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das criações,
licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia;
II - avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa
para o atendimento das disposições desta Lei;
III - avaliar solicitação de inventor independente para adoção de invenção na forma
prevista na Lei;
IV - opinar pela conveniência e promover a proteção das criações desenvolvidas na
instituição;
V - opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na instituição,
passíveis de proteção intelectual;
VI - acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade
intelectual da instituição.
Como apontou Andreia da Silva (2012), a Chamada Pública MCT/FINEP/Ação
Transversal – TIB – 02/2006 (FINEP, 2006), a qual estabeleceu como objetivo identificar e
selecionar propostas no âmbito do Programa Tecnologia Industrial Básica (TIB) visando o
apoio financeiro a projetos de implantação, implementação e fortalecimento de Núcleos de
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Inovação Tecnológica (NITs), nas Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs), determinou
que além das competências mínimas previstas na Lei de Inovação Tecnológica, segundo a
citada Chamada Pública, os NITs deverão desempenhar outras atividades consideradas
essenciais para sua implementação e fortalecimento como:
•

promover e participar de treinamentos específicos na área de propriedade intelectual e
de transferência de tecnologia;

•

promover e participar de encontros técnicos visando à disseminação das suas
experiências;

•

atuar na identificação, na proteção e na divulgação de resultados de pesquisa e de
tecnologias passíveis de exploração comercial;

•

atuar na interface entre a ICT e o mercado no estímulo à inovação tecnológica, por
meio da negociação de projetos e demais atividades de transferência de tecnologia;

•

manter base de dados atualizada sobre projetos de P, D&I, propriedade intelectual,
tecnologias disponíveis para exploração comercial e tecnologias transferidas, inclusive
com a identificação dos eventuais parceiros, quando couber;

•

participar de uma rede de núcleos congêneres de âmbito nacional, com a finalidade de
promover o fortalecimento das atividades de propriedade intelectual e de transferência
de tecnologia, bem como o aprimoramento dos modelos de gestão dos NIT.

3.1.1 As características dos Núcleos de Inovação Tecnológicas (NITs)

É importante analisarmos as características dos NITS, e assim verificar como se
comportam ao interagir com as empresas, de realizar o seu papel e os problemas que
atravessam em seu breve histórico de existência. Quanto à relação dos NITs com o setor
produtivo, de acordo com uma pesquisa realizada por Bortolini et al (2014) em uma grande
amostra de NITs, a sua interação é ainda pouco abrangente. Apesar da grande maioria dos
NITs estudados nessa pesquisa terem afirmado realizar algum tipo de interação com empresas
no ano de 2012, ao se efetuar a análise dos dados obtidos na pesquisa, é constatado na ampla
maioria dos NITs uma média de 10 empresas por ano, ou seja, menos de 1 empresa por mês.
Segundo Bortolini et al (2014), esta limitação deve-se em parte de que poucas empresas tem o
conhecimento dessa atividade de aproximação realizada pelos NITs, que visa facilitar o
processo de interação entre empresa e comunidade acadêmica, além dos receios dessas quanto
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à forma de parceria e segurança jurídica. Outra razão liga-se ao fato que apenas pouco mais da
metade dos NITs pesquisados realizaram prospecções de empresas parceiras, atividade esta
que contribui para a disseminação do conhecimento dos serviços prestados por estes.
O Programa EMBRAPII, que será abordado no Subcapítulo 3.4, tem em seu cerne o de
apresentar a segurança, inclusive havendo a assinatura de Acordo de Confidencialidade, na
realização destas parcerias, além de segurança jurídica nos Acordos de Parceria. Por isso, o
NIT do INT, que faz parte do Arranjo NIT-RIO, mas de operacionalidade praticamente
autônoma e pertencente a um instituto credenciado como Unidade EMBRAPII, tem entre suas
tarefas, o acompanhamento das parcerias realizadas neste âmbito. Este NIT, recebe auxílio
financeiro da Unidade EMBRAPII/INT para que parte de seus recursos humanos, em grande
parte, de bolsistas, possam ser mantidos. Observamos, então, que uma das características dos
NITs é de possuírem orçamento limitado, alta rotatividade de pessoal e falta de ferramentas de
auxílio à gestão.
A importância dos NITs pertencentes aos ICTs credenciados como Unidade
EMBRAPII é, em especial, a de realizar a pesquisa de anterioridade histórica de patentes,
além de encaminhar ao INPI a solicitação de patenteamento dos produtos e processos
desenvolvidos no ambiente EMBRAPII, caso a empresa parceira deseje. Este é um dos
procedimentos da Unidade EMBRAPII/INT, que conta com uma Coordenação de Negócios,
composta de servidores estáveis, na tarefa de prospectar, interagir com as empresas, buscando
parcerias de projetos de cunho inovativo, tendo o auxílio imprescindível do NIT, capacitando
as empresas em sua competitividade e sobrevivência no mercado.
De forma didática, os NITs podem ser caracterizados em função de suas atividades e
de acordo com suas missões, vide quadros 8 e 9, apresentado por Roberto Lotufo (2009) e
organizado por Andreia Maria da Silva (2012). Roberto Lotufo (2009) ressaltou que cada NIT
possui dada parcela de cada uma destas características.
Quadro 8- Caracterização dos NITs em função de suas atividades.

CARACTERIZAÇÃO DOS NITs - ATIVIDADES
PERFIL
Legal

ATIVIDADES
- Atuam na regulação e formalização;
- Fortemente influenciados pelo
departamento jurídico da ICT;
- Responsáveis pela definição da
possibilidade ou não de depositar patente

115

ou formalizar um convênio com empresa,
mediante cláusulas definidas;
- Formados por advogados e especialistas
em propriedade intelectual.
Administrativo

- Atuam nos processos administrativos de
aprovações e encaminhamentos para
concretização de assinaturas dos convênios
e contratos referentes à interação ICT –
Empresa.

Voltada à Negócios

- Atuam no desenvolvimento de negócios
a partir dos resultados da pesquisa.
- Competências dos profissionais que
atuam nesses NITs: entender da dinâmica
da inovação; conhecer o mercado; saber
dos desafios para a formação e o
crescimento de empresas baseado em
conhecimento, assim como a natureza da
pesquisa acadêmica e empresarial.

Fonte: Baseado em LOTUFO, 2009; apud SILVA, 2012.

Segundo Marli Santos (2009, p. 88), o estabelecimento da missão do NIT é
[...] consequência da política adotada pela instituição para a gestão da transferência
de tecnologia e deve estar claramente estabelecida, como um dos fundamentos para
as operações do NIT. A missão deve definir, em uma simples frase, o objetivo do
NIT, assim como seu foco de atuação, expressando, deste modo, o modelo de
transferência de tecnologia adotado pela instituição. Nesse sentido, a missão da
instituição deve ser definida em estreita relação com o papel que desempenham seus
clientes na cadeia de valor da qual são parte. Não se deve perder de vista que a
clientela de um NIT está constituída por clientes internos e externos, com objetivos
distintos que têm que ser compreendidos e incorporados na definição da missão, o
que se traduzirá no desenho de estratégias e meios efetivos.

No quadro 9 podemos então visualizar como os NITs de várias ICTs foram formatados
através da política adotada por sua instituição para a gestão da transferência de tecnologia,
dividindo-as segundo a sua categoria/missão e atividades/missões.
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Quadro 9- Caracterização dos NITs em função de suas missões.

CARACTERIZAÇÃO DOS NITs - MISSÔES
CATEGORIA/MISSÃO
Enfatizar a busca de royalties

ATIVIDADES/MISSÕES
- Objetiva angariar fonte extra de recursos
para o ICT;
- Usualmente estabelecem canal com
grupos reduzidos de inventores detentores
de tecnologias que trazem um grande
retorno financeiro;
- Normalmente estabelecem critérios
seletivos das tecnologias sujeitas à
proteção;
- A relação entre número de licenciamento
e número de patentes é geralmente alta.

Buscar maximizar o progresso regional a

- Buscam o desenvolvimento de empresas

partir da transferência de tecnologia (spin-

nascentes baseadas em tecnologias

off)

desenvolvidas na ICT;
- Seus profissionais trabalham com poucas
iniciativas e dedicam uma grande parcela
de seu tempo a cada projeto;
- Suas atividades principais são a busca de
recursos financeiros e estratégicos,
procurando garantir o sucesso do
empreendimento.
- Possuem uma forte rede de
relacionamentos formada por investidores
“anjos”, de capital de risco e de
empreendedores bem-sucedidos.

Buscar maximizar o benefício à sociedade

- Dão a mesma importância para novo

geralmente a partir dos resultados da

inventor pesquisador e para o licenciamento

pesquisa acadêmica

de uma nova tecnologia.
- Buscam a disseminação da cultura da
inovação em todas as áreas e procuram
beneficiar tanto o ICT como a sociedade
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como um todo.
- Depositam patentes, entre outros ativos de
Propriedade Intelectual, e possuem uma
parcela significativa de inventores dentre os
acadêmicos de sua instituição.
Fonte: Baseado em LOTUFO, 2009; apud SILVA, 2012.

Os casos apresentados nos quadros 8 e 9 são meramente didáticos, na prática cada NIT
contém uma parcela de cada uma das características apresentadas. Muitas ICTs, de acordo
com Andreia Silva (2012, p. 51), “estão cada vez mais procurando adequar seus NITs para o
modelo de desenvolvimento de negócios, bem como devem procurar beneficiar tanto sua
instituição como a sociedade, ao mesmo tempo em que devem incentivar o desenvolvimento
regional de forma sustentável”.

3.2 Antecedentes que propiciaram a Lei de Inovação e a constituição dos Núcleos de
Inovação Tecnológica (NITs)

Havia nos anos anteriores dos 90, o esforço nacional das ICTs em almejar o
aprimoramento das atividades de gestão e comercialização dos resultados de pesquisa.
Segundo Isabel Campos (2014), no Brasil, a partir da década de 80, diversas políticas públicas
foram implementadas com o objetivo de promover a aproximação do governo, academia e
empresa, com a criação de mecanismos como: 1) a Rede de Núcleos de Informação
Tecnológica Industrial (NITI), do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (PADCT); 2) os Núcleos de Apoio ao Patenteamento (NAP)/Escritórios de
Transferência de Tecnologia (ETT); e, finalmente, 3) os Núcleos de Inovação Tecnológica
(NIT), implantados a partir da Lei nº 10.973, de 02/12/2004 (Lei da Inovação).
Na segunda metade da década de 90, praticamente coincidindo com os Governos de
Fernando Henrique Cardoso (1995-1998 e 1999-2002), surgiram no Brasil novas leis que
regulamentam a propriedade intelectual, entre elas, a já citada na Lei de Propriedade
Industrial, N. 9.279, de 14 de maio de 1996. Estas leis impuseram às ICTs a necessidade de
discutir o tema e formular ações. O que se buscava em seu arcabouço político-legal era a
valorização dos resultados de pesquisa, sob a forma de ganhos econômicos para as ICTs e
seus pesquisadores e, é claro, com a ótica de trazer benefícios para a sociedade como um todo.
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Uma análise de período histórico, que vai até o primeiro Governo Luiz Inácio Lula da
Silva (2003-2006), governo este que criou a Lei de Inovação Tecnológica, é importante para
entendermos a conjuntura política e econômica que forjou a criação da referida Lei. Também
será estudado o período posterior, até o presente, para apurar as Leis de Ciência, Tecnologia e
Inovação que surgiram neste tempo, frutos do desdobramento da Lei de Inovação
Tecnológica.
Convém lembrar, que no meio da década de 90, mais precisamente em 1995, com o
início do primeiro Governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998), houve uma nova
etapa da política de privatização brasileira iniciada no Governo de Fernando Collor de Melo
(1990-1992), reformulando o programa de privatização e alterando a Constituição Federal nos
pontos em que a economia nacional ou a empresa estatal eram protegidas. Como afirmou
Beatriz Santarosa (2001, p. 55), “quebrou o monopólio estatal de petróleo e das
telecomunicações e modificou o arcabouço legal sobre a pesquisa e lavra no subsolo do país”.

3.2.1 A Borrasca Neoliberal, a Busca da Definição de Áreas Prioritárias na Política de C,T&I

O Plano Plurianual de Ciência e Tecnologia do Governo Federal (PPA) 1996-1999
(BRASIL, 1996) aponta de forma explícita a preocupação com a inserção da economia
brasileira na economia capitalista globalizada, priorizando a competitividade, a ser lograda por
uma maior presença das atividades de C,T&I no processo de desenvolvimento
socioeconômico, através da orientação da política científica e tecnológica para a difusão e
introdução de inovações tecnológicas nas cadeias produtivas. O volume de recursos previsto
para a consecução dos objetivos consignados neste II Plano Plurianual (II PPA) da C&T
cresceria. O III Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - III
PADCT (BRASIL, 1998), que consolidaria a base de recursos necessários para a implantação
da agenda vigente de C&T, “seria criado em decorrência do êxito do Fundo Setorial do
Petróleo7, em 1997, um conjunto apreciável de fundos setoriais no ano 2000” (PACHECO,
7
Os Fundos Setoriais foram criados para garantir investimentos sólidos e permanentes na pesquisa científica e
tecnológica do Brasil. Com esta iniciativa - aprovada pelo Congresso Nacional a partir de 1999, com o primeiro
Fundo (o CT-PETRO) - a política brasileira de C&T passou a figurar em um novo cenário, mobilizando fontes
extras, em diversos setores, para que fossem empenhados financiamentos compatíveis com os novos desafios. Os
recursos que compõem cada um dos Fundos Setoriais são provenientes de empresas públicas e/ou privadas, que
contribuem com o governo, representando novas fontes de investimento em C&T. Desta forma, os Fundos
Setoriais facilitam, não apenas o desenvolvimento tecnológico para as atividades de produção, mas, também,
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2007; VALLE et al., 2002, apud THEIS, 2009, p. 73). Foi justamente no âmbito dos 3
PADCT que foi inserida a ideia de haver unidades de suporte para patenteamento e
transferência de tecnologia.
Inspirado na passagem da pesquisa básica para a pesquisa aplicada, além dos
crescentes recursos a serem alavancados, é formulado o ambicioso Plano Plurianual 20002003 do MCT. O Plano que tem os seus esforços fortemente orientados para os processos de
inovação tecnológica, entretanto, sem descuidar da pesquisa científica e tecnológica.
Sob o signo da Sociedade do Conhecimento e da Informação, que conduziria a
empresa brasileira à competitiva, isto forneceria o pretexto de um importante documento
preparatório para a Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação – o "Livro
Verde" (2000) organizado por Tadao Takahashi. A inserção do Brasil à dita Sociedade do
Conhecimento e da Informação proposto pelo Livro Verde ocorreria pelo ajustamento da
sociedade brasileira às condições de produção e consumo de C&T no plano internacional.
A Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, 2001, levaria a termo essa
ideia. Isto é comprovado num documento-síntese – o "Livro Branco" (BRASIL, 2002), que
consolida a visão do Brasil de precisar se ajustar às condições da nova conjuntura
internacional, tendo nela a empresa privada um significado transcendente. O Livro Branco,
atenuando o previsto pelo Livro Verde, ao invés de assegurar a entrada do Brasil na Sociedade
do Conhecimento e da Informação, seria suficiente “apontar caminhos para que Ciência
Tecnologia e Inovação possam contribuir para a construção de um país mais dinâmico,
competitivo e socialmente mais justo” (BRASIL, 2002, p. 21). Entretanto, como criticou Ivo
Theis (2009, p. 74), “o que o Livro Branco não explicaria é como a perseguição da
competitividade poderia conduzir a um país mais justo”.
Foi nesse período, nos governos de Fernando Henrique Cardoso, que foi nomeado
como ministro, Bresser Pereira, para o Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado (MARE). Este é um dos mentores intelectuais, responsável pela implementação da
Reforma Gerencial, a qual reestruturou o setor de C&T. Os processos básicos da reforma
foram: delimitação das funções do Estado, redução de pessoal pelos programas de
privatização, terceirização e publicização. Transferência para o setor público não estatal do
Estado no âmbito do Direito Privado, transformando-os em Organizações Sociais (OS). Nesse
período temos o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e o Laboratório Nacional de
Luz Síncrotron (LNLS), pertencentes até então ao CNPq, transformados em OS. Em 2013
colaboram com a cadeia do conhecimento
http://www.cnpq.br/web/guest/fundos-setoriais

ligada,

direta

ou

indiretamente,

com

os

setores.
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temos a Associação Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII)
acompanhando este modelo.
Segundo Bresser Pereira (2001), a Reforma Gerencial teve três dimensões:
institucional, cultural e de gestão, tendo sido dada prioridade às mudanças institucionais. O
ponto de partida para a construção do modelo de reforma foi, por um lado, a dicotomia
estabelecida por Bresser Pereira entre administração burocrática/administração gerencial; e,
por outro lado, a questão das formas de propriedade ou de organização relevantes no
capitalismo globalizado, que o autor identifica como três: propriedade privada, propriedade
estatal e propriedade pública não estatal. Essa é uma questão essencial no modelo da Reforma
Gerencial. Para Bresser Pereira, no núcleo estratégico e nas atividades exclusivas do Estado, a
propriedade será, por definição estatal e a produção de bens e de serviços, a propriedade será
privada.
Foi observado por Maíra Corrêa (2003, p. 146) que a proposta do Governo Fernando
Henrique Cardoso era reformar e reinventar o Estado, com base nas ideias do movimento
internacional da “terceira via” que tem em Anthony Giddens (1998) seu principal teórico. O
citado autor (1998) afirmou que “é necessário reconstruir o Estado”, além de ter trabalhado
como assessor do ex-Primeiro-Ministro britânico Tony Blair (1997-2007).
Analisando com mais nitidez os Governos Fernando Henrique Cardoso, é observado
que o principal instrumento de planejamento foi o Plano Plurianual (PPA), que norteou o
desenvolvimento de diversos setores da infraestrutura governamental, dentre os quais se inclui
a Ciência & Tecnologia. Em 1996 houve o lançamento do Programa de Apoio a Núcleos de
Excelência (PRONEX), cuja meta principal era apoiar o desenvolvimento científico e
tecnológico por meio do fomento à pesquisa nas grandes áreas do conhecimento, apoiando
núcleos de pesquisadores com comprovada competência e tradição em sua área de atuação.
Este programa funcionou de forma razoável até 2000 quando a descontinuidade no repasse das
verbas provocou o seu declínio (VERONESE, 2006; CORRÊA, 2008b; LIMA, 2011). No
mesmo ano foi criando o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CNCT), um órgão de
assessoria especial diretamente ligado à Presidência da República. Sua finalidade é a
formulação e implementação de uma política científica e tecnológica. Entretanto, "o objetivo
principal era a centralização das decisões, numa época de recursos escassos" (SERAFIM &
DAGNINO, 2011, p. 408).
Em 1998, foi criado pelo MCT o programa denominado “Institutos do Milênio”, que
tem o objetivo de aumentar a competência científica brasileira por meio do apoio e
capacitação de centros de pesquisa e laboratórios de alta qualidade científica e/ou atuantes em
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áreas estratégicas para o desenvolvimento nacional. A proposta incluía dois grandes grupos de
institutos: (1) institutos de alto nível científico e tecnológico e (2) institutos que atuam em
áreas estratégicas (Ciências do Mar; Ciências do Amazonas e Semiárido). Segundo Paulo
Lima (2011), não aconteceram mudanças estruturais no primeiro Governo de Fernando
Henrique Cardoso na Área de Ciência e Tecnologia. Na verdade, o desenvolvimento da
pesquisa científica e tecnológica no citado período não aconteceu de forma sistematizada e
intencional, dada a falta de investimentos e priorização do setor. O que ocorreu como maior
intensidade foi em termos da regulação de algumas atividades como a Lei de Biossegurança
(Lei nº 8.974/1995), atualizada em 2005, a Lei de Propriedade Industrial (Lei n° 9.279/1996) e
a Lei do Software (Lei nº 9.609, publicada em fevereiro de 1998). No período teve também a
criação da CTPetro, o embrião dos fundos setoriais, que passa a funcionar efetivamente em
1999.
Mencionado o termo “regulação”, o Governo Fernando Henrique é marcado pelo
surgimento das atuais agências reguladoras federais, fruto da política econômica neoliberal
adotada pelo Brasil. Há poucas semelhanças entre o modelo adotado no Brasil e aquele
existente nos Estados Unidos, da qual surgiu o termo “agência reguladora”. Conforme Paulo
Alexandrino & Vicente Paulo (2010, p.162), o modelo brasileiro mais se aproximou ao da
Europa, na qual estes órgãos são denominados como “entes administrativos independentes”.
As primeiras agências criadas com assento constitucional foram, nessa ordem, a Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel), pela lei nº 9.472 de 16 de julho de 1997, e a Agência
Nacional do Petróleo (ANP), pela lei nº 9.478 de 6 de agosto de 1997, ressaltando-se que a
primeira agência surgida no Brasil foi a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em
1996, sendo que esta não tem previsão direta constitucional.
O segundo Governo Fernando Henrique Cardoso (1999-2002) seguiu as mesmas ações
no domínio das Políticas de Ciência e Tecnologia, já que também seguiu a mesma linha
política econômica. Entretanto, começou a ênfase na Área de Ciência e Tecnologia a
incorporar as políticas de incentivo à inovação com a criação de mecanismos de fomento para
aumentar os recursos em P&D e permitir a concretização de projetos de inovação tecnológica.
O citado Fundo Setorial representou uma inovação institucional no financiamento das
atividades de C&T no Brasil, trazendo grande expectativa em relação à escala e estabilidade
dos investimentos na área, permitindo a reorientação da agenda do fomento no suporte à
inovação empresarial e ainda consolidando um fluxo regular de recursos para a pesquisa
científica, constituindo-se num modelo de convergência entre a política industrial e as
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Políticas Públicas de Ciência & Tecnologia. (ARRUDA, VELMULM, HOLLANDA, 2006;
FELIPE, PINHEIRO & RAPINI, 2011).
Dentre os Fundos Setoriais, criados o Fundo Verde-Amarelo, tem o objetivo de
incentivar a interação universidade-empresa, dentro da perspectiva de um Sistema Nacional de
Inovação (SNI). É bem clara a preocupação em atrelar a C&T à inovação como se pode
observar nas diretrizes dos Fundos Setoriais, conforme podemos observar
Modernizar e ampliar a infraestrutura de C&T; promover maior sinergia entre
universidades, centros de pesquisa e setor produtivo; criar novos incentivos ao
investimento privado em C&T; incentivar a geração de conhecimento e inovações
que contribuam para a solução dos grandes problemas nacionais; e estimular a
articulação entre ciência e desenvolvimento tecnológico, através da redução das
desigualdades regionais e da interação entre universidades e empresas (BASTOS,
2003, p.240).

Temos, então, lançados as bases para a Lei de Inovação Tecnológica, que seria criada
no Governo Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Solange Corder (2006, p. 8), as políticas de
C&T implementadas pelo MCT no período de 1999 a 2002, dentro do enfoque do SNI,
seguiram a tendência internacional, com a incorporação da inovação em suas diretrizes, o que
se manteve mesmo com a mudança de que assumiria em 2003. Milena Serafim & Renato
Dagnino (2011, p. 421) apontam que a política científica e tecnológica foi uma das únicas
políticas em que governos com bases ideológicas distintas adotaram diretrizes semelhantes, o
que fica expresso nos planos plurianuais dos dois governos, cujos eixos estruturantes e
objetivos declarados são muito próximos. Assim, o primeiro Governo Luiz Inácio Lula da
Silva (2003-2006) começou com uma política de continuidade na Área da C&T, mas
acrescentando a “inclusão social” dentro dos objetivos através da criação da Secretaria
Nacional de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social (SECIS) em 2003, como parte
integrante da agenda social do governo.

3.2.2 A Inovação Tecnológica em relevância: a busca de uma política de C,T&I com inclusão
social (2003 – até o período atual)

A partir de 01 de janeiro de 2003, tivemos a posse de um presidente, Luiz Inácio Lula
da Silva, eleito pelo Partido dos Trabalhadores. No início de seu governo foi lançado o Plano
Plurianual do MCT: 2004-2007 (BRASIL, 2003), que promoveu uma guinada visando a
atender aos anseios de grande parte de seu eleitorado, com enfoque prioritário na área social.
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Este enfoque não era perceptível ou deslumbrado nos planos anteriores, entretanto, não foi
desconsiderado a importância do setor produtivo privado. Ao lado das prioridades conferidas à
pesquisa de ponta (biotecnologia, nanotecnologia etc.), a quarta versão do PPA da C&T
contempla questões como Ciência e Tecnologia para inclusão social, difusão e popularização
da ciência etc. Contudo, “o que se evidencia neste caso, assim como na política econômica do
Governo Lula, é o dilema entre contrariar velhos interesses e atender às demandas das
maiorias excluídas” , isto é, “embora as questões sociais tenham entrado na agenda do MCT,
contemplando

sujeitos

historicamente

discriminados

por

ela,

não

se

alteraram

substancialmente as relações de força antes vigentes – nem, em consequência, as dotações de
recursos apropriados pelos sujeitos e pelas instituições hegemônicos na velha agenda”
(THEIS, 2009. p. 74). A execução da política econômica do Governo Luiz Inácio Lula da
Silva, no primeiro mandato, coube ao Ministro da Fazenda Antonio Palocci Filho e do
Presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Quanto à Área de Ciência e Tecnologia, o
Ministério da Ciência e da Tecnologia ficou sob a gerência dos ministros pertencentes aos
quadros de outro partido da base do governo, o Partido Socialista Brasileiro.
No âmbito da política fiscal, o Governo de Luiz Inácio Lula da Silva, no seu primeiro
mandato, manteve as premissas do governo anterior, ou seja, que o crescimento sustentável
passa pelo ajuste definitivo das contas públicas, o que significa medidas destinadas à geração
de superávits primários suficientes para reduzir a relação dívida/ PIB. Esta política fiscal
visava a preservação da riqueza financeira, embora limitasse a capacidade do Estado em
ampliar os investimentos públicos. Porém, no segundo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva,
houve uma certa flexibilização da política econômica por meio, conforme Rodrigo Teixeira &
Eduardo Pinto (2012, p. 923): (i) da adoção de medidas voltadas à ampliação do crédito ao
consumidor e ao mutuário, (ii) do aumento real no salário mínimo, (iii) da adoção de
programas de transferência de renda direta, (iv) da criação do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) e da ampliação da atuação do BNDES para estimular o investimento
público e privado e (v) das medidas anticíclicas de combate à crise internacional a partir de
2009.
De fato, a equipe econômica do Governo Lula mantém a política macroeconômica que
vinha sendo executada desde 1999, apoiada na combinação do regime de metas de inflação
com o câmbio flutuante e a política de geração de superávit fiscal primário, visando a
continuidade do controle inflacionário. Para cumprir as metas de inflação, o Banco Central
continua fixando a taxa básica de juros em patamares muito elevados.
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Segundo Mario Salerno & Talita Daher (2006, p. 9), como “consequência de cerca de
um quarto de século de ausência, o Estado brasileiro perdeu capacidade de formulação e de
execução de políticas industriais e tecnológicas integradas”. Portanto, os quadros técnicos no
assunto migraram para outras atividades, dispersaram-se, havendo uma miríade de órgãos
públicos que manipulam algum instrumento de política industrial e tecnológica, configurandose um sério problema de coordenação. Com todo esse quadro apresentado, conforme Mario
Salerno & Talita Daher (2006), a Câmara de Política Econômica (CPE), fórum de ministros
coordenado pelo Ministro da Fazenda, e integrado pelos ministros do Desenvolvimento, Casa
Civil, Secretaria Geral da Presidência, Planejamento, Ciência e Tecnologia (para as atividades
de política industrial e tecnológica) e Banco Central, com apoio da Apex-Brasil, do BNDES e
do Ipea, começou a discutir as diretrizes de uma política industrial contemporânea para o
Brasil no início do Governo Lula. O Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, Luiz Fernando Furlan, coordenou as ações; a CPE nomeou o Grupo Executivo da
PITCE. Como comprovado, a implementação da PITCE teve que enfrentar muitas
dificuldades, entre elas a referida herança dos anos 1990, quando foram extintas ou esvaziadas
muitas das instâncias de coordenação e de planejamento que desempenharam papel importante
ao longo do processo de industrialização: conselhos interministeriais, órgãos de planejamento
etc., além das instâncias que existiam no interior das empresas públicas de infraestrutura que
foram privatizadas. A PITCE tem como foco a inovação e o incentivo à diferenciação de
produtos. Para tanto, foi estruturada ao redor de três planos complementares:
1) Linhas de ação horizontais (inovação e desenvolvimento tecnológico; inserção externa;
modernização industrial; ambiente institucional/aumento da capacidade produtiva);
2) Opções estratégicas (semicondutores, software, bens de capital e fármacos);
3) Atividades portadoras de futuro (biotecnologia, nanotecnologia, biomassa/energias
renováveis).
Além dos três planos distintos, haveria dois macroprogramas mobilizadores:
a) Indústria Forte (visando fortalecer e expandir a base industrial brasileira);
b) Inova Brasil (visando aumentar a capacidade inovadora das empresas).
Cabe lembrar que foi na PITCE que o INPI voltou ao cenário nacional, pois a política
coloca a necessidade de reestruturação do órgão para alavancar o sistema de inovação no país.
No segundo mandado de Luiz Inácio Lula da Silva, temos o lançamento, em 20 de novembro
de 2007, do Plano de Ação 2007-2010 – Ciência, Tecnologia e Inovação para o
Desenvolvimento Nacional (PACTI 2007-2010), o qual viria a ser o documento norteador da
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Política Científica, Tecnológica e de Inovação deste mandato presidencial. Este Plano,
embora tenha sido concebido para um período de quatro anos, foi elaborado com tamanha
robustez que contemplou as bases para a elaboração da Política Científica, Tecnológica e
Inovação para a próxima década, abarcando o Governo Dilma Rousseff, conforme previsto no
Livro Azul, documento derivado da 4ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e
Inovação (4ª CNCTI), realizada em maio de 2010.
Este Plano trouxe uma configuração para a Política de C,T&I, na qual envolveu os
aspectos totais da Política Econômica a ser seguida no mandato, em particular, o Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC); o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE); a
Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE); a Política de
Desenvolvimento Agropecuária; e o Plano de Desenvolvimento da Saúde. É ressaltada no
Plano a prioridade expressa de ampliar a inovação no âmbito empresarial e consolidar o
Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Conforme o Plano de Ação 2007-2010
(BRASIL, 2007, p.10), as prioridades da Política de C,T&I para o segundo mandato estavam
relacionadas com os quatro eixos estratégicos. Nestas quatro premissas apresentam como forte
eixo de estruturação, os dados comparativos entre a realidade nacional e as práticas
desenvolvidas nos países de tecnologia mais desenvolvida, nações centrais da atual economia
globalizada como os EUA, Japão, Alemanha, China, Coreia do Sul etc. Podemos constatar
isso através do principal objetivo apresentado neste plano: “criar as condições para que as
empresas brasileiras acelerem de maneira significativa a geração e a absorção de inovações
tecnológicas, capacitando-as a agregar valor à sua produção e a aumentar sua
competitividade” (BRASIL, 2007, p. 33). Esta informação do Ministério da Ciência e
Tecnologia confirma o privilégio de mecanismos de valorização do mercado. A prioridade
expressa neste documento, então, foi de ampliar a inovação no âmbito empresarial e
consolidar o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Os quatro eixos a saber:
1) expandir, integrar, modernizar e consolidar o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e
Inovação (SNCTI), atuando em articulação com os governos estaduais para ampliar a base
científica e tecnológica nacional;
2) atuar de maneira decisiva para acelerar o desenvolvimento de um ambiente favorável à
inovação nas empresas, fortalecendo a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior
(PITCE);
3) fortalecer as atividades de pesquisa e inovação em áreas estratégicas para a soberania do
País, em especial energia, aeroespacial, segurança pública, defesa nacional e Amazônia e;
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4) promover a popularização e o ensino de ciências, a universalização do acesso aos bens
gerados pela ciência, e a difusão de tecnologias para a melhoria das condições de vida da
população.
Portanto, temos dois fatores marcantes desse Plano: a) a inclusão, pela primeira vez na
história do MCT da inovação como um dos eixos da política; b) a articulação com as demais
políticas públicas governamentais.
Fruto da 4ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (4ª CNCTI),
realizada em maio de 2010, temos então o Livro Azul, que norteará a Política de C,T&I, em
especial, durante os dois mandados do Governo Dilma Rousseff. Segundo a Comissão
Executiva do Livro Azul do MCTI, assim como o seu Conselho Consultivo, o Livro Azul
(2010, p. 23), está ordenando
[...] inicia-se com o capitulo “Inovação e Sustentabilidade: Imperativos para o
Desenvolvimento Brasileiro”, que desenvolve os dois grandes princípios norteadores
da 4a Conferencia, apresentando o cenário que abriga as diversas propostas do
documento. Segue-se o capítulo sobre “As novas oportunidades para o Brasil e o
estágio atual da C,T&I”, que reúne um conjunto de considerações e propostas sobre
o incentivo a inovação nas empresas, o desenvolvimento de tecnologias estratégicas,
a sustentação do avanço da ciência brasileira, a consolidação do Sistema Nacional de
C,T&I e os marcos regulatórios. O capítulo final, “Os grandes desafios e a agenda do
futuro para C,T&I”, concentra-se na perspectiva de realização do grande potencial da
Amazônia, em especial, mas também de outras regiões e biomas do País, incluindo a
extensão atlântica que se projeta para além do litoral e das ilhas oceânicas. Aborda
também o papel da ciência, da tecnologia e da inovação no desenvolvimento social,
tema que constituiu um dos quatro grandes eixos da 4a Conferência. Encerra-se esse
capitulo com recomendações relativas a necessidade de uma revolução na educação
em todos os níveis, ponto considerado por todos os setores da sociedade fundamental
para o sucesso do projeto de desenvolvimento sustentável.

Como afirmado, o Governo Dilma Rousseff deu continuidade ao PACTI 2007-2010
por meio da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI), cuja concepção
apoia-se "na experiência acumulada em ações de planejamento das últimas décadas, que se
iniciaram nos anos 70 com os Planos Básicos de Desenvolvimento Científico e Tecnológicos
(PBDCTs), seguidas pela criação em 1985 do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT, hoje
MCTI após a incorporação da Inovação ao nome em 2011); estabelecimento das Conferências
Nacionais de Ciência e Tecnologia (CNCT) e pelo advento dos Fundos Setoriais, criados no
final dos anos 90, que contribuiu para robustecer o padrão de financiamento às iniciativas do
setor, com volumes maiores e mais consistentes de investimento" (BRASIL, 2012c, p. 23),
bem como as recomendações consubstanciadas no Livro Azul. A ENCTI foi concebida para
articular-se com a política industrial brasileira representada pela PITCE, a Política de
Desenvolvimento Produtivo (PDP) e pelo Plano Brasil Maior (PBM), lançado em agosto de
2011, que tem C,T&I como diretrizes centrais da política de governo e ainda com o Plano de
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Desenvolvimento da Educação (PDE), dentre outros planos específicos (MCTI, 2012).
Ressalta-se que em agosto/2011 o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) passou a
chamar-se Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o que não se configura
numa simples questão semântica, mas reflete uma opção estratégica quanto à inovação.
Cabe ressaltar que o Plano Brasil Maior lançado pelo Governo Dilma Rousseff se alia
às dimensões propostas pela Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI)
visando dar continuidade ao PACTI, no período entre 2012-2015, que busca integrar
instrumentos de vários ministérios e órgãos do Governo, cujas iniciativas e programas se
somam num esforço único e abrangente de geração de emprego e renda. Podemos visualizar
as principais dimensões do Plano Brasil Maior na figura 10.
Figura 10- Principais dimensões abarcadas pelo Plano Brasil Maior.

Fonte: MDIC/BRASIL, 2011d.

Temos que assinalar que na 4ª CNCTI, na qual gestou o Livro Azul, teve a inclusão da
representação dos movimentos sociais por meio da participação da Rede de Tecnologia Social
(RTS) na comissão organizadora. O fato demonstra a preocupação de parte da sociedade
organizada e do governo em fomentar Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação
voltadas para o desenvolvimento social, no caso, para a inclusão social, na qual são boas
novas.

3.3 A Lei de Inovação Tecnológica
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Ao começar o Subcapítulo, devemos relembrar os passos que proporcionaram a
criação da Lei de Inovação Tecnológica, muitos expostos no anterior, além da importância do
progresso tecnológico, isto é, os resultados positivos proporcionados pela inovação. Temos o
exemplo histórico, como informa os estudos da Geografia Populacional, que é a Teoria
Populacional Malthusiana.
Em 1798, Thomas Robert Malthus (1766-1834) publicou o “Ensaio sobre a
População” apresentando a sua mais conhecida tese. Segundo Malthus, devido a existência de
fatores de produção finitos e de produtividade marginal decrescente8 do fator trabalho, o
crescimento da população não seria acompanhado pela produção. O clássico economista,
concluiu que o crescimento populacional ocorria em progressão geométrica e a produção de
alimentos (meios de subsistência) em progressão aritmética. Com isso, a civilização estaria
fadada a pestes e guerras, que serviriam à função de reequilibrar produção e população,
visando recuperar o padrão de vida. De fato, aparentemente, até meados do século XVIII a
produtividade marginal do trabalho acompanhou, de maneira inversa, a evolução da
população, corroborando a Tese de Malthus.
Decorridos quase dois séculos, a Teoria de Malthus continua suscitando debates e
controvérsias. Em que pese a época da sua exposição, o tempo pôde mostrar que essa teoria
carece de uma sólida fundamentação científica. Caso os seus principais pontos de crítica, no
caso, o crescimento geométrico da população tivesse ocorrido conforme as suas previsões, a
população mundial seria, em 1990, de dezenas de bilhões de pessoas, quando na realidade foi
de 5,2 bilhões. Entretanto, Malthus não contava com o progresso tecnológico, com o aumento
da produtividade agrícola, enfim, o poder da inovação. A Europa e nações tecnologicamente
mais desenvolvidas de outras partes do Mundo mostraram que o desenvolvimento econômico,
o progresso tecnológico e inovativo, acompanhado de reformas e de bem-estar social, são as
grandes prescrições para deter o rápido crescimento populacional. Eis um dos argumentos de
se almejar o aperfeiçoamento tecnológico, a busca da inovação tecnológica.
Portanto, devido à importância que esta agenda requere, o progresso tecnológico, a
inovação tecnológica e a solução dos entraves nas ICTs para gerar estes, são temas de debates
bem antes do marco da Lei de Inovação Tecnológica (Lei nº 10.973/2004). Havia o esforço
nacional das ICTs em almejar o aprimoramento das atividades de gestão e comercialização
8
Produtividade marginal de um fator: é o acréscimo na produção resultante da utilização de mais uma unidade
do fator de produção, mantendo constantes as quantidades utilizadas dos outros fatores. Este valor permite-nos
conhecer o nº de unidades produzidas pelo último trabalhador empregue por uma empresa, ou seja, a
produtividade marginal. A produtividade marginal do trabalho (PMT) é calculada da seguinte forma:
PMT = acréscimo na quantidade produzida
acréscimo do fator utilizado
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dos resultados de pesquisas. Deve-se ressaltar que há pelo menos uma década várias
universidades e institutos de pesquisa dos países tecnologicamente mais desenvolvidos já
possuíam Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação, além de legislações específicas, que
formalizavam a suas ações com as empresas.
O que se buscava em seu arcabouço político-legal era a valorização dos resultados
de pesquisa, sob a forma de ganhos econômicos para as ICTs e seus pesquisadores e, é claro,
com a ótica de trazer benefícios para a sociedade como um todo. Antes da Lei de Inovação
Tecnológica, algumas ICTs do país já vinham implementando suas políticas de propriedade
intelectual, como é o caso do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), da Fundação Instituto
Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).
Estas ICTs foram referências para a análise do tema e na formulação de ações em seus
ambientes institucionais. Diante dessa nova realidade as instituições brasileiras públicas e
privadas engajaram-se no estudo e no estabelecimento de uma série de procedimentos para a
sua execução, buscando nas nações com legislação mais avançada neste campo colher
subsídios com vista a tecer uma lei de inovação própria, adaptada ao ambiente brasileiro.
Temos então a Lei de Inovação Tecnológica (Lei nº 10.973/2004) que busca sua
inspiração no Bayh-Dole Act (1980) americano e na Lei de Inovação francesa. A Lei de
Inovação Tecnológica foi promulgada com a finalidade de apoiar e estimular a formação de
alianças estratégicas e projetos de cooperação entre o Estado, ICTs, organizações sem fins
lucrativos que desenvolvam atividades de pesquisa e empresas nacionais na busca pela
inovação de produtos e processos. Neste sentido, dentre de seus objetivos cabe mencionar:
a) incentivar a pesquisa científica e tecnológica e a inovação;
b) promover a cooperação entre os agentes de inovação;
c) facilitar a transferência de tecnologia;
d) aperfeiçoar a gestão das instituições acadêmicas;
e) estimular a formação de empresas de base tecnológica;
f)

motivar o investimento em empresas inovadoras;

g)

fomentar a inovação nas empresas por meio de incentivos fiscais, estabelecidos
posteriormente pela Lei do Bem (Lei 11.196/2006, alterada pela Lei 11.487/2007);

h) facilitar a produção inovadora independente e
i)

gerar recursos para a pesquisa aplicada e renda para os pesquisadores inventores.
Realizando uma análise da Lei de Inovação Tecnológica, leva a concluir que os

objetivos que foram traçados deverão ser alcançados através da execução de três grandes eixos
principais. O Primeiro Eixo é o choque de gestão nos segmentos voltados para a pesquisa
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pública e tornando as suas “atividades menos engessadas às regras restritivas do Direito
Administrativo tradicional” (GILABERTE, 2015, p. 43), fazendo com que os pesquisadores
públicos e instituições que estejam vinculados sejam mais motivados a empreender um
volume cada vez maior de pesquisas voltadas à inovação tecnológica, sem o receio de ter que
superar impasses criados por um eventual conflito normativo. O Segundo Eixo refere-se ao
fomento estatal às empresas privadas que investem em P&D no intuito de gerar inovação.
Esse fomento opera por diversos mecanismos, tais como a participação do próprio Estado
como sócio minoritário dessas empresas, pela preferência às mesmas nas contratações
governamentais, bem como através de ofertas de financiamento. Existe outro influente
mecanismo de incentivo conhecido como Lei do Bem, regulamentado inicialmente pelo
Decreto 5.798 de 2006, entretanto em 30/09/2015 foi imposta a medida provisória nº
694/2015 que suspendeu os benefícios que permitem que empresas e ICT privadas sem fins
lucrativos de excluírem do lucro líquido, os percentuais gastos em P&D. Quanto ao Terceiro
Eixo, há o objetivo de consolidar o tratamento do marco legal que regula as atividades de
pesquisa, desenvolvimento e inovação e suas diversas possíveis formas de financiamento. Há
a intenção na Lei de fazer menção à possibilidade de constituição de fundos mútuos de
investimento, de natureza privada, na qual o Estado não teria a exclusividade como principal
agente indutor financeiro, portanto, com o foco de atrair capital não estatal como fonte de
financiamento das atividades desenvolvidas nesse setor.
As empresas, através da Lei de Inovação Tecnológica, tinham como um dos principais
benefícios, o poder de abatimento no imposto de renda, com base no regime de Lucro
Real, os dispêndios em P&D. Também possibilita obter recursos públicos não reembolsáveis
para investimentos em P&D. Além da subvenção econômica, a Lei estabelece os dispositivos
legais para a incubação de empresas no espaço público, que ocorre em ICTs e universidades
públicas como o INT, o INMETRO, a UFRJ e a UFMG, e a possibilidade de
compartilhamento de infraestrutura, equipamentos e recursos humanos, públicos e privados,
além de criar regras claras para a participação do pesquisador público nos processos de
inovação tecnológica desenvolvidos no setor produtivo.
É enfatizado que a Lei de Inovação tem a perspectiva de consolidar um conjunto de
mecanismos que permitirá o melhor aproveitamento do estoque de conhecimento científico e
tecnológico para os atores envolvidos na sua produção e uso, no caso, as universidades, os
institutos de pesquisa e as empresas, que permite uma série de ações voltadas para a parceria
entre as ICTs e o setor privado. Dentre os mecanismos previstos na Lei, cabe destacar:
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i)

A dispensa de licitação para o processo de licenciamento ou transferência de
tecnologia, ao alterar o artigo 24, inciso XXV, da Lei nº 8.666, é uma das
principais novidades da Lei de Inovação. Tal medida tem a pretensão de garantir
a geração de novas instituições inovadoras e a colocação de mais produtos no
mercado brasileiro;

ii)

A remuneração ao pesquisador, outra novidade da Lei. O pesquisador poderá
agora se beneficiar de três formas: da bolsa de estímulo à inovação, da
participação na remuneração daquelas atividades de prestação de serviços e dos
ganhos econômicos resultantes da exploração de criação protegida por direitos de
propriedade intelectual;

iii)

A licença para o pesquisador, no que diz respeito à constituição de empresas,
permitindo sua saída da ICT para formar a própria empresa durante três anos,
renováveis por mais três, ou possa se associar e ir para uma outra ICT, de acordo
com os interesses envolvidos;

iv)

O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) torna-se obrigatório e ganha
importância significativa perante a Lei de Inovação. Além de gerir as políticas, o
NIT tem a responsabilidade sobre os resultados da exploração econômica
decorrente de uma propriedade intelectual, da utilização de recursos públicos ou
de infraestrutura financiada por recursos públicos;

v)

A Lei de Inovação promove estímulo ao inventor independente informando que
ele pode solicitar avaliação de sua criação, mediante comprovação do depósito de
pedido de patente, junto à ICT. Ao mesmo tempo, a Lei incentiva as ICTs a
prestarem serviços ao cidadão.

A Lei de Inovação Tecnológica é um marco legal importante para o Sistema Nacional
de Inovação, mas como tantas outras leis, é necessário aperfeiçoá-la, "vez que, por vezes, é
considerada insuficiente ou ineficaz", como afirmou Júnior Willig (2015) que
Nosso marco legal da inovação no Brasil, infelizmente não contempla qualquer
menção em relação à proteção e promoção do ser humano e do meio ambiente. Na
realidade, a Lei apresenta um conteúdo totalmente técnico e direcionado
exclusivamente para o aspecto econômico da inovação, destoando do discurso
dominante, que direciona a necessidade de os legisladores observarem os limites
éticos da técnica, justamente para conseguir fixar norteadores necessários para os
processos de inovação vinculados a alçada do instrumento legal.

Esses problemas que a Lei apresenta acabaram sendo detectados e algumas propostas
foram elaboradas no âmbito legislativo. Presentemente, está tramitando o Projeto de Lei nº
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2177/11, com o objetivo de instituir o Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. A
recém-aprovada Emenda Constitucional (EC) 85, em 26/02/2015, a chamada PEC da
Inovação, altera e adiciona dispositivos na Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 a fim de atualizar o tratamento das atividades de C,T&I, isto é, incorporando a questão
da inovação no marco regulatório maior da nação.
Quanto ao Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, o seu propósito é
tentar contemplar em um único documento todas as leis esparsas sobre C,T&I. No projeto
temos a proposta de sistema simplificado para aquisições e contratações desvinculado da Lei
nº 8.666/1993, “vez que a morosidade desta lei vem atrapalhando o andamento dos projetos de
C,T&I” (GILABERTE, 2015, p. 44). Entretanto, esta proposta gerou polêmicas e segundo o
relator da Comissão Especial, o deputado Sibá Machado (PT- AC), o código em alguns pontos
é contestável, uma vez que impacta em outros temas ainda não trabalhados no âmbito do
Poder Executivo. Nesse sentido, o relator propôs substituição da proposta que abrange uma
Política Nacional de Ciência e Tecnologia e um Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia.

3.4 A janela de oportunidades fechando: a perda da competividade industrial, as
atitudes tomadas e o realce da importância dos NITs

No momento histórico em que temos a criação da Lei de Inovação (2004), coadunando
com os mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) e início do Governo Dilma
Rousseff, a conjuntura da economia mundial, frente às crises que estavam ocorrendo nos EUA
e na maioria dos países europeus, colocou-se em posição favorável a economia brasileira,
fornecendo uma janela de oportunidades para a construção de uma possível bem-sucedida
política de desenvolvimento. O mercado interno neste período estava em plena expansão
usufruindo dessa estabilidade econômica e das políticas sociais recentes.
Além disso, o país desenvolveu liderança em certas tecnologias, como é o caso da
produção e uso de etanol em motores a explosão, uma tecnologia que contribui para a redução
da emissão de gases de efeito estufa. O país alcançou a autossuficiência na produção de
petróleo e acabou por descobrir novos supercampos de produção de petróleo, somada à sua
prospecção nas camadas do pré-sal. Outro ponto importante é do seu posicionamento para se
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beneficiar do elevado crescimento da demanda mundial por alimentos e da associada elevação
de seus preços.
Este momento, efetivamente, era de aproveitar a oportunidade de apresentar a
implantação de um conjunto de políticas ativas que fizesse ancorar o crescimento e o
desenvolvimento brasileiros em vantagens competitivas construídas com base em ganhos
tecnológicos e evitando a costumeira prática da exploração não sustentável de recursos
naturais e de mão de obra barata. Em outras palavras, o grande desafio brasileiro no período
aventado e de hoje é o de conseguir transformar a política de C, T& I em uma efetiva política
de inovação, fazendo dessa a base da nova política de desenvolvimento com grande
repercussão social.
Entretanto, o relatório do Índice Global de Inovação9 2015 (GII 2015), que abarca
parte do recorte temporal aplicado nesta pesquisa, acionou "um sinal de alerta”. O relatório
informou que Brasil caiu nove posições em relação a 2014, alcançando o 70º lugar. O ranking
produzido pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), Instituto Insead e
Universidade Cornell mostra que o Brasil é apenas o oitavo colocado na América Latina e
Caribe, atrás de Barbados (37º), o melhor colocado de toda a América Latina, do Chile (42º),
Costa Rica (51º), México (57º), Panamá (62o), Colômbia (67o) e Uruguai (68o). Em
comparação com GII 2011, a queda brasileira foi de 21 posições.

3.4.1 O Caso Costa Rica

Quando foi iniciada esta pesquisa, o Índice de Inovação Global (GII) disponível era o
de 2013, que colocava a Costa Rica como de melhor colocado no ranking de inovação na
América Latina, que era o 39o lugar. Esses dados expostos no relatório do Índice Global de
Inovação (GII) 2013, leva-nos a realizar um olhar mais detalhado da Costa Rica, pequena
república centro-americana.
Ao analisar os dados da Costa Rica, observa-se alguns fatores que apontam para o seu
êxito na liderança do ranking do GII 2013 em relação aos demais países da América Latina. A
9
O Índice Global de Inovação (GII) é uma copublicação da Universidade Cornell, da INSEAD e da Organização
Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO). O núcleo do Relatório GII consiste em um ranking de capacidades
de inovação e resultados das economias mundiais. Ao longo dos anos, o GII se estabeleceu como referência de
liderança em índice de inovação. Ele inclui indicadores que mensuram, além das medidas tradicionais de
inovação, o nível de pesquisa e desenvolvimento.
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Costa Rica é um dos países democráticos (democracia representativa) mais consolidados das
Américas e é o único país da América Latina incluso na lista das 22 democracias mais antigas
do mundo. Desde os anos de 1850, está expresso de forma clara em sua Constituição o papel
da educação, sendo implementada por vários presidentes, como José Maria Castro Madriz
(1847-1849; 1866-1868), que a concebia como um meio para manter a cultura democrática,
isto é, a própria democracia, e era dever do Estado prover esse meio. O maior impulso para a
educação foi dado por Mauro Fernández Acuña, Ministro da Educação (1887-1888), em favor
do ensino público e gratuito.
Sua característica territorial, em especial, a sua localização no istmo da América
Central, dá-lhe um acesso fácil aos mercados estadunidenses, visto que se situa no mesmo
fuso horário central dos Estados Unidos, além do acesso direto por oceano à Europa e Ásia. O
governo segue realizando o plano traçado destinado à expansão da indústria de alta tecnologia,
tendo a presença da gigante fabricante de processadores para computadores, a Intel, como
consequência dessa política.
Visando atrair as empresas transnacionais, existem também isenções fiscais para os
investidores que quiserem apostar no país, embora não salvos de polêmicas como é o caso do
uso barato, bastante módico, da energia elétrica por parte da Intel, que responde por 4,9% do
PIB anual, 20% das exportações da Costa Rica (EFECOM, 2006), e de outras empresas como
a Holcim, Alunasa e Cemex. Segundo Óscar Cortésmba (2012) em um artigo publicado no
jornal costarriquenho La Nación
A proposta de Lei de Abertura Elétrica visa, entre outras coisas, a geração da figura
do grande consumidor, que outorga privilégio à algumas empresas na obtenção de
taxas mais favoráveis. Uma prévia do que vai acontecer foi mostrada recentemente
pela Autoridade Reguladora dos Serviços Públicos (ARESEP), fornecendo um
desconto aprovado de 16% da tarifa de energia elétrica para quatro grandes
consumidores: Intel, Holcim, Alunasa e Cemex. A Costa Rica tem as taxas mais
baixas dos países da América Central, da média da América do Sul, Europa e EUA
(uso residencial). Privilégio obtido, apesar dos benefícios diretos e indiretos da
produção elétrica, das fontes de matérias-primas sob sua posse e dos benefícios
extras que podem obter para suas emissões contaminantes. Como comentou o Dr.
Roberto Jiménez Gómez, Diretor de Planejamento Ambiental do Instituto
Costarriquenho de Eletricidade (ICE), a respeito de alguns processos de privatização,
'Os processos de liberalização e privatização foram realizados para demonstrar o
poder econômico e político dos caçadores de renda, grupos de empresas após
subornar políticos com contribuições de campanha, entre outros mecanismos, fazem
prevalecer os seus interesses particulares mais gerais'. Nós não devemos permitir que
interesses gananciosos distorçam nossas leis e a captura de nossas instituições. Em
vez disso, devemos buscar, na base do respeito mútuo, uma melhor distribuição da
riqueza e da convivência privada e estatal que realmente beneficie a nossa sociedade,
possamos deixar uma sociedade mais justa e solidária aos futuros costarriquenhos e
não um país em que 1% da população concentre 99% da riqueza.
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Entretanto, quais eram os empecilhos para o Brasil no início dos anos 2000 e demais
concorrentes na disputa pela instalação da fábrica da Intel em seu território, que acabou
optado pela Costa Rica? Um dos motivos alegados era que na época ocorria a ausência de um
arcabouço fiscal e legal adequado, o que dificultava bastante a entrada e a saída de materiais.
A falta dessa segurança jurídica fez a Intel montar a sua fábrica na Costa Rica, com
investimentos totalizados em US$ 6 bilhões. Entretanto, o modelo não é perfeito para o país
hospedeiro, como demonstramos no caso do uso energético (eletricidade) na Costa Rica.
Michael Porter, famoso autor de diversos livros sobre estratégias de competitividade
nos fornece algumas explicações do Brasil e demais pretendentes na instalação da fábrica da
Intel e que acabaram preteridos para a Costa Rica. Nessa entrevista para a Revista Exame, em
2004, ele aponta os fatores geográficos e outros atributos que acabaram ajudando na escolha
da pequena nação como podemos conferir abaixo
Não se pode simplesmente confiar em adquirir tecnologia – é preciso ser capaz de
criar tecnologia. … Mas acho razoável dizer que o conceito de cluster, de empresas
que veem a si próprias como parte de clusters e trabalham de forma proativa para
aumentar sua eficiência, é algo que ainda não se firmou no Brasil. E vai ter de se
firmar, porque sabemos, pelo exemplo das economias realmente avançadas, que os
clusters são o ponto de onde vem a inovação e os rápidos níveis de aumento da
produtividade. O Brasil perdeu a fábrica da Intel na América Latina para a Costa
Rica. A empresa estava escolhendo entre o Brasil, a Argentina, o México e a Costa
Rica. O país perdeu porque a Intel considerou que as condições para um cluster
produtivo e eficiente não estavam presentes aqui no mesmo nível da Costa Rica, esse
pequenino país. E o que a Costa Rica tinha que o Brasil não tinha? Um sistema de
educação melhor, montes de engenheiros de software formando-se todos os anos, um
conjunto de institutos de pesquisa capazes de trabalhar com a Intel assim que ela
estivesse lá, utilização generalizada da tecnologia da informação, acesso à internet e
conhecimentos de computação quase universais. Um cluster preexistente em
eletrônica e montagem de aparelhos eletrônicos que provia uma base de fornecedores
da qual a Intel podia lançar mão. Na competição moderna, um país não atrai
investimento estrangeiro apenas passando um cheque ou sendo uma grande
economia com um mercado imenso (PORTER, 2004).

Em 2014, a Intel realizou um anúncio que causou séria preocupação à “Suíça CentroAmericana". A sua planta, que representava até então 20% das exportações costarriquenhas,
iniciou o processo de fechamento para se mudar para a Ásia. Isto afetou a pequena nação que
se esforçava na modernização de suas exportações, em boa parte delimitada pela chegada da
Intel e o efeito cluster que provocou sobre outras companhias de alta tecnologia. A Costa Rica
foi em 2013 a primeira exportadora em alta tecnologia (1,5 bilhão de dólares), não somente
pelos microprocessadores da Intel, mas também através das companhias produtoras de
dispositivos médicos, de biotecnologia, farmacêutica e produtos eletromédicos. Há mais de
250 multinacionais de alta tecnologia no país. Entretanto, a Intel não deverá ir embora
completamente, há a tendência de ficar o maior centro de desenvolvimento de engenharia do
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país e o plano é convertê-lo em um centro de investigação continental, segundo a gerente de
Assuntos Corporativos, Karla Blanco, ao jornal El País, através do artigo de Álvaro Murillo
(2014). A gerente acrescentou no mesmo artigo que a Costa Rica tem tarefas pendentes para
melhorar a competitividade. Entre elas, Karla Blanco afirma o de “estabilizar o custo da
energia elétrica (*grifo nosso), uma das queixas que por anos a Intel fez e que agora é
generalizada no setor industrial e doméstico".
Os fatores que pesaram na decisão da gigante produtora de microprocessadores foram
decorrentes de sua análise da competividade global, a entrada de novos mercados, como se
encontra a rede da empresa e as vantagens e desvantagens em transações, na qual a Costa Rica
deixou de conceituar. Neste seu estudo do panorama econômico da Costa Rica, pesou a
necessidade de consolidar as suas fábricas, a localização de fornecedores, clientes e logística,
que estão na Ásia. Também ocorre que muitas empresas que colocam os chips da Intel em
seus produtos (os OEM, Original Equipment Manufacturer em inglês) se localizam na China.
Apesar da performance da Costa Rica em atender os requisitos para obter a melhor
colocação no ranking do Índice Global de Inovação 2013, a nação centro-americana tem um
importante gargalo ao de tentar transpor as patentes geradas para o setor produtivo, isto é,
quanto ao destino de suas patentes geradas. Aliás, serve de exemplo para a realidade
brasileira. O que ocorre é o baixo grau de absorção das patentes pelas empresas locais da
Costa Rica, que são as mais baixas da América Latina. Este fato acontece em um país que se
suponha existir os encadeamentos produtivos ligados às atividades mais sofisticadas, que
ajudariam no aumento da produtividade com a absorção e adaptação das novas patentes de
cunho inovativas por parte de suas empresas locais. Entretanto, não corresponde à realidade
desse país, muito ao contrário.
A seguir, são apresentadas as principais conclusões obtidas do Relatório Estado da
Ciência, Tecnologia e Inovação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), 2014, que podem ser vistos na da figura 11. A primeira é que a Costa Rica liderou o
ranking na América Latina na produção de patentes por habitante. Entretanto, segundo o ECTI
(Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación) em 2014, em sua página 7, como já
afirmado nesta pesquisa, "o conhecimento tecnológico de alcance global, que se difunde
através das companhias localizadas em zonas francas (*como é o caso da Costa Rica e da
Zona Franca de Manaus), não está sendo efetivamente incorporado pelo resto do tecido
produtivo nacional, assim como sugerem os escassos encadeamentos que geraram as
exportações de alta e média tecnologia, que ocorreram como a mínima participação das
empresas locais nessa atividade".
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Como afirmou Jorge Vargas Cullell, apud Juan Fernando Lara S. (2014), um dos
autores do PNUD 2014
Há uma desconexão entre a parte mais vibrante da economia, de grande
produtividade nacional (Costa Rica). É muito bom ter todas essas empresas de alta
tecnologia e patentear sua sagacidade, mas essa ideia de que o conhecimento irá
derramar para o resto do país, é uma suposição falsa.

O relatório do PNUD 2014 de fato comprova que a política da Costa Rica em atrair
investimentos de alta tecnologia teve êxito no aumento do número de geração de patentes ao
se aproveitar da proximidade do conhecimento, isto é, do cluster formado em seu território
através de empresas transnacionais, tendo a liderança da Intel, na qual colocou a nação centroamericana no topo do ranking latino-americano do GII 2013.
Figura 11- Ranking de patentes da Costa Rica na América Latina.

Fonte: Relatório do Estado. da Ciência, da Tecnologia e da Inovação do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), apud La Nacion, 2014.

Segundo o mesmo Relatório, observado na figura 12, página 140, entre 2001 e 2013, o
número de pedidos de patentes na Costa Rica cresceu de 214 para 605; no entanto, a real
contribuição de pesquisadores costarriquenhos na geração de patentes foi mínima e se
deteriorou ao longo dos anos, de 8,9% do total em 2001 para 3,5% em 2012, mas com uma
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recuperação em 2013. Entretanto, comparando os pedidos de patentes na Costa Rica por parte
dos nacionais com a dos estrangeiros, a diferença é abrupta.
Este fato não está restrito à Costa Rica, mas à maioria das nações menos desenvolvidas
tecnologicamente, como é o caso da América Latina, da África e de grande parte da Ásia e
Oceania. Segundo o NIT da UNICAMP, chamado Agência Inova (2013)
No Brasil, a proporção de patentes de não residentes tem crescido desde a última
década, de acordo com dados do INPI. Apesar de o Instituto não ter divulgado o
detalhamento do volume de depósitos do ano passado, em 2011 os pedidos de não
residentes representaram 75,6% do total. Há dez anos, os requerentes de fora do
Brasil eram 65,6% do total.

Na prática, a proporção de pedidos nacionais e estrangeiros reflete o grau de
desenvolvimento tecnológico dos países. Em economias mais desenvolvidas, o equilíbrio é
maior. Um dos motivos básicos para a maior quantidade de pedidos serem de estrangeiros é
devido as empresas brasileiras investirem pouco em P&D. Na maior parte dos casos, empresas
estrangeiras patenteiam no mercado brasileiro inovações e produtos desenvolvidos em centros
tecnológicos das suas matrizes ou em outras partes do mundo. Devemos acrescentar que
somado à falta de P&D local, a quantidade de empresas estrangeiras aumentou no país na
segunda metade da década de 1990 atraídas pela estabilidade econômica e aumento de
consumo proporcionado com a criação do Plano Real e a bonança econômica durante os
Governos de Luís Inácio Lula da Silva. A criação do Mercosul também influenciou nessa
atração de empresas estrangeiras.
Segundo Antonio Correa de Lacerda (apud JUNIOR, 2004), presidente da Sociedade
Brasileira de Estudos das Empresas Transnacionais e da Globalização Econômica (SOBEET),
quanto à afirmação a respeito da questão da desnacionalização da indústria brasileira, "na
verdade, o que observamos a partir de 1995 foi que o número de empresas transnacionais no
país cresceu significativamente. Isso foi um fator de desnacionalização da economia e gerou
participação maior (dessas empresas) nas exportações, produção local e também na geração de
patentes" (apud JUNIOR, 2004). Uma outra forma de análise se obtém através da distribuição
do capital social integralizado por não residentes, segundo os ramos de atividade classificados
de acordo com a CNAE/IBGE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), além da
distribuição espacial do capital integralizado por não residentes no Brasil, segundo regiões e
Unidades da Federação. Na comparação entre os censos de 1995 e 2000 (CNAE/IBGE), o
número de empresas informantes que se enquadravam nos critérios de participação estrangeira
cresceu de 6.322 para 11.404, uma elevação de 80%. Com relação às empresas com
participação majoritária, o número elevou-se de 4.902 para 9.712, com um crescimento de
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98%, usando os mesmos censos. A quantidade de empresas majoritariamente controladas por
estrangeiros (mais de 50% do capital) praticamente duplicou entre 1995 e 2000. Levando em
conta as firmas nas quais os estrangeiros tinham acima de 10% do negócio, o total chega a
11.404, conforme o Censo do Capital Estrangeiro de 2000 (BRASIL, 2001b).
Conforme afirmou o Diretor de Relações Externas da empresa estadunidense Procter &
Gamble, Pedro Silva (apud JUNIOR, 2004), é cultura das empresas transnacionais trazerem
seus produtos patenteados, proteger suas invenções e modificações em patentes. A Procter &
Gamble, uma das empresas que mais patenteiam no Brasil, investe 4% do faturamento líquido
em P&D e tinha 29 mil patentes no mundo em 2004. A multinacional já teve 300 patentes
concedidas no Brasil e tinha 800 processos em curso em 2004 no INPI. Portanto, as
transnacionais trazem para o Brasil e demais países do mundo em que instalam suas filiais
(como a Costa Rica), patentes de produtos obtidas no exterior e depois decidem se é mais
viável produzir localmente ou importar os produtos, ficando a tecnologia protegida de cópia.
Como afirmou o então Presidente em Exercício do INPI, Luiz Otávio Beakline (apud
JUNIOR, 2004), a maior parte dos pedidos de patentes é de grandes empresas, os inventores
individuais, pesquisadores de universidades, que vem aumentando nos últimos anos, e
pequenas empresas têm menor participação.
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Figura 12- Proporção de pesquisadores estrangeiros e nacionais na Geração de Patentes solicitadas na Costa Rica
(2001-2013).

Fonte: Relatório do Estado da Ciência, da Tecnologia e da Inovação do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), 2014, apud La Nacion, 2014.

Seguindo o estudo da Costa Rica, que estamos usando o seu Sistema Nacional de
Inovação como parâmetro para comparar com os demais países latino-americanos, em especial
o Brasil, há outras conclusões apontadas pelo Informe do ECTI em 2014, realizado em
conjunto pelas principais universidades públicas da Costa Rica, nos proporcionando um
panorama atual do Sistema de Inovação da Costa Rica, que são:
1. O padrão de inversão em Pesquisa mais Desenvolvimento (P+D) não conduz a
sustentar uma estratégia de desenvolvimento baseado na inovação, ou seja:
•

Em 2012, a Costa Rica inverteu em P&D, 0,57% de seu PIB, porcentagem
esta que está bastante abaixo da média da América Latina,
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•

O setor privado continua mostrando escasso compromisso na execução de
P+D (31,3% do total em 2012), tanto em comparação, como na expectativa
segundo o nível de desenvolvimento do país (47%) e como em contraste
com nações tecnologicamente mais avançadas (60% ou mais).

2. A Costa Rica carece de ambiente para a consolidação de empreendimentos
baseados no uso do conhecimento local, ou seja:
•

O principal obstáculo que enfrentam os empreendimentos de base
tecnológica é a falta de financiamento,

•

Os esforços do governo para atender as necessidades neste campo estão
desarticulados e existem carências para responder às demandas específicas
dos projetos de inovação.

Ao compararmos o relatório do Índice Global de Inovação (GII) de 2013 com o de
2015, é observado que a América Latina apresentou surpresas, expondo a sua frágil
infraestrutura econômica, o que acabou provocando alterações bruscas no rankings dos países
da região, assim distribuídos: 1. Barbados (47o para 37º), o melhor colocado de toda a
América Latina, 2. Chile (46o para 42º), 3. Costa Rica (39o para 51º), 4. México (66o para 57º),
5. Panamá (86o para 62o), 6. Colômbia (68o para 67o), 7. Uruguai (72o para 68o) e 8. Brasil
(61o para 70o). Barbados, Chile, México, Panamá, Colômbia, e Uruguai tiveram melhorias no
ranking de inovação, sendo com o Panamá de forma abrupta. As quedas de posições foram
turbulentas, notadamente para a Costa Rica (-12) e Brasil (-9).
Afinal, qual a real causa desta turbulência apresentado por este índice em relação à
América Latina, tendo a queda da Costa Rica em 12 posições e a ascensão do Panamá em 24
posições? Isto proporcionou-nos certa desconfiança quanto ao grau de fiabilidade do GII.
Comparando o GII 2013 com o GII 2014, a Costa Rica perdeu 18 posições e o Panamá subiu
34 posições no período de um ano. A oscilação da Costa Rica e do Panamá no GII, além do
caso de Barbados, que merece um estudo mais aprofundado, levou-nos a requerer uma análise
mais aprofundada do Índice Global de Inovação (GII) e do Índice de Competitividade Global
(ICG) que será exposta no Subcapítulo 3.4.2.
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3.4.2 Uma visão crítica do Índice Global de Inovação (GII) e do Índice de Competitividade
Global (ICG)

A Costa Rica subiu da posição no GII 2012 de 60 para 39 no GII 2013, isto no período
de um ano e, novamente, caindo para 57 no GII 2014. Houve nesses dois anos uma brusca
oscilação em seu ranking. Esse fato introduz uma primeira dúvida sobre a robustez do GII.
Mudanças bruscas ocorreram também com outros países latino-americanos, como o Panamá
no mesmo período. Verificando outro relatório, o do Índice de Competitividade Global (ICG)
de 2012 a 2013, este país foi de 72 a 45 em sua posição no ranking, sendo a melhor colocação
de um país centro-americano neste período. Estas oscilações suscitaram dúvidas de fiabilidade
deste índice por parte de pesquisadores panamenhos como Aguirre-Bastos et al (2013). O ICG
coloca a Costa Rica em uma posição de certa estabilidade entre os anos 2009 a 2014,
oscilando a suas posições de 61 a 54. Entretanto, “o caso do Panamá levantou dúvidas de
fiabilidade, pois buscar medir a capacidade de inovação através de uma única pergunta cuja
resposta é na perspectiva da visão de negócio parece realçar os casos de caráter mais intuitivo
e com a ocorrência de poucas medidas de campo”, como afirmaram Aguirre-Bastos et al
(2013).
Os pesquisadores panamenhos apresentaram certos questionamentos a respeito da
subida brusca do Panamá no ICG e consequentemente, expuseram quatro indagações relativas
à confiabilidade das respostas a estas, que são:
•

Uma vez que existem dados quantitativos para perguntas sobre as quais se
reconheçam dados qualitativos, então deve existir uma razão bastante poderosa
para utilizar estes últimos e não os primeiros;

•

As afirmações e perguntas nas quais se buscam respostas qualitativas, se estão
sendo colocadas de forma não clara ou são ambíguas, não permitindo a quem
responde em diferentes países interpretá-las identicamente;

•

No caso de quem responde, se têm informação suficiente sobre as perguntas
para dar uma resposta que permita seu país a ser classificado em termos
globais;

•

Os dados procurados por estas respostas qualitativas, se são repetitivos (ou
redundantes), posto que a informação seja buscada por baixo de diferentes
formas, o que acaba não aclarando os índices, uma vez que quem responde as
interpretam de maneiras diferentes.
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Aguirre-Bastos et al (2013) ao examinarem essas quatro perguntas, permitiu-lhes
assinalar que existiam certas deficiências nas quatro frentes. O ICG é medido a partir de 133
indicadores, dos quais 101 vêm do resultado de uma pesquisa. No caso específico do Panamá,
foram consultados 134 empresários, 45% deles online e 32 em medições diretas. Quanto à
inovação, seis dos sete indicadores do IGC surgem da pesquisa.
Os pesquisadores, entretanto, reconhecem que ano após ano o WEF, responsável pelo
ICG, tem melhorado os seus conceitos para o tratamento e processamento dos dados, mas
acrescentam que não há razão para substituir os dados diretamente medidos, isto é, os dados
concretos, com os pontos de vista de um número limitado de empresários, uma vez que não há
um único indivíduo com todo o conhecimento e experiência em Pesquisa e Desenvolvimento
(P&D). Denota-se que a metodologia e o marco analítico, da qual o ICG ampara-se, não
possui a devida robustez que deve ser exigida, além de algumas omissões como a mensuração
da qualidade da infraestrutura, que no caso do Panamá é apontada como débil, assim como é a
realidade da Costa Rica e de várias nações latino americanas.
Os pesquisadores do Panamá, comparando os dados dos pilares do ICG com os dados
divulgados pela Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (ONUDI)
com o intuito de aferir o rendimento industrial, no caso do Panamá, começaram a aparecer
outras indicações que apontam atrasos deste país, como por exemplo, as variações negativas
dos índices de valor agregado das manufaturas e de suas exportações. Isto demonstra o quanto
o Panamá requer de inovação, além de uma política mais explícita visando a solucionar este
gargalo. Estas medições traduziram a Aguirre-Bastos et al (2013) uma falta de solidez do ICG
(também extensivo ao GII), provocando de ano a ano que um país ocupe um alto (ou baixo)
ranking em um dos índices e no ano seguinte tenha subido ou baixado em dez ou mais
posições. Argumenta-se que o uso de dados de pesquisa em análise econômica se expandiu,
observando que tais dados não só fornecem uma medida única, mas também visam a captar o
juízo informado dos participantes de uma economia de maneira que reflita as atitudes e as
decisões tomadas que são em última instância, as determinadoras da atividade econômica.
Quanto ao Índice Global de Inovação (GII), este é uma copublicação da Universidade
Cornell, da INSEAD e da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). O núcleo
do Relatório GII consiste em um ranking de capacidades de inovação e resultados das
economias mundiais. Ao longo dos anos, o GII se estabeleceu como referência de liderança
em índice de inovação. Ele inclui indicadores que mensuram, além das medidas tradicionais
de inovação, o nível de pesquisa e desenvolvimento. A construção deste índice, descrito na
figura 13, é uma média simples de dois grupos de indicadores: de entrada (inputs) e saídas
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(outputs). O Índice de Eficiência é a relação entre dados de "saída" e os de "entrada". Os
índices são construídos com base em 84 variáveis, dos quais 60 são determinados por meio de
medições diretas, 19 são indicadores compostos e 5 por perguntas de pesquisa levantadas pelo
GII.
A proposta do GII é ser uma ferramenta que facilite o diálogo e parcerias públicoprivado na qual os distintos atores possam progredir continuamente na evolução da inovação.
Figura 13- Índice Global de Inovação (GII).
Índice Global de
Inovação

Índice de
Eficiência de
Inovação
(Entradas/Saídas)

Entradas (inputs) de Inovação

Saídas (outputs) de Inovação

Instituições

Capital
Infraestrutura
Humano e
Pesquisa

Sofisticação
do Mercado

Ambiente
Político;

Educação; TICs;
Infraestrutura
Educação Geral;
Superior;
Sustentabilidade
P&D
Ecológica

Crédito;
Trabalhadores;
Investimento;
Vínculos de
Comércio e Inovação;
Concorrência
Absorção de
Conhecimento

Ambiente
Regulatório;

Ambiente de
Negócios
Fonte: INSEAD, 2014.

Sofisticação de
Negócios

Saídas de
Saídas
Conhecimento e Criativas
Tecnologia
Criação;
Impacto;
Difusão do
Conhecimento

Intangíveis;
Bens e
Serviços
Criativos;
Criatividade
Online

O consultor e notório especialista em atividades inovativas frente aos negócios, Rowan
Gibson (2011), ao observar as más colocações dos países latino-americanos, indaga a respeito
da fiabilidade do Índice Global de Inovação (GII) desde sua edição de 2011: "Onde está a
América Latina no mapa mundial de excelência inovação? De acordo com o Índice de
Inovação Global da INSEAD, em toda a região é praticamente nada".
Esta situação dos países latinos americanos quanto sua posição no ranking torna o
Índice Global de Inovação (GII) enganoso, segundo a visão de Rowan Gibson (2011, p. 23)
(...) o Índice Global de Inovação é um pouco enganador, pois se baseia num conjunto
particular de variáveis tendenciosas contra a América Latina. Medem os gastos em
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pesquisa e desenvolvimento, o número de pedidos de patentes ou marcas, o número
de pessoas com doutorado na população, o número de publicações de artigos
científicos e outros temas como políticas governamentais, leis fiscais, e os níveis de
produtividade econômica. Estes indicadores são insuficientes para medir o nível real
do desempenho da inovação de um país, e certamente falham em retratar com
precisão a atividade e potencial da América Latina. Por quê? Porque eles se
concentram em inovações tecnologia e patentes, e não apresentam toda a inovação
não tecnológica que está ocorrendo na região

No Capítulo 2, página 65, do GII 2011, que tem por título "Inovação na América
Latina: Insights Recentes": “Essas variáveis são, sem dúvida, de grande importância, mas eles
se concentram em orientação eminentemente tecnológica, inovações patenteáveis e não
conseguem captar as inovações não tecnológicas e a new-to-market (*empresa que está
entrando em um novo mercado ou segmento de mercado) ou new-to-firm innovations
(*empresa que está se orientando para uma firma de inovação)". A professora de gestão
comparativa, Lourdes Casanova, da INSEAD e um dos autores deste capítulo, afirmou
segundo Rowan Gibson (2011b): “Nós tendemos a mensurar a inovação de maneira muito
tradicional, mas a captura da inovação [na América Latina] não se obtém de fontes
tradicionais”.
Críticos, em especial, Rowan Gibson, argumentam que a inovação não corresponde
apenas sobre o pesado financiamento em laboratórios de P&D, exércitos de cientistas e lista
de patentes. Em sua visão, a concepção da inovação deve ser ampliada para abranger um novo
pensamento radical em todo o espectro, ou seja: processos, produtos, tecnologias, serviços,
estratégias de marketing, as experiências dos clientes, estruturas de custos, modelos de
negócios, práticas de gestão e arquiteturas da indústria. Isto pode ser encontrado quando
observamos mais de perto as empresas latino-americanas, grandes e pequenas. “As empresas
latino-americanas estão realmente inovando neste sentido mais amplo. Na verdade, há
uma abundância de inovação em toda a região” (GIBSON, 2009).
Como observado, estas constatações não aparecem nos relatórios da INSEAD, porque
elas não se encaixam nas concepções mais tradicionais sobre inovação e como medi-la e,
portanto, não constando para influir no ranking. Outro problema do GII é que, pela sua
própria natureza, eles se concentram em países inteiros, em vez de analisar por empresas
individualmente, vendo-as por dentro. Como informou Rowan Gibson (2009), “um
determinado país pode receber uma classificação muito baixa devido a questões como as
políticas governamentais e macroeconômicas, mas pode realmente ser o território de algumas
empresas muito inovadoras que merecem muito crédito por sua criatividade empresarial, e por
suas proezas em comercializar ‘novas ideias’ e oportunidades de crescimento sobre uma base
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bastante contínua”. Devemos atentar que a proporcionalidade de quantidade de investimento
de uma companhia em P&D não redundará em igual proporção de sua capacidade de
inovação. Caso houvesse, a General Motors seria a empresa mais inovadora do mundo e não o
Google ou a Apple. Este fato é bem ilustrado por Rowan Gibson (2009)
O investimento em P&D é pouco confiável na hora de medir o quanto uma empresa
ou país são inovadores. Há anos, a firma de consultoria Booz Allen Hamilton conduz
estudos mundiais com centenas de grandes investidoras de P&D. Todo ano eles
chegam à mesma conclusão: não há uma relação estatística direta entre altos gastos
com P&D e sucesso no negócio, aumento das vendas, aumento da margem de lucro,
capitalização da empresa no mercado e retorno ao acionista. Algumas empresas
investem bilhões em P&D e não têm nada, enquanto outras investem uns tostões e
mudam o mundo. Steve Jobs, da Apple, declarou que inovação não tem nada a ver
com a quantidade de dólares que você tem para investir. Quando a Apple apresentou
o Macintosh, em 1984, a IBM já havia investido pelo menos cem vezes mais em
P&D que ela. Hoje, a Apple é menor que suas rivais da indústria de computação,
eletrônicos de consumo e mobilidade. No entanto, ela está passando todos para trás.

O Índice Global de Inovação (GII) é uma das melhores ferramentas que os
pesquisadores e técnicos envolvidos, em especial, nos formuladores das Políticas Públicas de
Ciência, Tecnologia e Inovação, têm à disposição e está em constante aperfeiçoamento.
Entretanto, apresentam distorções por seguirem o padrão tradicional de muitos índices de
mensuração complexa como estes. Esta escala proporciona o aumento das possibilidades de
distorções, que são agravadas pelos critérios escolhidos, muitos deles tradicionais,
repercutindo como ocorre, por exemplo, na “própria filosofia da matemática, ..., que o rigor
matemático, como qualquer outra forma de rigor, assenta num critério de seletividade e que,
como tal, tem um lado construtivo e um lado destrutivo” (SANTOS, 2006, p. 33).
Na realidade, a avaliação, a construção dos índices, é de caráter dinâmico, evolutivo e
permanente, com meta a atenuar as suas distorções intrínsecas. Para o seu maior
aproveitamento, deve-se conjugar com uma análise comparativa, utilizando outros indicadores
obtidos por diferentes metodologias e trabalhos de campo, na busca de indicadores de maior
confiabilidade. É pertinente a existência de indicadores sociais, somados aos tradicionais, para
o aferimento da inovação em sua totalidade, isto é, a tecnológica e social, através da
mensuração do desenvolvimento e disseminação das Tecnologias Sociais e Assistivas, que
serão abordados no Capítulo IV. O resultado é a obtenção de indicadores mais robustos que
possam subsidiar as Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação, tendo em seu
âmago a premissa do desenvolvimento de meios para a promoção da chamada Inovação
Social, equalizada com a Tecnológica.
Um modelo interessante de indicador que poderiam ser agregados ao GII é o
desenvolvido pela Agência Basca de Inovação (INNOBASQUE), sendo dirigido e
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desenvolvido pela Sinnergiak Social Presentación Innovation (SINNERGIAK) em
colaboração com a própria agência. Trata-se de elaborar um modelo (dimensões e indicadores)
para desenvolver um Índice Regional de Inovação Social (RESINDEX), que poderia ser
adaptado para o desenvolvimento de um Índice Global de Inovação Social, apesar do
RESINDEX estar ainda na fase piloto, o que não possibilita ainda estabelecer uma
comparação inter-regional. No quadro 10 é apresentado o Modelo RESINDEX.
Quadro 10- Modelo RESINDEX.

Capacidade de
Conhecimento
Índice de Capacidade de
Capacidade Aprendizagem
Capacidade Potencial
Potencial de Capacidade de Socialização
Inovação
Capacidade de
Desenvolvimento
Capacidade de Vinculação
Aquisição de Conhecimento
Desenvolvimento de
Índice de
Projetos Sociais
Orientação
Impacto dos Projetos
Social
Sociais
Capacidade Realizada
Governança
Desenvolvimento de
Índice de Projetos de Inovação Social
Inovação Impacto dos Projetos de
Inovação Social
Social
Governança
Fonte: INNOBASQUE & SINNERGIAK, 2013, p. 17.

Para entendermos as definições propostas pelo RESINDEX, no quadro 11 é
apresentado a explicação das principais interpretações das dimensões e variáveis utilizadas na
construção do RESINDEX.
Quadro 11- Definições do RESINDEX.

Capacidade de Inovação
Dimensão
Capacidade de
Estoque de
Conhecimento
pessoal
pesquisador
geradores de
conhecimento em
organização

Indicador
Proporção (30%) de
pessoal contratado
dedicado à atividades
de pesquisa

Interpretação
Identifica a massa
crítica (mínima) para a
produção e difusão do
conhecimento de que
dispõe a organização
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Capacidade de
Aprendizagem

Desenvolvimento
de atividades de
formação por
competência

Grau de alcance da
formação por
competências a nível
organizacional

Identifica o impacto
da formação de
competências segundo
a diversidade de níveis
da organização

Capacidade de
Socialização
(interna)

Existência de
mecanismos
internos para
intercambiar
ideias,
informação e
conhecimento

Grau de implantação de
mecanismo regulares
para o intercâmbio de
ideias, conhecimento e
informação relevantes
para as atividades da
organização

Identifica o nível de
impacto na capacidade
de socializar ideias,
informação e
conhecimento nos
diferentes níveis da
organização

Capacidade de
Vinculação
(externa)

Desenvolvimento
de atividades de
vinculação com
agentes externos
(networking,
cooperação e
alianças
estratégicas)

Intensidade de
vinculação com agentes
externos para o
intercâmbio de
informação e
conhecimento

Identifica a existência
e o grau de
intensidade das
vinculações externas
nas organizações

Aplicação de
Capacidade de
Desenvolvimento novas ideias,
protótipos e
atividades
derivadas da
geração de novas
ideias

Grau de intensidade no
desenvolvimento de
projetos/protótipos
aplicados pela
organização

Identifica a
capacidade das
organizações para
aplicar novas ideias a
projetos e protótipos

Capacidade Realizada
Acesso ao
conhecimento
para projetos
sociais
(inovadores ou
não inovadores)

Definição
Indicador
1.1. Monitoração Existência ou não de
do social
pessoal ou unidades
destinadas a identificar
necessidades/demandas
sociais (0-1)

Interpretação
Identifica se as
organizações destinam
recursos para mapear
necessidades e
identificar
oportunidades de
inovação
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Desenvolvimento
de projetos
(inovadores e não
inovadores)

1.2. Diversidade
das fontes de
ideias para o
desenvolvimento
de projetos
sociais

Grau de diversidade (0
a 100%) das fontes de
ideias para projetos
sociais

A diversidade nas
fontes de ideias
expressa competências
diferentes para
ingressar em
conhecimento distinto

1.3 Diversidade
dos sócios de
cooperação para
o
desenvolvimento
de projetos
sociais

Grau de diversidade (0
a 100%) dos sócios de
cooperação para o
desenvolvimento de
projetos sociais

A diversidade dos
sócios de cooperação
(empresas,
universidades, ONGs,
etc.) expressa o acesso
a diferentes tipos de
conhecimentos e
diversidade nas
competências de
cooperação

2.1. Diversidade
na fontes de
financiamento
(fundos próprios,
públicos e
privados) para o
desenvolvimento
de projetos
sociais

Grau de diversidade (0
a 100%) das fontes de
financiamento para o
desenvolvimento de
projetos sociais

Identifica uma
pluralidade de fontes
de financiamento.
Quanto mais plural as
fontes, maiores são as
competências
organizacionais para o
desenvolvimento de
projetos sociais

2.2. Diversidade
dos tipos de
evolução de
projetos sociais

Grau de diversidade (0
a 100%) dos tipos de
evolução para o
desenvolvimento de
projetos sociais

Identifica uma
pluralidade de modos
de evoluir os projetos.
Quanto mais plurais os
processos de evolução,
maiores são as
competências para o
desenvolvimento de
projetos sociais

2.3. Diversidade
dos modos de
intervenção
social
(tecnológicos,
culturais, etc.) em
projetos sociais

Grau de diversidade (0
a 100%) dos modos de
intervenção, evolução
para o desenvolvimento
de projetos sociais

Identifica uma
pluralidade de modos
de intervenção social.
Quanto mais plurais os
modos de intervir,
maiores são as
competências para o
desenvolvimento de
projetos sociais
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Impacto dos
projetos sociais
(inovadores e não
inovadores)

Governança dos
projetos sociais
(inovadores e não
inovadores)

3.1. Grau de
diversidade do
impacto social
dos projetos
sociais
(diferentes
públicos)

Grau de diversidade (0
a 100%) na difusão
social dos resultados
dos projetos sociais

Identifica a cobertura
de difusão dos
resultados de projetos
sociais entre diferentes
públicos

3.2. Grau de
diversidade do
impacto
organizacional
dos projetos
sociais

Grau de diversidade (0
a 100%) na melhora
dentro das
organizações por
execução de projetos
sociais

Identifica diferentes
melhoras e
aprendizagens da
organização derivadas
da execução de
projetos sociais

3.3. Grau de
diversidade em
impacto setorial
dos projetos
sociais (saúde,
educação, meio
ambiente,
serviços sociais)

Grau de diversidade (0
a 100%) nos setores
impactados pelos
projetos sociais

Identifica a
pluralidade de setores
nos quais os projetos
impactam

4.1. Grau de
governança
social (níveis de
implicação do
público alvo dos
projetos sociais)

Grau de participação (0 Identifica a
a 100%) da população intensidade da
objetivo do projeto
participação da
população alvo no
desenvolvimento dos
projetos

4.2. Grau de
governança
organizacional
(diversidade dos
sócios de
cooperação no
projetos sociais)

Grau de diversidade (0
a 100%) dos tipos de
sócios de cooperação
em projetos sociais

Identifica a
diversidade dos sócios
de cooperação que
expressam
competências para
chegar a acordos com
diferentes tipos de
sócios

4.3. Grau de
sustentabilidade
dos projetos
sociais

Grau de
sustentabilidade (0 a
100%) dos projetos

Identifica se os
projetos têm criado
novas infraestruturas
que darão vida a ações
além do projeto

Fonte: INNOBASQUE & SINNERGIAK, 2013, p. 18-21.
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Temos no quadro 12 a explicitação dos modelos de cálculos para a mensuração dos
três índices que integram o RESINDEX segundo os quatro agentes (atores) considerados.
Quadro 12- Modelos de cálculos do RESINDEX.

Fonte: INNOBASQUE & SINNERGIAK, 2013, p. 22.
Onde: n - quantidade total de agentes entrevistado (os entrevistados se ordenam em Empresas,
Organizações sem Fins Lucrativos, Universidades e Centros Tecnológicos); nE – número total de empresas; nO –
número total de organizações sem fins lucrativos; nU – número total de universidades; nC – número total de
centros tecnológicos; i – rótulo que identifica cada agente entrevistado (entre 1 e n); CPIi – capacidade potencial
de inovação de um agente entrevistado i; OSi – orientação social do agente entrevistado; ISi – Inovação Social de
um agente entrevistado.

Está claro que distorções tenderão a aparecerem no almejado Índice Global de
Inovação Social por percorrer a mesma rota de padrão dos vários outros índices de
mensuração complexa, agravados por envolverem uma grande escala, além do efeito das
visões subjetivas intrínsecas quando se utiliza de entrevistas como parte das ferramentas de
mensuração. Quanto maior a escala, maior as possibilidades das distorções. Entretanto, temos
a contribuição da Inovação Social em se apresentar como mais um indicador aliado ao GII,
mensurando a satisfação das necessidades humanas e o grau de atendimento da inovação em
prol da totalidade da população de uma nação. Enfim, um indicador que dê maior robustez e
fiabilidade aos índices de inovação. Esta mensuração, a gestão destes índices de inovação
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social a nível de instituição, poderia ser mais uma tarefa, de grande importância, a ser
realizada pelos NITs. Isto, sem contar como parte na elaboração de estratégias a serem
incluídas nas Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação à nível municipal, estadual
e, principalmente, federal.
O estudo do caso da Costa Rica, tomado como exemplo, acrescentado com o do
Panamá, tem o mérito de assinalar que ainda existe a pouca vinculação da inversão em C,T&I
para a indústria costarriquenha, na qual contribuiu para as grandes oscilações em sua posição
no Índice Global de Inovação, o que lhe adverti sobre a necessidade da reversão de tal
situação. O exposto até agora a respeito da realidade do uso das patentes e inovações por parte
da Costa Rica, que tem uma realidade próxima ao Brasil, mais o sugerido desenvolvimento de
um possível Índice de Inovação Social, servem de subsídios para os formuladores das
Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil.

3.4.3 A Associação Brasileira para Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII), uma reação à
perda da competividade industrial

É fato que a indústria brasileira perdeu boa parte da competividade frente ao mercado
mundial. Dados da ONU, compilados pelo Instituto de Estudos para o Desenvolvimento
Industrial (IEDI) mostram que em 1990 o Brasil respondia por 2% do Produto Interno Bruto
(PIB) manufatureiro mundial. Em 2011, ficou com 1,7%. No período, a Índia aumentou sua
fatia de 1% para 2,1%; a Coreia do Sul, de 1,4% para 3,1%; e o México perdeu menos que o
Brasil, passando de 2% para 1,8% (IEDI, 2011, apud CARVALHO, 2013).
Visando enfrentar os problemas da perda de competividade das indústrias localizadas
no Brasil, acrescentados aos exemplos demonstrados quantos aos gargalos do aproveitamento
das patentes geradas nas ICTs nacionais no setor produtivo, como observado no caso da Costa
Rica, o Governo Federal Brasileiro promoveu a criação da Associação Brasileira para
Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII). O Sistema EMBRAPII foi concebido para
induzir a cooperação entre instituições de pesquisa científica e tecnológica e empresas
industriais, explorando a sinergia entre ambas e estimulando a transferência de conhecimentos
e tecnologias. A premissa é de que essa aproximação poderá dar uma importante contribuição
para o aumento da intensidade tecnológica e da capacidade de inovação da indústria brasileira.
A iniciativa foi fruto da parceria entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)
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e a Confederação Nacional da Indústria (CNI), com apoio da Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP).
A Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII) foi
formalmente constituída em maio de 2013 e qualificada como Organização Social pelo Poder
Público Federal em setembro de 2013. A assinatura do Contrato de Gestão com o Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) ocorreu em 2 de dezembro de 2013, tendo o
Ministério da Educação (MEC) como instituição interveniente. Os dois órgãos federais
repartem igualmente a responsabilidade pelo seu financiamento.
A EMBRAPII na fase piloto contou, de partida, com R$ 30 milhões emprestados aos
três institutos de pesquisa participantes desta fase, a saber, o Instituto Nacional de Tecnologia
(INT), no Rio de Janeiro; o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), de São Paulo; e o
Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia (SENAI/CIMATEC), da Bahia. O INT atendeu
as indústrias, preferencialmente, nas áreas de energia e de saúde, enquanto o IPT atuou em
bionanomanufatura e o SENAI/CIMATEC, em processos de automação e manufatura.
O aporte do governo federal previsto para a EMBRAPII é de R$ 1 bilhão. A OS foi
baseada no sucesso da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), criada em
1973, e na alemã Fundação Fraunhofer. Depois do sucesso do projeto piloto, foi realizado a
assinatura do contrato de gestão da OS EMBRAPII com o Governo Federal. Na figura 14,
podemos observar como se processa a operação no Sistema EMBRAPII.
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Figura 14- Sistema EMBRAPII: Operação.

Fonte: EMBRAPII, 2014.

Quando ocorre a Parceria entre a Empresa e a Unidade EMBRAPII para a realização
de um projeto de produto ou processo de cunho inovativo, o Governo Federal através da OS
EMBRAPII aporta 1/3 de capital financeiro que não é reembolsável. A contrapartida da
empresa parceira é no mínimo 1/3 do valor total (financeiro) e o valor remanescente
corresponderá à contrapartida da instituição de pesquisa (financeiro ou não financeiro). Todo
projeto EMBRAPII será cofinanciado, ao menos, por uma empresa. Nos projetos em que os
recursos aportados pelas empresas decorrerem de obrigações legais de investimento em P&D
(Lei de Informática, Lei do Petróleo etc.), a participação da empresa será, no mínimo, de 50%
do valor do projeto. Seja qual for o caso, a participação da empresa no projeto deverá ser
sempre com recursos próprios e/ou obtidos através de financiamento reembolsável. Na figura
15, temos um esquema simples do Regime de Parceria no Programa EMBRAPII.
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Figura 15- Regime de Parceria no Programa EMBRAPII.

Fonte: INT, 2014.

Diferentemente da EMBRAPA, que ao longo do ano de 2012 consumiu um orçamento
de R$ 1,8 bilhão e com 9,2 mil funcionários, a EMBRAPII tem uma gestão enxuta.
Funcionará como um “selo certificador” dos institutos de pesquisa habilitados a operar junto à
indústria. Os técnicos envolvidos na criação e gestão da nova OS entendem que a EMBRAPII
ocupará o espaço mais sensível para a inovação industrial – o custeio dos projetos. Uma
empresa que apresentar seu projeto a um instituto conveniado pela EMBRAPII gastará a priori
um terço do que gastaria com seu projeto de inovação, porque todo o resto virá da ICT
parceira e da EMBRAPII (governo). Para a dinamização desse sistema, as várias ICTs
candidatas para o seu credenciamento no sistema prescindirão de um NIT bem instalado e
funcional para realizar entre outras tarefas, a busca no histórico de patentes junto ao INPI, dos
produtos ou processos de cunho inovativo a serem desenvolvidos nos projetos em parceria
com a empresa.

3.5 Dados do Formulário para Informações sobre a Política de Propriedade Intelectual
das Instituições Científicas e Tecnológicas do Brasil (FORMICT) 2014
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Com o objetivo de atender a disposição da Lei de Inovação, que considera os ICTs, os
órgãos ou entidades da Administração Pública com a missão institucional, dentre outras, de
executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico, foi
lançado o Formulário para Informações sobre a Política de Propriedade Intelectual das
Instituições Científicas e Tecnológicas do Brasil (FORMICT), em 2007. O texto da Lei de
Inovação atendida é
A ICT, por intermédio do Ministério ou órgão ao qual seja subordinada ou
vinculada, manterá o Ministério da Ciência e Tecnologia informado quanto:
I - à política de propriedade intelectual da instituição;
II - às criações desenvolvidas no âmbito da instituição;
III - às proteções requeridas e concedidas; e
IV - aos contratos de licenciamento ou de transferência de tecnologia firmados.
Parágrafo único. As informações de que trata este artigo devem ser fornecidas de
forma consolidada, em periodicidade anual, com vistas à sua divulgação, ressalvadas
as informações sigilosas (BRASIL, 2004).

O FORMICT é operacionalizado pela Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e
Inovação (SETEC), do MCTI. Este instrumento, por meio dos dados fornecidos pelos NITs, é
de fundamental importância para o conhecimento sobre os avanços e as dificuldades
enfrentadas pelas ICTs e verificar o estado de desenvolvimento de seus respectivos NITs.
Procederemos, então, a análise das informações do relatório mais atualizado do
FORMICT, o de 2014. No ano-base 2014, o FORMICT foi preenchido por 264 instituições.
Destas, 194 se apresentaram como instituições públicas e 70 como instituições privadas.
Apresentamos abaixo, a relação das instituições que preencheram o formulário por
Macrorregiões e suas Unidades da Federação. As ICTs grafadas em preto são as cadastradas
no FORMICT 2012, as em negrito são as que apareceram no cadastro do FORMICT 2014:
Região Norte:
•

Amapá: UNIFAP; IFAC, UEAP;

•

Amazona: FUCAPI, UFAM, INPA, UEA, IDSM, FAPEAM, FPF TECH,
IPDEC, IFAM, SENAI-AM;

•

Pará: CESUPA, IFPA, MPEG, UFOPA, UFPA, IEC, UNIVERSITEC;

•

Rondônia: IFRO, UNIR;

•

Roraima: UFRR; UERR, IFRR;

•

Tocantins: CEULP, UFT, IFTO.

Região Nordeste:
•

Alagoas: UFAL, IFAL, UNCISAL, UNEAL;
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•

Bahia: UFBA; IFBA, IF BAIANO, SENAI-BA, UNEB, UESC, UESB, UEFS,
UFRB, EBMSP;

•

Ceará: NUTEC, IFCE, UECE, UFC, UNIFOR, Instituto Atlântico,
CENTEC, INTA, SENAI-CE, UNILAB, UVA, URCA;

•

Maranhão: IFMA, UEMA,UFMA;

•

Paraíba: IFPB, UEPB, UFPB, UFCG;

•

Pernambuco: ITEP, IF SERTÃO, CETENE, UFPE, UFRPE, UNIVASF, UPE,
IFPE, ISI-TICS, SENAI-PE;

•

Piauí: UFPI, IFPI, UESPI;

•

Rio Grande do Norte: UERN, UFRN, UFERSA, CTGAS-ER, IFRN;

•

Sergipe: IFS, UFS, ITP.

Região Centro-Oeste:
•

Distrito Federal: DCT, EMBRAPA, UNB, SecCTM, CCOMGEx, CITEx, IFB,
INDT, UCB;

•

Goiás: IFG, UFG, IF Goiano, UNIFIMES, SENAI-GO, UNIRV;

•

Mato Grosso: UNEMAT, UFMT, IFMT;

•

Mato Grosso do Sul: IFMS, UFMS, UEMS, UFGD, Anhanguera, UCDB.

Região Sudeste:
•

Espírito Santo: IFES, UFES, INCAPER, IA;

•

Minas Gerais: CEFET/MG, CETEC, FHEMIG, HEMOMINAS, FUNED,
IFMG, IFNMG, IF SUDESTE MG, IF SULDEMINAS, IFTM, LNA, UFTM,
UFVJM, UFJF, UFLA, UFMG, UFOP, UFSJ, UFU, UFV, UNIFAL-MG,
UNIFEI, UNIMONTES, FEPI, FESP, IGTEC, PUC-MINAS, UEMG ;

•

Rio de Janeiro: CAEx, CASNAV, CBPF, CTecCFN, CEFET/RJ, CHM,
CNEN, CTDUT, CTEx, CETEM, DF, FIOCRUZ, HNMD, IEAPM, IME,
INMETRO, IMPA, INT, IPqM, MB, LNCC, MAST, ON, PUC-RIO, UENF,
UERJ, UFF, UFRJ, UFRRJ, UNIRIO, UEZIO, IFFluminense, LFM, SENAIRJ, IFRJ;

•

São Paulo: APTA, CNPEM, CTI, CTMSP, DCTA, FIT, FIPASE, UFSCAR,
UNIVAP, IAV, IB, IATdi, IFSP, IPT, INPE, PUC-CAMPINAS, USP,
UNITAU, UNICAMP, UNESP, UNIFESP, UNISO, UFABC, SENAI/SP,
CEETEPS, CITÉ, CPqD, UNICASTELO, FEI, IEP, ILSL, IPEAS, RNP,
UNIAN, UNIFEV, UNISO, IP.
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Região Sul
•

Paraná: PTI, IAPAR, TECPAR, PUC-PR, UEL, UEM, UEPG, UNICENTRO,
UNIOESTE, UFPR, UTFPR, LACTEC, IFPR, SENAI-PR, UNILA ;

•

Rio Grande do Sul: FUVATES, CIENTEC, UCS, UFPEL, UNIPAMPA,
IFFarroupilha, IFRS, IFSUL, PUC-RS, SENAI-RS, UPF, UNICSC, UERGS,
UFSM, FURG, UFRGS, FEEVALE, UNIJUI, FUC, HCPA, IRGA,
SOFTSUL, UFCSPA, UNISINOS ;

•

Santa Catarina: CERTI, CEOSP, NANOTEC, EPAGRI, UNIVALI, FUNC,
UDESC, UNISUL, UNIVILLE, FURB, IF Catarinense, IFSC, IS, UFSC, IFC,
SENAI-SC, UFFS, STELA, SOCIESC, UNOCHAPECÓ, UNESC.

Quanto à natureza das instituições, verificou-se que 69,1% correspondem ao nível
federal. Já as instituições em nível estadual correspondem a 27,8%, enquanto as instituições
em nível municipal apenas 3,1%, conforme mostra o quadro 13. Sendo assim, o total de
instituições públicas foi de 73,5% e o de instituições privadas, 26,5%. É notado a semelhança
de implementação da política de inovação em ICTs tanto públicas como privadas,
comprovando que o desenvolvimento dessas tem evoluído seja qual o tipo de organização em
que se estabeleceu.
Quadro 13- Distribuição das ICTs por Natureza Jurídica, segundo as ICTs que preencheram o FORMICT 2014.

Natureza da
Instituição
Privada
Pública
Federal
Estadual
Municipal

Quantidade

Percentual (%)

70
194
134
54
6

26,5
73,5
69,1
27,8
3,1

Fonte: FORMICT 2014/BRASIL, 2015.

A maioria dos NITs é de criação recente, depois da Lei da Inovação Tecnológica de
2004, apresentando número reduzido de pedidos de patente, com poucas exceções como a
USP, UNICAMP, UFMG etc. O motivo da pouca quantidade pode ser decorrente de uma
estratégia mais seletiva com relação à proteção, como é o caso da UERJ, ou provavelmente,
do pouco tempo da maioria dos NITs terem criação recente, muitos com os procedimentos
internos ainda em definição e sua equipe ainda passe por um aprendizado sobre a proteção da
propriedade intelectual. O fato é somado ao desafio de sensibilizar a comunidade dos
pesquisadores, principalmente nas universidades, sobre a importância da proteção.
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Na figura 16, temos a distribuição das ICTs que preencheram o FORMICT 2014 nas
Macrorregiões Brasileiras.
Figura 16- Distribuição de ICTs no Brasil por Macrorregião, segundo as ICTs que preencheram o FORMICT
2014.
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Fonte: FORMICT 2014/BRASIL, 2015.

Em relação aos perfis das ICTs que preencheram o formulário, foi verificado que as
Universidades Federais apresentaram o maior quantitativo dentre as instituições (22,4%),
seguidas pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (14%), pelas Instituições
de Ensino Superior Estaduais (12,9%) e pelos Institutos de Pesquisa Tecnológica Públicos
(10,6%). As demais instituições apresentam percentuais inferiores a 10%. C. As instituições
da Administração Pública Federal tiveram logo que acolher as normas prevista pela legislação
federal, no caso, a Lei da Inovação Tecnológica de 2004. Estes dados podem ser visualizados
no quadro 14.
Quadro 14- Distribuição das ICTs por perfil, segundo as ICTs que responderam ao FORMICT 2014.

Perfil da Instituição
Universidades Federais
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia
Instituições de Ensino Superior Estaduais
Institutos de Pesquisa Tecnológica Públicos
Universidades e Centros Universitários Comunitários
Unidades de Pesquisa do MCTI
Institutos de Pesquisa Tecnológica Privados
Fundações de Direito Público ou Privado
Universidades e Centros Universitários Privados
Centro de Educação Tecnológica
Outros

Quantidade
59
37
34
28
19
12
24
15
11
3
22

Percentual (%)
22,4
14,0
12,9
10,6
7,2
4,5
9,1
5,7
4,2
1,1
8,3
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Total

264

100

Fonte: FOMICIT 2014/BRASIL, 2015.

Quanto ao estágio de implantação dos NITs, vide figura 17, foi verificado através do
relatório, no total de 264 instituições, que 144 instituições públicas (74,2%) responderam já
possuir o seu NIT implementado, 16 instituições públicas (8,2%) responderam não ter seu
NIT implementado e 34 instituições públicas (17,5%) informaram que está em fase de
implementação. Em relação às instituições privadas, 36 instituições (51,4%) responderam já
possuir o seu NIT implementado, 14 instituições privadas (20%) não possuem NIT
implementado e 20 instituições (28,5%) informaram que o NIT se encontra em fase de
implementação. Muitos do NITs em implementação ainda encontram gargalos quanto à
"vontade política" de sua instituição de não apenas cumprir uma exigência legal, mas de
fornecer uma estrutura mínima para o funcionamento do seu NIT, o que inclui a definição de
cargos específicos para atuarem nos NITs, bem como sua dotação orçamentária.
Outros fatores que exercem efeitos no ritmo da implantação de um NIT e o
desempenho da transferência de tecnologia em dada instituição estão na natureza da pesquisa
desta. Algumas universidades investem, têm um quadro de pesquisadores e professores mais
competitivos e produtivos em áreas do conhecimento que são naturalmente geradoras de
patentes, tecnologia e inovações. É o caso, por exemplo, das Engenharias, Química, Ciências
Biológicas e Ciências da Saúde. Outras instituições atuam dentro do modelo tradicional de
reconhecimento acadêmico priorizando as publicações científicas e a ciência básica que
contribuem para as publicações, além de outras terem o perfil menos intensivas em pesquisa e
mais voltadas ao mercado de trabalho.
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Figura 17- Estágio de implementação dos NITs no Brasil, segundos as ICTs que responderam ao FORMICT
2014.
Não Implementado
11%
Em Implementação
21%

Implementado
68%

Implementado

Em Implementação
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Fonte: FORMICT 2014/BRASIL, 2015.

3.5.1 Compartilhamento dos NITs

O arranjo de NITs e seu compartilhamento tem sua origem com base ao Artigo 16 da
Lei de Inovação Nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, que afirma que a ICT deverá dispor de
Núcleo de Inovação Tecnológica próprio ou em associação com outras ICTs, com a finalidade
de gerir sua política de inovação. Foram levantadas que 156 instituições (86,7%), sejam essas
públicas ou privadas, responderam que o NIT é exclusivo e 24 instituições (13,3%)
responderam que o NIT é compartilhado.
Os idealizadores dos Arranjos, Carlos Oiti Berbert Junior e Isabel Felicidade Aires
Campos, através da Coordenação-Geral das Unidades Pesquisa (CGUP/SCUP), se basearam
na Lei de Inovação e no “Plano de Ação de Ciência, Tecnologia e Inovação para o
Desenvolvimento Nacional do MCT, 2007-2010” que enfatizavam a importância da inovação
como missão dos Institutos de Pesquisa e previa, entre suas metas, implementar, até dezembro
de 2009, cinco grupos de Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT), junto às Unidades de
Pesquisa das Macrorregiões Norte, Nordeste e Sudeste, visando incentivar registros de
propriedade

intelectual,

patentes

de

processos

e

produtos

e

transferência

de

tecnologia. Portanto, em 2010, cinco Arranjos de Núcleos de Inovação Tecnológica foram
criados no país. Estes Arranjos de NITs atuam em forma de rede colaborativa, com a
finalidade de otimizar e compartilhar recursos, disseminar boas práticas de gestão de inovação
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e de proteção à propriedade intelectual e transferência de tecnologia, bem como facilitar a
aplicação da Lei de Inovação e da Política de Inovação das ICTs.
Em 2015, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por meio da
Portaria Nº 22, publicada no Diário Oficial da União (DOU) do dia 30 de janeiro de 2015,
institucionaliza os Arranjos de Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) das Unidades de
Pesquisa do MCTI em todo o país. A Portaria os estrutura em Arranjos NIT Mantiqueira, NIT
Rio de Janeiro, NIT Amazônia Ocidental e NIT Amazônia Oriental. O Art. 2º trata de
continuar a vincular, sob a coordenação e supervisão da Subsecretaria de Coordenação das
Unidades de Pesquisa (SCUP) do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), os
Arranjos de Núcleos de Inovação Tecnológica. O Art. 3º revoga a Portaria nº 1.128, de 21 de
outubro de 2014.
•

O NIT Amazônia Ocidental, ainda está em formação, sendo que o Instituto Nacional
de Pesquisas da Amazônia (INPA) sedia este Arranjo de NIT e tem como parceiros o
Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM), a Fundação Medicina
Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT – HVD), a Universidade Federal de
Rondônia (UNIR), a Universidade Federal de Roraima (UFRR), a Universidade
Federal do Acre (UFAC), a Fundação Desembargador Paulo Feitosa (FPF TECH), a
Fundação Centro e Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica (FUCAPI), a Fiocruz
Amazônia, a Embrapa Roraima, o Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA
SUFRAMA), o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), a Universidade Nilton Lins, a Faculdade
Marta Falcão, o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Rondônia
(IFRO), o Centro de Incubação e Desenvolvimento Empresarial (CIDE) e a Fundação
de Tecnologia do Estado do Acre (FUNTAC). Podemos visualizar este Arranjo
Amazônia Ocidental no quadro 15.

163

Quadro 15- Arranjo NIT-Amazônia Ocidental, 2015.

Arranjo de NITs
Instituições com NIT Compartilhado
NIT Amazônia Oriental
Acre
FUNTAC
UFAC
Subtotal
Amazonas
INPA
IDSM
FMT-HVD
FPF TECH
FUCAPI
FIOCRUZ AMAZÔNIA
CBA SUFRAMA
IEL
CIDE
UNIVERSIDADE NILTON LINS
FACULDADE MARIA FALCÃO
Subtotal
Rondônia
IFRO
UNIR
Subtotal
Roraima
IFRR
EMBRAPA RORAIMA
Subtotal
Total de Instituições

Quantidade

2

11

2

2
17

Fonte: FORMICT 2014/BRASIL, 2015; Organizado por Marcus Anversa, 2015.

Os seguintes NITs compartilhados informados pelas ICTs, segundo o levantamento do
FORMICT 2014, são:
•

NIT-RIO: O Núcleo de Inovação Tecnológica do Rio de Janeiro (NIT - RIO) é um
arranjo de NITs do Estado do Rio de Janeiro, ligado à Subsecretaria de Coordenação
das Unidades de Pesquisa (SCUP) do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
(MCTI). Desde a sua criação em 2007, o NIT-RIO atua em toda a cadeia da inovação
tecnológica, executando atividades relacionadas à gestão da propriedade intelectual,
negociação de parcerias com setor produtivo e transferência de tecnologia. É
constituído de sete Unidades de Pesquisa associadas – Instituto Nacional de
Matemática Pura e Aplicada (IMPA), Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF),
Instituto Nacional de Tecnologia (INT), Museu de Astronomia e Ciências Afins
(MAST), Observatório Nacional (ON), Centro de Tecnologia Mineral (CETEM) e
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Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC). A coordenação deste
Arranjo se localiza no CBPF. Podemos visualizar este Arranjo do NIT-RIO no quadro
16.
Quadro 16- Arranjo NIT-RIO, 2015.

Arranjo de NITs
NIT - RIO
Rio de Janeiro

Instituições com NIT Compartilhado

Quantidade

CBPF
CETEM
IMPA
INT
LNCC
MAST
ON
Subtotal

Total de Instituições

7
7

Fonte: FORMICT 2014/BRASIL, 2015; Organizado por Marcus Anversa, 2015.

•

NIT Amazônia Oriental (REDENAMOR): A Rede de Núcleos de Inovação
Tecnológica da Amazônia Oriental (REDENAMOR) é um Arranjo de Núcleos de
Inovação Tecnológica (NITs) formado pelos estados do Pará, Tocantins e Amapá. Tem
o propósito de difundir conhecimentos sobre boas práticas de gestão da inovação e
métodos de proteção do conhecimento, propriedade intelectual e transferência de
tecnologia. Coordenada pelo MPEG, é composta por doze instituições científicas Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), Universidade Federal do Pará (UFPA),
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), Universidade
Federal Rural da Amazônia (UFRA), Universidade do Estado do Pará (UEPA),
Embrapa Amazônia Oriental, Universidade Federal do Tocantins (UFT), Fundação
Universidade do Tocantins (UNITINS), Instituto Federal do Tocantins (IFTO),
Universidade do Estado do Amapá (UEAP) e Universidade Federal do Amapá
(UNIFAP). Este Arranjo de NITs não se encontra cadastrado no FORMICT 2014.
Podemos visualizar este Arranjo REDENAMOR no quadro 17.
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Quadro 17- Arranjo NIT-REDENAMOR, 2015.

Arranjo de NITs
NIT - Amazônia
Oriental
Amapá

Amazonas
Pará

Tocantins

Instituições com NIT Compartilhado

UEAP
UFAP
Subtotal
UFRA
Subtotal
MPEG
UFPA
IFPA
EMBRAPA AMAZÔNIA
ORIENTAL
UNIFESSPA
UEPA
Subtotal
UFT
UNITINS
IFTO
Subtotal

Total de Instituições

Quantidade

2
1

6

3
12

Fonte: Organizado por Marcus Anversa, 2015.

•

NIT Mantiqueira: O NIT Mantiqueira (Núcleo de Inovação Tecnológica da
Mantiqueira) é um arranjo de NITs do Estado de São Paulo e sul de Minas Gerais,
ligado à Subsecretaria de Coordenação das Unidades de Pesquisa (SCUP) do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Foi criado em junho de 2010, a
partir da aprovação do projeto FINEP/RDMANTIQ, que subsidiou a Estruturação de
Arranjo de NITs da Região Sudeste – Rede Mantiqueira de Inovação. O projeto possui,
ainda, subsídio do CNPq, por meio do financiamento de bolsas de pesquisa. A sua
coordenação se localiza no CTI e é composto por seis instituições científicas - Centro
de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI), Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE), Laboratório Nacional de Astrofísica (LNA), Associação Brasileira
de Luz Síncrotron (ABTLuS), Centro de Tecnologia Wernher von Braun e Fundação
Valeparaibana de Ensino (FVE). Podemos visualizar este Arranjo NIT Mantiqueira no
quadro 18.
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Quadro 18- Arranjo NIT-Mantiqueira, 2015.

Arranjo de NITs
NIT - Mantiqueira
Minas Gerais
São Paulo

Instituições com NIT Compartilhado

Quantidade

LNA
Subtotal
CTI
INPE
ABTLus
WERNHER VON BRAUN
FVE
Subtotal

Total de Instituições

1

5
6

Fonte: FORMICT 2014/BRASIL, 2015; Organizado por Marcus Anversa, 2015.

Quanto à gestão de ativos intangíveis, no caso, das patentes oriundas das ICTs de
esfera militar, estas estão subordinadas às políticas de C,T&I e de Propriedade Intelectual (PI)
elaboradas pelo Ministério da Defesa (MD) e cabendo a cada Força Armada elaborar a sua
própria diretriz. Nos Arranjos compartilhados de NITs militares há uma tendência de
convergência da gestão de C,T&I e de PI para a SecCTM, no caso do Arranjo NIT-MB e para
o DCT o do Arranjo NIT-DCT.
•

NIT-MB: Núcleo de Inovação Tecnológica da Marinha do Brasil (NIT-MB) é o órgão
executivo gerencial da Política de Propriedade Intelectual do Ministério da Defesa no
âmbito da Marinha do Brasil (MB). Criado pela Portaria nº 179/EMA, de 31 de julho
de 2009, tem como atribuições básicas: exercer a ligação da Instituição com órgãos
governamentais e empresas, promover e estimular a proteção intelectual dos produtos
desenvolvidos por pesquisadores da MB, assessorar as parcerias para realização de
pesquisas científicas e tecnológicas, bem como de transferência de tecnologia,
interagir com instituições públicas, privadas e outros NIT na geração de
conhecimentos de CT&I, além de acompanhar e orientar a implementação das
Diretrizes de Propriedade Intelectual. Está sediado na Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Inovação da Marinha (SecCTM) e, no seu modelo de funcionamento,
executa a gerência da política de inovação e a contínua interação com as Células de
Inovação Tecnológica (CIT) existentes em cada Instituição Científica e Tecnológica
(ICT) da MB. É composto por oito instituições científicas - Centro de Análises de
Sistemas Navais (CASNAV), Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), Centro
Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP), Instituto de Estudos do Mar
Almirante Paulo Moreira (IEAPM), Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM),
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Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha (SecCTM), Hospital Naval
Marcílio Dias (HNMD), Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais
(CTecCFN) e o Laboratório Farmacêutico da Marinha (LFM). A Escola de Guerra
Naval (EGN) não constam no FORMICT 2014. Podemos visualizar o Arranjo NIT MB no quadro 19.
Quadro 19- Arranjo NIT-MB, 2015.

Arranjo de NITs
NIT-MB
Distrito Federal

Instituições com NIT Compartilhado

Quantidade

SecCTM
Subtotal
Rio de Janeiro
CASNAV
CHM
IEAPM
HNMD
IPqM
CTecCFN
LFM
Subtotal
São Paulo
CTMSP
Subtotal
Total de Instituições da Marinha de Guerra

1

7
1
9

Fonte: FORMICT 2014/BRASIL, 2015; Organizado por Marcus Anversa, 2015.

•

NIT-DCT: O Núcleo de Inovação Tecnológica do Departamento de Ciência e
Tecnologia (NIT-DCT), do Exército Brasileiro (EB), foi criado em 2009 e convergirá
as informações prestadas pelas Seções de Inovação Tecnológicas (SITs) das ICTs
subordinadas ao DCT. O DCT-EB encontra-instalado no Quartel-General do Exército,
sediado em Brasília - DF. A sua criação ocorreu em abril de 2005 a partir da fusão das
Secretarias de Tecnologia da Informação e de C&T. Ao departamento cabe a condução
das atividades de C,T&I no âmbito do Exército Brasileiro. A sua missão cabe
“planejar, executar, controlar e aperfeiçoar os macroprocessos do Sistema de C&T,
seus programas e projetos, e contribuir para o fomento da indústria nacional de
defesa”. O NIT-DCT está em fase de desenvolvimento e como afirmado, existindo um
processo de convergência da gestão da PI dos ICTs do EB para o DCT; contudo, até o
presente momento essa gestão vem ocorrendo de forma descentralizada nas ICTs mais
antigas, como o IME e o Centro Tecnológico do Exército (CTEx). É composto por dez
instituições científicas - Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT), Centro de
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Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército (CCOMGEx), Centro Integrado de
Telemática do Exército (CITEx), Centro Tecnológico do Exército (CTEx), Centro de
Avaliações do Exército (CAEx), Instituto Militar de Engenharia (IME), Diretoria de
Serviço Geográfico (DSG), Centro de Desenvolvimento de Sistemas (CDS), Centro de
Defesa Cibernética do Exército (CDCiber) e Diretoria de Fabricação (DF). Podemos
visualizar o Arranjo NIT - DCT no quadro 20.
Quadro 20- Arranjo NIT-DCT, 2015.

Arranjo de NITs
NIT-DCT
Distrito Federal

Instituições com NIT Compartilhado

DCT
CCOMGEx
DSG
CDS
CDCiber
CITEx
Subtotal
Rio de Janeiro
CTEx
CAEx
IME
DF
Subtotal
Total de Instituições do Exército

Quantidade

6

4
10

Fonte: FORMICT 2014/BRASIL, 2015; Organizado por Marcus Anversa.

•

NIT-DCTA: O Núcleo de Inovação Tecnológica do Departamento de Ciência e
Tecnologia Aeroespacial (NIT-DCTA) teve a sua concepção engendrada de modo a
centralizar a gestão da PI das ICTs do complexo aeroespacial de São José dos Campos
(SP), haja vista o papel nucleador desempenhado pelo Departamento de Ciência e
Tecnologia Aeroespacial (DCTA) por ocasião da formação daquele polo tecnológico.
Sob a denominação de Comissão Permanente de Transferência de Tecnologia (CPTT),
presidida pelo Diretor do Instituto de Fomento e Coordenação Industrial (IFI), o atual
NIT-DCTA foi originalmente constituído pelo então Centro Técnico Aeroespacial em
1981 e implementado em 1982, em função de um Convênio da Financiadora de
Estudos e Projetos (FINEP), com o gerenciamento do CNPq. Este convênio previa a
criação de cerca de 20 núcleos vinculados a Universidades e a Centros de Pesquisa e
Desenvolvimento do Brasil, que teriam a finalidade de sintonizar a oferta tecnológica
gerada nas instituições públicas com as demandas do setor produtivo do país. Por força
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da Lei de Inovação e da Portaria nº. 014/CTA/SDE, de 19 de maio de 2006, o NIT DCTA foi criado com a finalidade de gerir a política de inovação do Comando da
Aeronáutica. É composto por dez instituições científicas - Departamento de Ciência e
Tecnologia Aeroespacial (DCTA), Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA),
Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE), Instituto de Estudos Avançados (IEAv),
Instituto de Fomento e Coordenação Industrial (IFI), Instituto de Pesquisas e Ensaios
em Voo (IPEV), Instituto de Controle do Espaço Aéreo (ICEA), Centro de
Lançamento da Barreira do Inferno (CLBI), Centro de Lançamento de Alcântara
(CLA), Centro Logístico da Aeronáutica (CELOG). Podemos visualizar o Arranjo NIT
- DCTA no quadro 21.
Quadro 21- Arranjo NIT-DCTA, 2015.

Arranjo de NITs
NIT-DCTA
Maranhão

Instituições com NIT Compartilhado

Quantidade

CLA
Total
Rio Grande do Norte
CLBI
Subtotal
São Paulo
DCTA
ITA
IAE
IEAv
ICEA
IPEV
IFI
CELOG
Subtotal
Total de Instituições da Força Aérea

1
1

8
10

Fonte: FORMICT 2014/BRASIL, 2015; Organizado por Marcus Anversa, 2015.

Além dos Arranjo acima expostos, o FORMICT 2014 apresenta mais seis:
•

Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA): o NIT da APTA e seis
Institutos de Pesquisa (Agronômico, Biológico, Economia Agrícola, Pesca, Zootecnia
e Tecnologia de Alimentos);

•

Sociedade Educacional de Santa Catarina (SOCIESC): demais unidades da SOCIESC;

•

CENTEC: Instituto Centro de Ensino Tecnológico, Faculdade Tecnológica Sertão
Central e Faculdade Tecnológica Cariri-CE;
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•

CINOVA: Círculo dos Trabalhadores Cristãos do Embaré (CTCE – UNICASTELO);
Associação Cidade da Ciência, Tecnologia e Educação (CITÉ);

•

INCAPER: Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural,
Universidade Federal do Espírito Santo e Instituto Federal do Espírito Santo;

•

ITP: Instituto de Tecnologia e Pesquisa e Universidade Tiradentes.

3.5.2 Recursos Humanos Empregados

Quanto aos recursos humanos empregados na funcionalidade e gerenciamento dos
NITs existente no Brasil, apurado no FORMICT 2014 foi verificado o total de 1947
profissionais, sendo que 41,4% são servidores e funcionários com dedicação integral, 20,9%
são servidores e funcionários com dedicação parcial, os terceirizados correspondem a 6,6%,
os bolsistas representam 19,4%, os estagiários representam 9,2%, e outros representam 2,5%
dos profissionais, conforme podemos visualizar no quadro 22.
Portanto, é averiguado que a grande maioria dos integrantes dos NITs é composto por
servidores ou funcionários, sendo em torno de 60%, embora através de contatos realizados
com gestores de NITs no decorrer desta pesquisa apresentem dados contrários, distorcidos em
relação ao apresentado pelo FORMICT 2014 neste quesito. É importante lembrar a não
existência ainda de uma função específica para o NIT, isto é, legislação para uma carreira
neste setor, embora exista um arcabouço legal que institui os NITs. Os servidores que estão
alocados nos NITs são oriundos de outras funções na instituição.
Quadro 22- Composição dos Recursos Humanos do NIT por situação funcional, segundo as ICTs que
responderam ao FORMICT 2014.

Situação Funcional no NIT
Servidores/Funcionários com
dedicação integral
Servidores/Funcionários com
dedicação parcial
Bolsistas
Estagiários
Terceirizados
Outros
Total
Fonte: FORMICT 2014/BRASIL, 2015.

Quantitativo

Percentual (%)

806

41,4

406
378
180
129
48
1947

20,9
19,4
9,2
6,6
2,5
100
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Existem, então, quase 40% de profissionais, provavelmente mais, atuantes não ligados
diretamente ao quadro das ICTs, o que pode torna-se "certo gargalo" para a atuação
profissional dos NITs devido a sua rotatividade. Segundo Janaina César (2011, p. 247)
[...] hoje a realidade dos NIT em relação à contratação de recursos humanos é muito
crítica. A maioria é constituída por pessoas que mantêm um vínculo bastante frágil,
muitas vezes financiado por instituições de fomento, o que resulta em uma alta
rotatividade de profissionais dentro do NIT.

Este caso relatado é constatado no NIT do INT, na qual a permanência de dois
profissionais importantes ao Núcleo, com experiência em sua gestão, mas não pertencentes ao
quadro fixo, continuaram trabalhando devido a ICT ser uma Unidade EMBRAPII, que
necessita de um NIT plenamente operacional para realizar o levantamento histórico de
patentes ligadas aos projetos realizados, além de levar ao patenteamento os novos produtos e
processos desenvolvidos no âmbito EMBRAPII e outros âmbitos. Com os recursos auferidos
via projetos EMBRAPII foi possível a sua permanência. Segundo Luiz Pimentel (2010), ao
analisar os dados do FORMICT 2010, Ano Base 2009, verificou que a grande maioria dos
NITs tem uma equipe relativamente reduzida, contando, em sua imensa maioria, com um
grupo entre uma a dezesseis (1-16) pessoas, uma média que ainda persiste até os dias de hoje.
As altas rotatividades dos membros não permanentes geram problemas tais como a
perda de conhecimentos sobre processos, de treinamentos realizados, entre outros, que
diminuem consideravelmente a eficiência dos NITs, visto o tempo perdido na recuperação
destes. Com a realização de concursos públicos para prover de servidores estáveis os NITs,
com o tempo deverá atenuar em muito o problema da alta rotatividade. É mister que haja o
incentivo à estabilidade e permanência de equipes multidisciplinares e qualificadas, que
julgamos ser este modelo o ideal nos NITs, por maiores períodos de tempo, assim como a
criação de programas que possibilitem a transmissão dos treinamentos e conhecimento
adquirido para os novos integrantes da equipe. Podemos observar na figura 18 o tamanho das
Equipes dos NITs no Brasil, cujas últimas apurações foram realizadas em 2009.
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Figura 18- Tamanho da Equipe dos NITs no Brasil, 2009.

Fonte: PIMENTEL, 2010.

Em relação à formação profissional dos recursos humanos que atuam nos NITs foi
verificado que os engenheiros, físicos e químicos representam 25%, administradores e
economistas representam 19%, profissionais com formação jurídica representam 13%, os
biólogos representam 8%, os profissionais de comunicação social representam 4% e outras
formações representam 31%. O quantitativo e percentual da formação dos profissionais
atuantes nos NITs arrolados pelo FORMICT 2012 pode ser observado no quadro 23.
Quadro 23- Composição dos Recursos Humanos do NIT por formação profissional, segundo as ICTs que
responderam ao FORMICT 2014.

Área de Formação das Equipes dos NITs
Engenharia, Química e Física
Administração/Economia
Direito
Ciências Biológicas
Comunicação Social
Outros
Total

Quantidade
494
371
249
155
77
601
1947

Percentual (%)
25,0
19,0
13,0
8,0
4,0
31,0
100

Fonte: FORMICT 2014/BRASIL, 2015.

Um dado positivo apresentado no quadro é a presença da multidisciplinaridade na
formação dos recursos humanos que compõem os NITs, o que poderá ser importante em
fornecer a sua experiência e ideias obtidas em sua área de formação no fornecimento de
subsídios para a formulação das Políticas de C,T&I de sua ICT e dos escalões mais altos. Em
especial, a visão do impacto dos produtos e processos desenvolvidos, isto é, uma visão além
da tecnológica, mas social da inovação.
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3.5.3 A Distribuição das Patentes de Invenção

Baseando-se nas informações prestadas pelas instituições ao FORMICT 2014, é
identificado o relacionamento entre os diferentes tipos de patentes com os setores econômicos.
O parâmetro para esse último foi a utilização da Classificação Nacional das Atividades
Econômicas da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No quadro
24, podemos observar as Patentes de Invenção (PI) requeridas e o setor econômico que se
insere.
Quadro 24- Tipos de Proteções Requeridas x Setor Econômico pela ICTs que responderam ao FORMICT 2014.

Proteções Requeridas
Setor Econômico

Patente de Invenção (PI)

INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO

639

ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS

192

SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS

98

AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E
AQUICULTURA

93

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

65

ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E
DESCONTAMINAÇÃO

57

ELETRICIDADE E GÁS

38

ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO

26

CONSTRUÇÃO

21

EDUCAÇÃO

18

INDÚSTRIAS EXTRATIVAS

15

TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO

12

ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO

6

COMÉRCIO, REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E
MOTOCICLETAS

1

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL

1

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS

1
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SERVIÇOS DOMÉSTICOS

1

ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS
RELACIONADOS

0

ATIVIDADES IMOBILIARIAS

0

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS
COMPLEMENTARES

0

ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES
EXTRATERRITORIAIS

0

TOTAL
Fonte: FORMICT 2014/BRASIL, 2015.

1284

Os setores econômicos que tiveram maior índice de aplicação por este tipo de proteção
foram: Indústria de Transformação, 29,5% (639 pedidos); Atividades Profissionais,
Científicas e Técnicas, 8,9% (192 pedidos); Saúde Humana e Serviços Sociais, 4,5% (98
pedidos); e Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura, 4,3% (93
pedidos). Das proteções requeridas no setor Indústrias de Transformação, destacam-se as
patentes de invenção nas seguintes áreas: Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos, 8,0%
(172 pedidos); Produtos Químicos, 7,1% (154 pedidos); Máquinas e Equipamentos, 2,6% (56
pedidos); Produtos Alimentícios, 2,5% (55 pedidos); Produtos Diversos, 1,7% (36 pedidos);
Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos, 1,6% (35 pedidos); Máquinas,
Aparelhos e Materiais Elétricos, 1,4% (30 pedidos); Coque, de Produtos Derivados do
Petróleo e de Biocombustíveis, 0,7% (16 pedidos); Produtos de Borracha e de Material
Plástico, 0,7% (15 pedidos); Metalurgia, 0,5% (10 pedidos); conforme demonstra o figura 19.
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Figura 19- Distribuição das patentes de invenção requeridas pelas ICTs que responderam ao FORMICT 2014,
divididas por setor da indústria de transformação.

Fonte: FORMICT 2014/BRASIL, 2015.

Em relação ao total de todos os tipos de patentes requeridas no Brasil, as instituições
públicas são responsáveis por 82,6% do total. Quanto as proteções requeridas no exterior, as
ICTs públicas são responsáveis por mais de 80% do total. Podemos constatar estes dados no
quadro 25.
Quadro 25- Proteções requeridas pelos NITs do Brasil x Concedidas, segundo as ICTs que responderam ao
FORMICT 2014.
Proteções
Requeridas x
Concedidas

Pública
Requerida

%

Pública
Concedida

%

Privada
Requerida

%

Privada
Concedida

%

Total
Requerida

%

Total
Concedida

%

Brasil

1688

93,7

237

94,0

338

93,6

87

88,8

2026

93,7

324

92,6

Exterior

109

6,1

14

5,6

23

6,4

11

11,2

132

6,1

25

7,1

5

0,2

1

0,4

0

0,00

0

0,00

5

0,2

1

0,3

1802

100,0

252

100,0

361

100,0

98

100,0

2163

100,0

350

100,0

Brasil/Exterior
Total

Fonte: FORMICT 2014/Brasil, 2015. Organizado por Marcus Anversa, 2015.
Tipo de pedido Pública Privada Quant.

Segundo o FOMICIT 2014, com relação à cotitularidade das proteções de patentes,
observou-se que a preferência foi por pedidos sem cotitularidade, sendo que estes
representaram 74,1% das proteções requeridas e 82,6% das proteções concedidas. Os pedidos
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com cotitularidade representaram 25,9% das proteções requeridas e 17,4% das proteções
concedidas.

3.5.4 Contratos de Tecnologia

A Lei da Inovação, em seu Art.6, diz que é facultado às ICTs celebrarem contratos de
transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração
de criação por ela desenvolvida (BRASIL, 2004), possibilitando à ICT receber royalties como
forma de retribuição ao pesquisador/grupo de pesquisa, departamento e universidade pelo
desenvolvimento de novas tecnologias, seja na forma de produto ou de processo, que serão
utilizados na geração de inovações. Com as informações obtidas por meio do FORMICT
2014, constatou-se que a grande maioria não possui contratos de transferência de tecnologia.
Apenas 48 instituições informaram ao relatório possuir contratos firmados em 2014, sendo 36
instituições públicas e 12 instituições privadas. Em relação às instituições que não possuem
contratos de transferência de tecnologia firmados em 2014, 158 são instituições públicas e 58
são instituições privadas, totalizando 216 instituições, como podemos observar na figura 20.
Cabe lembrar que estes Contratos de Tecnologias envolvem outros tipos de
propriedades intelectuais além dos tipos de patentes delimitados para esta pesquisa, no caso,
as de Certificação de Proteção de Cultivar; Registro de Marcas, Produtos e Serviços; Registro
de Marca Coletiva; Registro de Marca de Certificação; Registro de Indicação Geográfica;
Registro de Direito Autorais e Outros.
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Figura 20- Quantidade de instituições que possuem contrato de transferência de tecnologia e que responderam ao
FORMICT 2014.

Fonte: FORMICT 2014/BRASIL, 2015.

O fato de grande maioria das ICTs não possuírem contratos de transferência de
tecnologia insta a necessidade de revigorar as políticas relacionadas à transformação do
conhecimento científico-tecnológico gerados nas ICTs em processos e produtos inovadores
sejam transferidos ao setor produtivo, que são as Empresas e Organizações. Há, então, a perda
de oportunidade das empresas em fortalecer a sua competitividade frente ao mercado, visto
que 81,8% dos NITs afirmaram não possuir nenhum tipo de contrato de tecnologia, principal
meio de transferência do conhecimento acadêmico para o setor produtivo. Um aspecto que
precisa ser frisado é com a promulgação a Lei de Inovação Tecnológica de 2004, não havia
pessoas treinadas para trabalhar neste setor. Havia poucos recursos humanos com o
conhecimento de Propriedade Industrial (PI). Hoje o problema é o aprendizado de como fazer
a transferência de tecnologia, como realizar contratos bem amarrados e bons para ambas as
partes. A existência de poucos contratos é devido os NITs ainda estarem em processo de
serem bem aceitos pelas comunidades acadêmicas e porque ainda a não internalização dos
conhecimentos de Transferência de Tecnologia.
De acordo com o FORMICT 2014, as instituições que informaram possuir contratos
de tecnologia correspondiam a 48, a maioria é representada pelas Universidades Federais
vinculadas à SESU/MEC, sendo 15 instituições deste perfil que possuem contratos de
tecnologia, seguidas por: 7 Institutos de Pesquisa Tecnológica Públicos, 7 Instituições de
Ensino Superior Estaduais, 6 Universidades e Centros Universitários Comunitários, 4
Institutos de Pesquisa Tecnológica Privados, 2 Unidades de Pesquisa do MCTI vinculadas à
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SCUP, 1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, 1 Universidade e Centro
Universitário Privado; 1 Fundação de Direito Público ou Privado; e 4 Outros, como
observados na figura 21.
Figura 21: Perfil das instituições que possuem contrato de tecnologia e que responderam ao FORMICT 2014.

Fonte: FORMICT 2014/BRASIL, 2015.

Quanto à maioria dos contratos de tecnologia serem procedentes das universidades
federais é devido a sua estrutura organizacional que são voltadas, além de atividades de
ensino, para o desenvolvimento de pesquisas. É claro que as universidades estaduais como
USP, UNICAMP, UNESP e UERJ também possuem a mesma estrutura organizacional das
federais, além de serem de notável excelência, porém nem todas as universidades estaduais
possuem o mesmo quilate em termos de produção e desenvolvimento de patentes, como é o
caso das três primeiras universidades estaduais citadas e de várias universidades federais.
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3.6 NITs membros da Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e
Transferência de Tecnologia (FORTEC)

A Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia
(FORTEC), criada em 01/05/2006, é uma associação civil de direito privado sem fins
lucrativos, de duração indeterminada, de representação dos responsáveis nas universidades,
institutos de pesquisa, instituições gestoras de inovação e pessoas físicas, pelo gerenciamento
das políticas de inovação e das atividades relacionadas à propriedade intelectual e à
transferência de tecnologia, incluindo-se, como unidades diretamente ligadas, os Núcleos de
Inovação Tecnológica (NITs), agências, escritórios e congêneres. Dentre os vários objetivos
para sua criação estava a “disseminação da cultura de inovação, da propriedade intelectual e
da transferência de tecnologia” e o mapeamento e divulgação das atividades e indicadores das
Instâncias Gestoras de Inovação (IGI) ” (TORKOMIAN, 2009, p. 22).
Para efeitos deste trabalho, utilizamos também os NITs cadastrados e membros da
FORTEC, na qual complementam os que responderam o FORMICT 2012. É constatado com a
apuração dos dados, tanto do FORMICT como da FORTEC, que muitos dos NITs citados não
estão efetivamente funcionando, ou seja, implementados.
Os NITS cadastros na FORTEC, conforme o quadro 26, são:

Quadro 26- NITS Membros do FORTEC, 2013.

Região Nordeste
Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas
Universidade Estadual da Paraíba
Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará
Universidade de Salvador
Universidade Federal Rural de Pernambuco
Universidade Federal do Piauí
Universidade Federal de Pernambuco
Universidade Federal do Ceará
Universidade Federal da Paraíba
Universidade Federal de Campina Grande
Universidade Federal da Bahia
Universidade Estadual do Ceará
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Bahia

UNCISAL
UEPB
NUTEC
UNIFACS
UFRPE
UFPI
UFPE
UFC
UFPB
UFCG
UFBA
UECE
IFPB
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do IFCE
Ceará
Parque de Desenvolvimento Tecnológico
Universidade Federal Rural do Semiárido
Universidade Federal de Alagoas
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Paraíba

PADETEC
UFERSA
UFAL
IFPB

Universidade de Pernambuco
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
Universidade Estadual do Maranhão
Universidade Estadual Vale do Acaraú
Universidade do Estado da Bahia
Universidade Estadual de Feira Santana
Instituto Centro de Ensino Tecnológico
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Sergipe

UPE
UFRB
UEMA
UVA
UNEB
UEFS
CENTEC
IFS

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do IFMA
Maranhão
Universidade Federal de Sergipe
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Universidade Estadual de Santa Cruz
Universidade Federal do Maranhão
Universidade de Fortaleza

UFS
UFRN
UESC
UFMA
UNIFESSPA

Universidade Regional do Cariri

UPOV

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do IF SERTÃO -PE
Sertão Pernambucano
IFPA: Instituto Federal de Educação, Ciência e IFAL
Tecnologia de Alagoas
Instituto de Tecnologia de Pernambuco
Universidade Federal do Vale do São Francisco
Região Sudeste
Universidade Federal do Triângulo Mineiro
Universidade do Estado de Minas Gerais
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Norte de Minas Gerais

ITEP
UNIVASF
UFTM
UEMG
IFNMG

Fundação Ezequiel Dias
FUNED
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
UNIRIO
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza CEETEPS
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais

EPAMIG
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Universidade Federal de São João del-Rei
Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas
Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer
Instituto Nacional de Tecnologia
Universidade Federal de Alfenas
Universidade Federal de Viçosa
Universidade Federal de São Paulo
Universidade Federal de São Carlos
Universidade de São Paulo
Universidade Federal de Juiz de Fora
Universidade Federal de Lavras
Universidade Federal de Minas Gerais
Universidade Estadual do Rio de Janeiro
Universidade Estadual de Campinas
Universidade Salgado de Oliveira
Universidade de Sorocaba
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares
Escola de Administração de Empresas de São Paulo da
Fundação Getúlio Vargas

UFSJ
APTA
CBPF
CTI
INT
UNIFAL
UFV
UNIFESP
UFSCAR
USP
UFJF
UFLA
UFMG
UERJ
UNICAMP
UNIVERSO
UNISO
UNESP
PUC-RIO
IPEN
FGV EAESP

Comissão Nacional de Energia Nuclear
Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear
Universidade Federal Fluminense
Fundação Oswaldo Cruz
Universidade Federal de Ouro Preto
Pontifícia Universidade Católica de Campinas
Universidade Federal de Uberlândia
Instituto de Fomento e Coordenação Industrial
Centro de Tecnologia Mineral
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri

CNEN
CDTN
UFF
FIOCRUZ
UFOP
PUC-CAMPINAS
UFU
IFI/CTA
CETEM
UFVJM

Universidade de Taubaté
Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais
Universidade Federal do ABC
Instituto Butantan

UNITAU
CETEC
UFABC
BUTANTAN

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

PUC-SP
INPE
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Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow CEFET/RJ
da Fonseca
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy
Ribeiro

UENF

Venturus Centro de Inovação Tecnológica
VENTURUS
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
UFRRJ
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de IFSP
São Paulo
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Sudeste de Minas Gerais

IFSEMG

Instituto Federal de Minas Gerais
Universidade Estadual de Montes Claros
Universidade Federal de Itajubá
Universidade Federal do Espírito Santo
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas
Gerais

IFMG
UNIMONTES
UNIFEI
UFES
CEFET/MG

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do IFES
Espírito Santo
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do IF Triângulo
Triângulo Mineiro
Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do
Estado de Minas Gerais
Região Centro-Oeste
Departamento de Ciência e Tecnologia (Exército)
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul
Universidade Federal do Mato Grosso
Universidade Federal de Goiás
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
Universidade Federal de Brasília
Universidade Católica de Brasília
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Universidade Católica Dom Bosco
Universidade do Estado do Mato Grosso
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Mato Grosso

HEMOMINAS

DCT
UFMS
UFMT
UFG
UEMS
UNB
UCB
EMBRAPA
UCDB
UNEMAT
IFMT

Universidade Federal da Grande Dourados
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da
Marinha

UFGD
SecCTM

Universidade Federal de Tocantins
Instituto Federal Goiano

UFT
IF Goiano
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de IFB
Brasília
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de IFTO
Tocantins
Fundação Universidade do Tocantins
UNITINS
Região Sul
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do IFRS
Rio Grande do Sul
Centro Universitário Católica de Santa Catarina
Universidade do Sul de Santa Catarina
Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto
Alegre

UNISUL
ACATE
UFCSPA

Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Universidade Federal de Santa Catarina
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Universidade Federal do Paraná
Universidade do Vale do Itajaí
Universidade de Santa Cruz do Sul
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio
Grande do Sul

UTFPR
UFSC
UFRGS
UFPR
UNIVALI
UNISC
UNIJUÍ

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Universidade Estadual de Londrina
Universidade do Estado de Santa Catarina
Universidade Comunitária Regional de Chapecó

UERGS
UNIOESTE
UEL
UDESC
UNOCHAPECÓ

Universidade do Contestado
Universidade de Caxias do Sul
Universidade Católica de Pelotas
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Fundação de Ciência e Tecnologia
Universidade Federal de Santa Maria
Universidade do Vale do Rio dos Sinos
Universidade de Passo Fundo
Universidade da Região de Joinville
Centro Universitário Univates
Fundação Universidade Regional de Blumenau
Instituto de Tecnologia do Paraná
Instituto Federal do Paraná

UNC
UCS
UCPEL
PUC-RS
PUC-PR
CIENTEC
UFSM
UNISINOS
UPF
UNIVILLE
UNIVATES
FURB
TECPAR
IFPR
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Catarinense

IFC

Universidade do Extremo Sul Catarinense
Universidade do Oeste de Santa Catarina
Universidade Federal de Pelotas
Universidade Estadual de Ponta Grossa
Centro Universitário Ritter dos Reis
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Santa Catarina

UNESC
UNOESC
UFPEL
UEPG
UNIRITTER
IFSC

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das URI
Missões
Fundação Centros de Referência em Tecnologias
Inovadoras

CERTI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Rio
Grande do Sul

SENAI-RS

Universidade Estadual do Centro-Oeste
Universidade Federal do Rio Grande
Sociedade Educacional de Santa Catarina
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Farroupilha

UNICENTRO
FURG
SOCIESC
IF Farroupilha

Instituto Stela
Instituto Agronômico do Paraná
Instituto Federal Sul-rio-grandense
Universidade Luterana do Brasil
Universidade Estadual de Maringá
Centro Universitário Feevale
Região Norte
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Acre

STELA
IAPAR
IFSul
ULBRA
UEM
FEEVALE
IFAC

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do IFAM
Amazonas
Museu Paraense Emílio Goeldi
Universidade Federal do Pará
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação
Tecnológica

MPEG
UFPA
INPA
FUCAPI

Centro de Biotecnologia da Amazônia

CBA SUFRAMA

Centro Universitário do Estado do Pará
Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do
Amapá

CESUPA
IEPA
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Universidade Federal do Amazonas
Universidade Federal do Amapá
Universidade Federal Rural da Amazônia
Universidade Estadual de Amazonas
Universidade do Estado do Pará
Instituto Nokia de Tecnologia
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Pará

UFAM
UNIFAP
UFRA
UEA
UEPA
INDT
IFPA

Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá
Universidade Federal do Acre
Fundação Amazônica de Amparo e Pesquisa e
Desenvolvimento Tecnológico Desembargador Paulo
dos Anjos Feitoza

IDSM
UFAC
FPF TECH

Centro de Incubação e Desenvolvimento Empresarial
CIDE
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de IFRO
Roraima
Universidade Federal de Roraima

UFRO

Fonte: FORTEC, 2013.

O FORTEC constitui-se como a principal associação dos NITs Brasileiros, estando
presentes instâncias gestoras de inovação e transferência de tecnologia das universidades e
instituições de pesquisa públicas e privadas sem fins lucrativos. Segundo o estatuto de criação,
os principais objetivos a serem alcançados com a criação do Fórum são (FORTEC, 2013)
Art. 2º I - Disseminar a cultura da inovação, da propriedade intelectual e da
transferência de tecnologia; II - Potencializar e difundir o papel das Entidades de
Ciência, Tecnologia e Inovação (ECTI); III - Auxiliar na criação e na
institucionalização dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) e de outras
Instâncias Gestoras de Inovação (IGl); IV - Estimular a capacitação profissional dos
que atuam nos NIT e nas IGI; V - Estabelecer, promover e difundir as melhores
práticas para os NIT e para as IGI; VI - Apoiar os NIT e as IGI em suas gestões
junto ao Poder Público e demais organizações da sociedade civil; VII - Mapear e
divulgar as atividades e indicadores dos NIT e IGl; VIII - Apoiar eventos de
interesse de seus associados; IX - Promover a cooperação e atuação em rede entre
seus associados; X - Contribuir para a proposição de políticas públicas relacionadas à
inovação tecnológica, propriedade intelectual e transferência de tecnologia nos
âmbitos nacional, estadual e municipal; XI - Incentivar a pesquisa, o
desenvolvimento científico e tecnológico, a inovação, a propriedade intelectual e a
transferência de tecnologia no âmbito nacional, estadual e municipal; XII - Fomentar
e cooperar com a capacitação, formação e o desenvolvimento dos profissionais
envolvidos no esforço de gestão da inovação, propriedade intelectual e transferência
de tecnologia para as ECTI que atuam no país; XIII - Promover a cooperação e o
intercâmbio com Associações e entidades públicas ou privadas nacionais e
internacionais; XIV - Elaborar par conta própria ou por demanda de seus associados
ou de entidades ou parceiros externos, estudos, levantamentos, pesquisas,
diagnósticos, projetos, ferramentas, sistemas, programas, cursos, seminários e
publicações relativos ao seu âmbito de atuação e coerentes com os princípios do
FORTEC.
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Sendo composto por mais de 200 membros e de âmbito Nacional, a Associação é um
dos principais congregadores de instituições, reunindo empresas, NITs e órgãos
governamentais. Segundo Ana Lúcia Torkomian (2009, p. 37), tem desempenhado um
importante papel nesse contexto, por meio das seguintes ações: “capacitação dos NIT; ação
junto ao Comitê de Avaliação da Lei de Inovação; ação conjunta com o MCT para
manutenção de base de dados atualizada; disseminação das informações referentes às boas
práticas de gestão e contribuição na proposição de políticas públicas que possam fortalecer os
NIT e alavancar a geração da inovação que o País precisa”.
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4. OS RECURSOS HUMANOS E A TERRITORIALIDADE DOS NITS: A
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA GEOPOLÍTICA E SOBERANIA NACIONAL –
EM BUSCA DA INOVAÇÃO SOCIAL

Nesta parte da tese trataremos os vários dados obtidos para a elaboração de um
mapeamento das patentes/inovações tecnológicas tendo como referência os NITs levantados
pelo FORMICT 2012 e FORTEC (2013). Serão abordados: a) a origem e a configuração
espacial dos NITs que resultaram em seu atual estágio no território nacional e determinando o
que chamaremos de Centros Regionais Inovativos, b) as instituições formadoras dos
pesquisadores inventores (massa crítica) de nível superior (graduação, pós-graduação)
geradores de patentes e inovações tecnológicas, sua formação acadêmica e sua faixa etária, c)
das instituições dos NITs apurados, quais se destacam em gerar patentes/inovações nas
diversas Áreas de Ciência e Tecnologia, d) a apuração dos Investimentos das Unidades
Federativas do Brasil em relação Quantidade de Patentes Geradas e Pesquisadores Inventores,
e) o delineamento da rede de cooperação entre as ICTs ou com as empresas para
desenvolvimento de produtos inovativos (cotitularidade), f) a existência da persistente
desigualdade socioespaciais no Brasil proporcionadas pelas Políticas de Ciência e Tecnologia
e dos Investimentos em P, D&I ao longo da história brasileira, g) o papel dos NITs e as
patentes/inovações por eles disseminados no contexto do Sistema Nacional de Inovação
Brasileiro e da Geopolítica Mundial, g) análise da atual Política de Ciência, Tecnologia e
Inovação quanto à forma da inovação ser apropriada pela sociedade e como instrumento de
inclusão social, isto é, os possíveis acréscimos ou alternativas na formulação da agenda das
políticas públicas com o enfoque mais forte na Inovação Social.

4.1 Os Centros Regionais Inovativos do Brasil

Como observado, as possibilidades de uso do espaço ampliaram-se significativamente
devido ao fator da técnica, da tecnologia e da inovação. Portanto, foi proporcionado à
Geografia focada na inovação tecnológica o estudo das articulações existentes entre o
progresso técnico, bem como sua cada vez mais rápida, mas "seletiva", difusão e
territorialidade. Relembrando Claude Raffestin (1993), este entende o território como a
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manifestação espacial do poder fundamentada em relações sociais, relações estas
determinadas, em diferentes graus, pela presença de energia – ações e estruturas concretas – e
de informação – ações e estruturas simbólicas. O ciclo da informação será compreendido por
três fases: Inovação – Difusão – Obsolescência (I-D-O). Neste ciclo, a fase Inovação é
portadora de perturbações que rompem com a coerência que garantia a existência de uma
territorialização anterior, marcada pela maturidade ou obsolescência, levando ao processo de
desterritorialização. A difusão por sua vez reinicia o ciclo, proporcionando uma nova
territorialização, seja de uma nova atividade ou da mesma atividade, mas num local diferente,
uma reterritorialização.
A territorialidade, como atributo humano, é primariamente condicionada por normas
sociais e valores culturais, que variam de sociedade para sociedade, de um período para outro.
Muitos fenômenos antes de se manifestarem num local procedem de uma intenção pensada
por um ou vários atores, que podem ser do próprio local ou de várias escalas, tais como:
organizações políticas, sociais, econômicas, religiosas e estatais. Essa intenção pode
transformar-se em ação conduzida por esses atores. Por isso, o domínio das escalas é um
elemento prévio de toda a ação espacializada (RAFFESTIN, 1993). A formação de um novo,
do que denominaremos de Centro Regional Inovativo, seria um processo de territorialização
(início de uma nova atividade tecnológica, em amadurecimento, inovativa, realizada pela ação
de certos atores) ou de reterritorialização (atividade tecnológica oriunda de outros lugares com
característica inovativa proporcionada por diversos atores).
Antonio Carlos Moraes (2005, p. 43) propõe o território “como uma materialidade
terrestre que abriga o patrimônio natural de um país, suas estruturas de produção, os espaços
de reprodução da sociedade, as fontes e os estoques de recursos naturais disponíveis. É nele
que se acumulam as formas espaciais criadas pela sociedade ao longo do tempo e espaço
produzido, agregam-se ao solo onde foram construídas, tornando-se estruturas territoriais,
condições de produção e reprodução em cada conjuntura considerada”. A avaliação das
formas de valorização do espaço praticadas na história de um país é dada pela análise de sua
formação territorial, isto é, a sua história analisada na ótica da dimensão espacial. Seguindo o
raciocínio de Milton Santos, a sociedade vai construindo para uma história de usos do
território (SANTOS & SILVEIRA, 2001). Em conformidade com esta visão, o território é
usado, hoje, a partir de seus acréscimos de ciência, da técnica e inovação que o caracterizam
como um novo meio geográfico. Milton Santos (2006, p. 259) afirmou que o “território é o
suporte de redes que transportam regras e normas utilitárias, parciais, parcializadas, egoístas
(do ponto de vista dos atores hegemônicos), as verticalidades, enquanto as horizontalidades
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hoje enfraquecidas são obrigadas, com suas forças limitadas, a levar em conta a totalidade dos
atores”.
Lembrou Hindenburgo Pires (2003), que toda estrutura econômica possui uma base
territorial. Se a estrutura econômica se altera, a base territorial também se altera. Como a base
territorial se alterou, pode-se admitir, por conseguinte que, novamente, a estrutura econômica
também tende a se alterar e assim por diante, gerando o círculo virtuoso do crescimento
econômico. É dentro desses contextos que se insere a territorialidade do que denominamos de
Centros Regionais Inovativos, sendo fruto da manifestação espacial do poder fundamentada
em relações sociais, das mudanças proporcionadas pelo fator da ciência, da técnica, da
tecnologia e da inovação, pelo espaço globalizado e da emergência da economia baseada na
informação, conhecimento e também da sabedoria.
Os Centros Regionais Inovativos, cuja uma de suas definições provém de Milieux
Inovador (Ambiente Inovador), que pode ser definido como o local ou uma complexa rede de
relações sociais em uma área geográfica limitada que intensifica a capacidade inovativa local
através de processo de aprendizado sinergético e coletivo. Consideram-se não apenas as
relações econômicas, mas também sociais, políticas e culturais. Estas relações acabam por
estabelecer a expertise das áreas do conhecimento técnico-científico de um dado território.
Cabe ressaltar a existência das ações realizadas pelas redes não locais de inovação, que
apresentam relações interterritoriais, complementado as de locais específicos, no caso, um
Centro Regional Inovativo, o que provoca nas redes de inovação a terem características
multiescalares.
Este conceito foi elaborado pelo Group de Recherche Européen sur les Milieux
Innovateurs (GREMI10), com o objetivo de desenvolver uma metodologia comum e uma
abordagem teórica que permitissem uma análise da territorialização da inovação, enfocando o
papel do ambiente ou meio (milieux) no processo de desenvolvimento tecnológico. Dentro
deste conceito está inclusa a ideia de que o processo de desenvolvimento tecnológico e a
formação de um espaço econômico são fenômenos inter-relacionados, que têm lugar dentro de
um vasto processo de desenvolvimento e reestruturação industrial.
O milieux inovador, conforme descrito pelo GREMI (CASSIOLATO et al, 2003), é
um
10

conjunto

de elementos

materiais

(empresas,

ICTs,

infraestrutura),

imateriais

Em 1984, Philippe Aydalot funda o GREMI, atual GERI (Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Inovação), que
reagrupa investigadores franceses, suíços e italianos. Sua ação é próxima aos holandeses como Jan Lambooy.
Para eles, o dinamismo local deriva da presença de ambientes inovadores, na qual tentam explicar sua gênese e
seu funcionamento. A Teoria do Ambiente Inovador foi desenvolvida por Phillipe Aydalot (1986) a partir de
observações na França. Tal teoria idealiza a transformação das hierarquias levando em conta o fator tecnológico
e o papel do território no sentido de gerar inovações (CLAVAL, 2012).
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(conhecimento) e institucionais (regras e arcabouço legal) que compõem uma complexa rede
de relações voltada para a inovação. As empresas e as ICTs não são consideradas um agente
isolado no processo de inovação, mas parte de um ambiente com capacidade inovativa. Este
conjunto de elementos e relacionamentos é representado por vínculos entre empresas, clientes,
organizações de pesquisa e sistema educacional e demais autoridades locais que interagem de
forma cooperativa. Neste contexto, o milieux inovador pode ser compreendido tanto como
uma rede concreta de atores que interagem dentro de um sistema produtivo local como
enquanto o próprio ambiente que provê as condições que viabilizam e facilitam a existência de
interações entre os diferentes segmentos de atores nas aglomerações. Esta ação acaba por
sedimentar a expertise de uma dada área do conhecimento técnico-científico resultando na
geração de patentes e, consequentemente, inovações.
A proximidade espacial favorece a interação social dos atores, ocorrendo a troca de
informações e conhecimento, a similaridade de atitudes culturais, a frequência de contatos
interpessoais e cooperação, mobilidade e flexibilidade que repercute na capacidade inovativa.
Uma característica dos Centros Regionais Inovativos é de suas organizações (empresas,
diversos tipos de órgãos) e ICTs possuírem, em grande parte, os seus Núcleos de Inovação
Tecnológica (NITs), muitos deles em maturação ou sendo implementados pela breve
existência da Lei de Inovação de 2004, que ensejou a sua existência e institucionalização.
No que chamamos de Centros Regionais Inovativos, em geral, têm a instalação dos
Polos e Parques Científicos e Tecnológicos, que são áreas geralmente ligadas a alguma
importante ICT com infraestrutura necessária para a instalação de empresas produtivas
baseadas em pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Constituem um complexo produtivo
industrial e de serviços de base científico-tecnológica. Planejados, têm caráter formal,
concentrado e cooperativo, agregando empresas cuja produção se baseia em Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação (P, D&I). Assim, os parques atuam como promotores da cultura
da inovação, da competitividade e da capacitação empresarial, fundamentados na transferência
de conhecimento e tecnologia, com o objetivo de incrementar a produção de riqueza de uma
determinada região.
Recordando o abordado no Capítulo II, José Adelino Medeiros (1996, p. 2) conceituou
Polo Tecnológico como
Uma aglomeração ou concentração de empresas intensivas em tecnologia,
localizadas ao redor das instituições de ensino e pesquisa, dentro de um raio de 5 a
10 km de uma universidade ou centro de pesquisas. Essas instituições de ensino e
pesquisa funcionam como eixo em torno do qual as empresas se situam. As
instituições acadêmicas usualmente especializam-se em algumas áreas consideradas
de ponta e relacionam-se intensamente com as empresas que utilizam seus recursos
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humanos (professores, pesquisadores e alunos), equipamentos e laboratórios,
eventualmente pode existir uma entidade gestora que facilita e orienta a articulação.

Segundo o mesmo o autor, os polos se diferenciam dos parques, devido estes terem
uma área ampla no território e de poder aparecerem espontaneamente, isto é, surgem a partir
de pré-condições existentes em determinado local. Os parques funcionam em instalações
próprias e bem definidas, como dentro de uma universidade, onde pode existir um “parque
científico”. José Adelino Medeiros (1996, p. 2) também define Parques Tecnológicos como
Área física conveniente urbanizada, destinada às empresas intensivas em tecnologia,
com terrenos, prédios e infraestrutura administrativa e operacional adequada, situada
dentro ou o mais próximo possível de uma instituição de ensino e/ou pesquisas. O
parque abriga, em caráter definitivo, as empresas. As instalações e infraestruturas
disponíveis é, individual e/ou compartilhada, utilizadas por elas. Além das empresas,
um parque também acolhe outros empreendimentos de apoio ao setor empresarial
(bancos, restaurantes, incubadoras e outros espaços de uso comum). Existe uma
entidade gestora que, além de se encarregar da gestão da iniciativa (inclusive do seu
aspecto imobiliário), facilita o uso dos recursos humanos, laboratórios e
equipamentos da universidade ou instituto de pesquisas.

A ideia da interação entre Universidade, Empresa e Governo, cujos parceiros
propiciam o desenvolvimento dos Polos e Parques Tecnológicos, surgiu inicialmente através
dos trabalhos dos argentinos Jorge Sábato e Natalio Botana (1968). Nesse trabalho eram
debatidas as alternativas de superação do atraso econômico, científico e tecnológico na
América Latina, enfoque no qual surgiu a concepção conhecida como Triângulo de Sábato,
que podemos visualizar na figura 22.
Figura 22- Triângulo de Sábato.

Governo

Universidade
/ICT

Triângulo
de Sábato

Empresa

Fonte: SÁBATO & BOTANA, 1968, p. 27; Elaborado por Marcus Anversa, 2015.

De acordo com Jorge Sábato e Natalio Botana (1968), cada um dos vértices se
relaciona da seguinte forma:
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•

Relações verticais (Governo com as ICTs e Empresas): São as mais utilizadas e
normalmente fazendo parte de um projeto governamental. Como exemplos de
atividades desenvolvidas no Brasil, temos o Prêmio FINEP de Inovação Tecnológica e
o Seminário Inovação Tecnológica e Segurança Jurídica (2006).

•

Relações horizontais (ICTs com as Empresas): O governo realiza o papel de
catalisador para uma maior aproximação entre estes dois setores como, por exemplo, o
Programa EMBRAPII.
Atualmente, o modelo de interação entre os atores do sistema de inovação segue o

modelo desenvolvido por Henry Etzkowitz e Loet Leydesdorff (2000), a concepção da Hélice
Tripla, que aborda a relação entre Empresa, Governo e Universidade na geração de
conhecimento e inovação para o mercado. Entretanto, é deixado claro a necessária
independência de cada um destes atores. Segundo Iván Tartaruga (2014, p. 106), "um aspecto
muitas vezes negligenciado por gestores e estudiosos, porém decisivo para o êxito das
experiências relacionadas a essa perspectiva, diz respeito à absoluta necessidade de apoio ou
receptividade da sociedade civil para tais empreendimentos, ou seja, de uma opinião pública,
minimamente, favorável ao estabelecimento desses relacionamentos". Entretanto, o autor
concorda com John Phillimore (1999) que critica o modelo linear de inovação, na qual a
transferência de conhecimento e tecnologia localizada em Polos, Parque Tecnológicos e,
portanto, nas instituições públicas e privadas, seja um processo simples e sem problemas. Ao
contrário, a relação entre a ICT e Empresa deve ser observada como um processo complexo e
repleto de contradições, como são percebidos pelos negociadores do Programa EMBRAPII,
em especial, no tocante aos ganhos de royalties e questões referentes à propriedade intelectual.
No contexto histórico, a discussão dos Parques Tecnológicos, que são um tipo de
Tecnopolo, ganha força na Ciência Geográfica a partir da década de 1970 através da
Geografia Francesa com o desenvolvimento de novas tecnologias e consolidação do
capitalismo financeiro caracterizado pela formação de grandes conglomerados e novas
territorialidades. O cientista e político francês Pierre Laffite11, citado por Georges Benko
(2002, p. 154), descreve os tecnopolos como sendo “a reunião, num mesmo lugar, de
atividades de alta tecnologia, centros de pesquisa, empresas e universidades, assim como de
organismos financeiros que facilitem os contatos pessoais entre esses meios, produz efeito de
sinergia de que podem surgir ideias novas, inovações técnicas, suscitando, portanto, criações
de empresas". Os tecnopolos são originários dos Estados Unidos, quando a Universidade de
11

Pierre Laffite fundou em 1984 o tecnopolo de Sophia-Antipolis (França) citado por Georges Benko (2002).
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Stanford, na Califórnia, criou o Silicon Valley, berço das indústrias que promoveram a
revolução da microeletrônica propiciada pelo invento do transistor, da qual a sociedade do
Século XXI segue usufruindo.
Apesar das definições de Parque Científico e Tecnológico constantes nesta pesquisa,
no caso, de José Adelino Medeiros (1996), Roberto Lotufo (2003), José Cassiolato & Helena
Lastres (2003), há de ressalvar que a sua definição sofre a ausência de um consenso, como
atestou Gema González (2006). Para a Associação Internacional dos Parques Científicos e
das Áreas de Inovação (International Association of Science Parks and Areas of Innovation IASP), que congrega os principais parques do mundo, define Parque Científico e Tecnológico
como
Um parque científico [e tecnológico] é uma organização gerenciada por profissionais
especializados, cujo principal objetivo é aumentar a riqueza de sua comunidade,
promovendo a cultura da inovação e a competitividade das empresas e das
instituições geradoras de conhecimento associadas a ele. Para tal fim, um parque
científico [e tecnológico] estimula e gerencia o fluxo de conhecimento e de
tecnologia entre universidades, instituições de P&D, empresas e mercado; ele facilita
a criação e o crescimento de firmas inovadoras por meio da incubação e de processos
de formação de empresas a partir de pesquisa acadêmica ou industrial (spin-off) e
fornece outros serviços de valor agregado, juntamente com um espaço e facilidades
de alta qualidade (UNESCO, 2012, p. 1, apud TARTARUGA, 2014, p. 93).

Do ponto de vista geográfico, Georges Benko (1996), ao analisar o papel dos
tecnopolos, enfatiza não apenas do ponto de vista econômico, mas também levantou questões
relacionadas ao território e como ele se articula estabelecendo novas territorialidades a fim de
receber essa nova tendência do novo modelo produtivo, isto é, a acumulação flexível.
Portanto, "os tecnopolos são realizações utilizadas por cidades cujas estratégias de
desenvolvimento econômico se apoiam na valorização de seu potencial universitário e de
pesquisa, esperando-se que este provoque uma industrialização nova por iniciativa de
empresas de alta tecnologia, criadas no local ou para lá atraídas" (BENKO, 1996, p. 153). No
Brasil, temos como exemplo o de São José dos Campos - SP, município determinado nesta
pesquisa como um dos Centros Regionais Inovativos. Caracteriza-se por apresentar
importantes tecnopolos de material bélico, metalúrgico e sede do maior complexo
aeroespacial da América Latina. Também nele estão instaladas importantes transnacionais
como Philips, Panasonic, Johnson & Johnson, General Motors (GM), Petrobrás, Ericsson,
Monsanto, Embraer entre outras. Localizam-se neste Centro Regional Inovativo, com
repercussão nas mais diversas escalas, as importantes ICTs brasileiras do setor aeroespacial
que são o CTA, INPE, IEAV, IAE e o ITA.
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É agregada à definição dos Centros Regionais Inovativos, a referente aos Sistemas de
Inovação Regionais, que se originam dos Sistemas de Inovação Nacionais, com forte ligação
com a Teoria da Economia Evolucionária12, na quais as inovações produzidas sob essa
perspectiva distinguem-se pela interação entre diversos atores, pelo caráter cumulativo do
conhecimento e pela especificidade do processo de P&D (MOULAERT & SEKIA, 2003). O
que agrega à definição de Centros Regionais Inovativos é a presença do seu aspecto regional,
isto é, está relacionada com a ideia de região, aqui apresentada como um sistema de
aprendizagem que, progressivamente, vai sendo melhorado pelas interações entre as
Empresas, as ICTs e o Governo. Com essa abordagem, emerge outra, a chamada Região de
Aprendizagem (Learning Region), na qual "são destacados o lugar das redes e do
associativismo nos processos de desenvolvimento, em geral, e de inovação, em especial, e a
ideia de que a inovação é um processo interativo, que ocorre por meio de uma diversidade de
rotinas institucionais e convenções sociais" (MORGAN, 1997, apud TARTARUGA, 2014, p.
95).
Concluindo, temos como conceito de Centro Regional Inovativo, embora no caso
brasileiro os seus Sistemas de Inovação ainda estejam imaturos, a agregação dos
correspondentes à "Milieux Inovador" e de "Sistemas de Inovação Regionais", definidos como
o [Território que possui um conjunto de elementos materiais (recursos humanos, empresas,
ICTs, infraestrutura), imateriais (conhecimento, fluxos informacionais) e institucionais (regras
e arcabouço legal) compondo complexas redes de relações voltadas para as inovações na quais
são produzidas pela interação destes diversos atores, pelo caráter cumulativo do conhecimento
e pela especificidade do processo de P&D que acabam caracterizando a sua expertise]. Para a
determinação dos Centros Regionais Inovativos neste trabalho é imprescindível a existência
de NITs em funcionamento nas ICTs neles localizadas.
A quantidade de pedidos de patentes em cada Centro Regional Inovativo no período
de 01/01/2006 a 14/05/2014 se encontram no quadro 27. No caso do estudo desta pesquisa,
estão arroladas as ICTs possuidoras de NIT em funcionamento. Na delimitação da região, a
12
Teoria da Economia Evolucionária teve como marco principal na incorporação efetiva de argumentos
evolucionários no campo da teoria econômica, o trabalho de Nelson & Winter (1982), que inaugurou um novo
terreno fértil para a expansão do escopo e das ferramentas para uma análise da dinâmica evolutiva em economia.
“Uma característica central dessa contribuição é a articulação, a meu ver bastante bem dosada, entre elementos
extraídos – em princípio, por analogia – da biologia evolucionária e uma forte presença de ingredientes de teoria
econômica que os autores denominam não-ortodoxos (não-neoclássicos), pelo abandono deliberado dos
pressupostos tradicionais de maximização e de equilíbrio, em benefício de comportamentos e estratégias mais
realistas sob incerteza e racionalidade limitada – com inspiração explícita, gerando trajetórias em aberto e
normalmente fora do equilíbrio” (POSSAS, 2008, p. 281).
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nossa escala é a municipal e sua área de influência. As suas conexões com empresas e ICTs
de outras regiões veremos no Subcapítulo 4.4. “As Parcerias para o Desenvolvimento de
Patentes e Inovação - Redes de Cooperação e Cotitularidade das Patentes”. Os Centros
Regionais Inovativos identificados são os que possuem massa crítica suficiente para preencher
os requisitos estipulados nesta pesquisa, isto é, os NITs das ICTs cadastrados no FORMICT
2012 e FORTEC 2013 que desenvolveram mais de 10 pedidos de patentes no recorte temporal
definido nesta pesquisa. Através dos dados dos Pesquisadores Inventores contidos na
Plataforma Lattes, obtivemos a sua área de formação, informação importante na determinação
da Área Científica e Tecnológica que foi desenvolvida a sua respectiva patente, o que
fornecerá a expertise do Centro Regional Inovativo.
Os Centros Regionais Inovativos do Brasil são:
•

Região Norte: Belém e Manaus;

•

Região Nordeste: Fortaleza, Ilhéus, João Pessoa, Maceió, Natal, Recife, Salvador, São
Cristóvão, São Luís e Teresina;

•

Região Centro-Oeste: Brasília e Goiânia;

•

Região Sudeste: Belo Horizonte, Campinas, Itajubá, Juiz de Fora, Lavras, Niterói,
Ouro Preto, Rio de Janeiro, Santo André, São Carlos, São João Del-Rei, São José dos
Campos, São Paulo, Uberlândia, Viçosa e Vitória;

•

Região Sul: Cascavel, Caxias do Sul, Curitiba, Florianópolis, Guarapuava, Itajaí,
Londrina, Maringá, Pelotas, Ponta Grossa, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Maria e
São Leopoldo.

Quadro 27- Quantidade de pedidos de patentes nos Centros Regionais Inovativos no período de 01/01/2006 a
14/05/2014.

Centros Regionais Inovativos
Pedidos de Patentes
Região Norte
Belém
44
Manaus
76
Região Nordeste
Fortaleza
97
Ilhéus
11
João Pessoa
53
Maceió
21
Natal
48
Recife
104
Salvador
117
São Cristóvão
64
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São Luís
Teresina

25
48
Região Centro-Oeste

Brasília
Goiânia

157
39
Região Sudeste

Belo Horizonte
Campinas
Itajubá
Juiz de Fora
Lavras
Niterói
Ouro Preto
Rio de Janeiro
Santo André
São Carlos
São João Del-Rey
São José dos Campos
São Paulo
Uberlândia
Viçosa
Vitória

410
467
30
66
66
48
60
382
15
70
13
44
771
66
85
33
Região Sul

Cascavel
Caxias do Sul
Curitiba
Florianópolis
Guarapuava
Itajaí
Londrina
Maringá
Pelotas
Ponta Grossa
Porto Alegre
Rio Grande
Santa Maria
São Leopoldo

16
50
340
79
31
10
43
39
53
37
245
16
53
11

Fonte: Plataforma Lattes - CNPq, 2014; Banco de Dados de Patentes - INPI, 2014; Organizado por Marcus
Anversa, 2014.

Nas Figuras 23, 24, 25, 26, 27, e 28, podemos visualizar os Centros Regionais
Inovativos do Brasil e suas expertises nas determinadas áreas do conhecimento técnico-
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científico, que acabam por nortear a pesquisa, o desenvolvimento e a geração de patentes,
muitas delas com poder inovativo.
Figura 23- Centros Regionais Inovativos da Região Norte do Brasil, 2014.
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Fonte: Plataforma Lattes – CNPq, 2014; Banco de dados de patentes – INPI, 2014; Organizado por Marcus
Anversa, 2014.

O crescimento da produção industrial na Região Norte foi beneficiado pelos incentivos
fiscais proporcionados pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e
pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) para a Região Norte e para a
Zona Franca de Manaus, respectivamente, o que permitiu a instalação de indústrias de bens
eletrônicos de consumo (45% da produção industrial local) e outros bens leves (relógios,
óculos, bicicletas, motos, material aquático de pesca e lazer). O Estado do Pará contribuiu,
principalmente, com os seus recursos naturais (ferro, alumínio, amianto, ouro, madeira, entre
outros). A instalação da Zona Franca em Manaus proporcionou o crescimento urbano da
região, que passa a constituir um mercado local de dimensão expressiva, proporcionando a
existência do Centro Regional Inovativo de Manaus.
Casali et al (2010), ao analisarem os dados por eles elaborados, isto é, a estimativa de
algumas estatísticas básicas (média, desvio-padrão, desvio médio e tendência linear) para as
variáveis tanto regionais quanto estaduais (produto, produto industrial, produto da indústria de
transformação, produtividade, produtividade industrial, patente, P&D, energia elétrica
industrial), observaram que as Regiões Norte e Nordeste apresentaram elevados valores para a
média e a tendência da variável produtividade relativa. Identificaram que essa mesma variável
apresentou significativa influência sobre o crescimento do produto, produto industrial e
produto da indústria de transformação. Concluíram, que embora as regiões menos
desenvolvidas economicamente (Norte, Nordeste e Centro-Oeste) não venham realizando um
esforço de desenvolvimento tecnológico, elas conseguem equiparar sua produtividade relativa
àquela existente na Região Sudeste. Isto comprova a possibilidade da existência de um
processo de “catching up” (aproximação tecnológica) por meio de um método de imitação
tecnológica. Entretanto, como frisou Casali et al (2010), é também importante que as Regiões
Norte,
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e

Centro-Oeste

iniciem
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Figura 24- Centros Regionais Inovativos da Região Nordeste do Brasil, 2014.

Fonte: Plataforma Lattes – CNPq, 2014; Banco de dados de patentes – INPI, 2014; Organizado por Marcus
Anversa, 2014.

A Região Nordeste, com 53,4 milhões de habitantes em 2009, representando 28% da
população do país, figura na terceira posição, atrás das Regiões Sudeste e Sul ao se analisar os
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indicadores regionais de Ciência e Tecnologia, como os do CNPq, por exemplo. Esta região,
embora apresente disparidades entre seus Estados, aumentou sua participação na produção
industrial do país de 5,7 para 8,4% entre 1970 e 1990 (DINIZ, 1995). Embora o Estado de
Pernambuco tenha perdido participação, nos demais Estados obtiveram ganhos neste período.
Entretanto, o principal participante do ganho total é o Estado da Bahia, que aumentou sua
participação de l,5 para 4% da produção industrial do país, correspondendo a quase 50% da
Região Nordeste na década de 90 (DINIZ, 1995). Além dos incentivos fiscais, o fato marcante
foi a decisão pela construção do Polo Petroquímico de Camaçari, com fortes investimentos
públicos através da Petroquisa e Norquisa, como indica a participação de 48% da indústria
química na produção industrial do Estado (DINIZ, 1995).
É evidenciado através da literatura a concentração das mais importantes ICTs em
alguns poucos Estados, notadamente na Bahia, tendo dois Centros Regionais Inovativos
(Salvador e Ilhéus), Ceará e Pernambuco e dentro destes nas suas regiões metropolitanas
como aponta o Inova Nordeste/CGEE (2005, apud BRASIL, 2011e, p. 42)
Na Região Nordeste os desequilíbrios intra-regionais podem ser identificados
especialmente quando se observam os diferentes patamares de competência a separar
as regiões litorâneas, onde se situam quase todas as capitais, das demais cidades, em
particular aquelas situadas na região semiárida. Superar diferenças entre os diversos
espaços territoriais, criando oportunidades para o surgimento de polos de
desenvolvimento assentados no conhecimento, constitui-se em imenso e urgente
desafio o nacional.

As atuais Políticas Públicas de C,T&I desenvolvidas pelo Governo Federal estão
pautadas “em fortalecer o tecido social nas áreas interioranas, fora do eixo das capitais, o que
está determinando a possibilidade de reversão das tendências seculares de concentração das
atividades e da riqueza nas zonas litorâneas (BRASIL, 2011e, p. 42).
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Figura 25- Centros Regionais Inovativos da Região Centro-Oeste do Brasil, 2014.

Fonte: Plataforma Lattes – CNPq, 2014; Banco de dados de patentes – INPI, 2014; Organizado por Marcus
Anversa, 2014.

A Região Centro-Oeste, apesar de sua baixa densidade econômica e populacional,
expandiu nas últimas décadas beneficiada com a transferência da capital federal para Brasília
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e com a expansão gradual da fronteira agrícola. Sua produção industrial ainda é modesta em
relação às Regiões Sul e Sudeste, mas vem crescendo, especialmente pelos efeitos da
expansão da fronteira agrícola, e do aproveitamento de recursos minerais, principalmente,
fertilizantes no Estado de Goiás.
O predomínio do Distrito Federal na geração de patentes na Região Centro-Oeste,
constatado neste trabalho, é devido este sediar a Capital Federal possuidora de ICTs Federais,
como a UNB, o IFB e o CCOMGEX, e especialmente, ser a sede da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), na qual o seu NIT centraliza e gerencia as patentes
desenvolvidas por suas agências espalhadas no território brasileiro. Há de se destacar que a
indústria farmacêutica goiana está em franco crescimento, em especial, no Centro Regional
Inovativo de Goiânia, e deverá constituir-se em um dos ramos industriais decisivos para
iniciar e alimentar o Sistema de Inovação Goiano (PÓVOA & SILVA, 2005). É um ramo
industrial que possui conotação histórica no desenvolvimento científico, tecnológico,
inovativo e econômico nas grandes nações industrializadas, como foi o caso da Alemanha na
Segunda Revolução Industrial. Desta forma, apresenta-se Goiás, não apenas de elementos de
um sistema de inovação notadamente imaturo, como ocorre nos demais Estados Brasileiros,
mas, principalmente, a existência de espaço para que sejam construídos os canais de interação
entre a ciência, tecnologia, inovação e economia no Estado, visando impulsionar o sistema
local de inovação, bem como sua relação, em escala maior, com o Sistema Nacional de
Inovação.
Apesar do Munícipio de Campo Grande (MS) não ter reunido as condições para ser
enquadrado como um Centro Regional Inovativo no recorte temporal estipulado para esta
pesquisa, em brevíssimo tempo deverá estar em condições, proporcionado pelo recente e forte
incremento nem geração de patentes que a UFMS vem apresentando, conforme demonstra o
banco de dados do INPI em 2015.
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Figura 26- Centros Regionais Inovativos do Região Sudeste do Brasil, 2014.

Fonte: Plataforma Lattes – CNPq, 2014; Banco de dados de patentes – INPI, 2014; Organizado por Marcus
Anversa, 2014.

Em 1980, a Região Sudeste era responsável por mais de 60% do produto nacional.
Segundo Thompson Andrade (1988), a Região Sudeste sempre apresentou, desde os anos
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1950, o predomínio produtivo do país em qualquer setor; especialmente no setor secundário,
70% da produção concentram-se nessa região. Pode-se perceber, então, a ligação entre
indicadores econômicos e tecnológicos. Portanto, na Região Sudeste, economicamente a mais
desenvolvida, “concentram-se 70% das despesas com desenvolvimento de tecnologias
realizadas pelas empresas brasileiras. Somando-se as Regiões Sudeste e Sul, esse percentual
eleva-se para 90%” (BRAGA & MATESCO, 1986, p. 10). Nos dados recentes da Pesquisa de
Inovação Tecnológica (PINTEC), de 2008, apontam a concentração no Sudeste e Sul de
87,7% do total dos dispêndios das empresas inovadoras do Brasil e 81,6% do total de
investimentos dos governos estaduais segundo os dados dos Indicadores do MCTI, 2012.
Uma observação a respeito dos dados da Região Sudeste é a influência de Niterói sob a
microrregião do Vale do Paraíba Fluminense como Centro Regional Inovativo por meio do
Polo Universitário de Volta Redonda - RJ, pertencente à Universidade Federal Fluminense
(UFF), através dos cursos de Engenharia Mecânica e Engenharia de Materiais e Metalúrgica.
Os inventos neles desenvolvidos são patenteados no INPI através da Agência de Inovação da
UFF - AGIR (NIT da UFF), sediada em Niterói. A microrregião do Vale do Paraíba
Fluminense é hoje um importante polo automotivo, além de metalúrgico desde a criação da
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda, fundada em 1941. Outro caso é
o da UNESP, cujo NIT, denominado de Agência UNESP de Inovação, localizado no Centro
Regional Inovativo de São Paulo, gerencia as patentes desenvolvidas em suas diversas
unidades distribuídos em 24 municípios do Estado de São Paulo e 21 campi no interior, um
campus na cidade de São Paulo e outro campus em São Vicente. Segundo Oscar D’Ambrósio
(2005, p. 16), a UNESP "é outro bom exemplo de universidade multicampi inspirada no
modelo estadunidense, mais precisamente no molde da Universidade do Estado da Califórnia,
que fundou o primeiro campus em 1857 e o último em 2002”; conta atualmente em torno de
437 mil alunos, além de 45 mil professores e técnicos. Constata-se, a grande influência do
Centro Regional Inovativo de São Paulo sob boa porção do território paulista, também
nacional, além de muitas universidades brasileiras estarem adotando o modelo multicampi.
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Figura 27- Centros Regionais Inovativos da Região Sul do Brasil, 2014.

Fonte: Plataforma Lattes – CNPq, 2014; Banco de dados de patentes – INPI, 2014; Organizado por Marcus
Anversa, 2014.
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A Região Sul teve a elevação de sua participação no produto industrial de 12%, em
1970, para 17%, em 1990, dados ao efeito da elevação da produção de grãos sobre as
indústrias processadoras, o crescimento das indústrias de bens de capital e bens de consumo
duráveis, no Rio Grande do Sul, e o crescimento da indústria de couros e calçados como
resposta à demanda externa.
Segundo estudos realizados por Theiss et al (2014), eles indicam que nos Estados do
Paraná e Santa Catarina a atividade com maiores características inovadoras é na fabricação de
produtos alimentícios, na qual destacamos os Centros Regionais Inovativos de Curitiba,
Florianópolis e Londrina. Os autores evidenciaram, através das informações relacionadas ao
índice de inovação apresentado pelas atividades por estes analisadas, de acordo com as
características dos Estados da Região Sul, que na atividade de fabricação de produtos, o
Estado do Paraná apresenta o maior índice de inovação, seguido de Santa Catarina e Rio
Grande do Sul. Quanto às atividades de desenvolvimento de patentes ligados à fabricação de
máquinas e equipamentos, verifica-se a sua predominância no Estado de Santa Catarina
(Centro Regional Inovativo de Florianópolis), seguido do Paraná (Centros Regionais
Inovativos de Curitiba e Ponta Grossa) e Rio Grande do Sul (Centros Regionais Inovativos de
Porto Alegre, Caxias do Sul, São Leopoldo e Santa Maria).
Estudo realizado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (BRASIL, 2013b,
p.12-13) informa que existem 94 projetos de parques tecnológicos no Brasil, em fases de
planejamento, implantação e operação, sendo 34 na Região Sul. Esses parques têm 939
empresas instaladas, gerando mais de 32 mil empregos, e, desses, 4 mil são de mestres e
doutores. A Região Sul contribui de forma significativa para o Sistema Nacional de Inovação,
representando 43% do total de parques tecnológicos no Brasil, bem como 40% das empresas
instaladas e 51% dos empregos gerados nesses parques. Temos, então, como destaques:
Centro Regional Inovativo de Curitiba (Tecnoparque, da Agência PUC-PR da Ciência,
Tecnologia e Inovação), Centro Regional Inovativo de Florianópolis (Parque Tecnológico
Alfa, do Centro Empresarial para Laboração de Tecnologias Avançadas – Celta e o Sapiens
Parque), Centro Regional de Porto Alegre (Parque Científico e Tecnológico da PUC-RS TecnoPuc) e Centro Regional Inovativo de São Leopoldo (Parque Tecnológico de São
Leopoldo – TecnoSinos, da UNISINOS).
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Figura 28- Centros Regionais Inovativos do Brasil, 2014.

Fonte: Plataforma Lattes – CNPq, 2014; Banco de dados de patentes – INPI, 2014; Organizado por Marcus
Anversa, 2014.
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Na Figura 28 temos as ICTs responsáveis por desenvolver mais de 10 patentes no
recorte temporal da pesquisa e proporcionando a constituição de seu Centro Regional
Inovativo.
É notório caracterizar as ICTs, sua relação entre Empresa, Governo como agentes
fundamentais ao Sistema Nacional de Inovação. O Estado brasileiro tem o importante papel na
formação de recursos humanos altamente qualificados, bem como na produção de
conhecimento através desses agentes, constituindo sua característica intrínseca no Sistema de
Inovação brasileiro.
Dentro da perspectiva dos Centros Regionais Inovativos, percebe-se como o
desenvolvimento econômico de um centro inovativo está intimamente ligado à capacidade
interna de seus agentes, isto é, elementos materiais (recursos humanos, empresas, ICTs,
infraestrutura), imateriais (conhecimento, fluxos informacionais) e institucionais (regras e
arcabouço legal), no apoio à atividade inovativa. Acrescenta-se ainda que a desigualdade entre
as estruturas de suporte à inovação das Macrorregiões do Brasil pode figurar como um novo
mecanismo indutor da concentração regional da renda, propiciando nas que possuem melhores
condições de sustentar a inovação tecnológica, o desenvolvimento de cada vez mais,
quantitativamente e qualitativamente, de novos Centros Regionais Inovativos. Isto, obtido
através de dinâmicas mais aceleradas de sua boa infraestrutura em relação às regiões com
estruturas menos desenvolvidas. Por meio desta análise, constata-se que há uma expressiva
associação entre variáveis ligadas ao desenvolvimento econômico e aquelas ligadas à estrutura
tecnológica nas Macrorregiões do Brasil e seus respectivos Centros Regionais Inovativos.
Como já afirmado, estes dois conjuntos de variáveis caminham na mesma direção, ocorrendo
uma tendência à concentração das melhores estruturas inovativas naquelas macrorregiões que
já concentram melhores índices de desenvolvimento econômico. Este presente cenário é
preocupante, pois leva a uma possível perpetuação da concentração regional da renda no
futuro, já que as regiões economicamente estruturadas e desenvolvidas tenderão a manter
maior capacidade de inovar e, consequentemente, maior competitividade e renda, apesar de
regiões como a do Centro-Oeste apresentarem condições de superação deste quadro.
Atualmente, os editais de fomento reservam um percentual destinado apenas para os
Estados das regiões menos favorecidas, justamente para tentar induzir a descentralização.
Temos, então, o importante papel da ação governamental, de suas Políticas Públicas em
Ciência, Tecnologia e Inovação em atenuar tais desequilíbrios regionais.
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4.2 As Universidades (Alma Mater) como formadoras de massa crítica de pesquisadores
inovativos

A relação entre Ciência, Conhecimento e Informação para o sistema capitalista é de
grande relevância para a evolução da economia de um país. Segundo Karl Marx, através de
seus escritos na Grundrisse (apud ALBUQUERQUE, 1996, p. 170)
“[....] o que permite às máquinas executar o mesmo trabalho que antes executava o
operário é a análise e a aplicação - que provêm diretamente da ciência – das leis
mecânicas e químicas. O desenvolvimento da maquinaria por essa via, sem dúvida,
só se verifica quando a grande indústria alcança um nível superior e o capital
capturou e colocou a seu serviço todas as ciências.... As invenções se convertem
então em um ramo de negócios[...]”

Tal é o grau de importância da Ciência, do Conhecimento, da Tecnologia na Geografia
Econômica que, como afirmou Hindenburgo Pires (1992, p. 23), “no início do século XX , a
apropriação desigual dos conhecimentos científicos da produção econômica entre os países e
sua concentração tinha se tomado geograficamente evidenciados através de diferentes regiões
do mundo, podia-se detectar a existência de um quase núcleo central (territorializado) da
produção científica do capitalismo, além dos elementos econômicos chaves de sua
prosperidade industrial, assentados em sistemas ou modelos de organização e exploração do
trabalho (taylorismo e o pré-fordismo)”. O autor também apresenta a afirmação, colhida nos
apontamentos de Karl Marx na Grundrisse, que
O trabalho vivo transformou-se em elemento acessório e a ciência, o sujeito do
processo produtivo sob a forma de social knowledge ou conhecimento social
acumulado. A ciência tornou-se indiretamente, desse modo, quase guardiã da
realização do capital em geral, na medida em que dentro de sua esfera de atuação e
dentro dos limites do capital individual, o significado da incorporação adicional de
produtividade, a redução do tempo social de trabalho e a diminuição do emprego de
trabalhadores através do fortalecimento da automatização, tenderam a regular as
contradições da reprodução lógica do capital e a constituir um componente de contra
tendência à queda progressiva das taxas de lucro. (PIRES, 1992, p. 13).

É, então, enfatizado ao longo deste trabalho, o papel da Ciência, Tecnologia,
Conhecimento, Informação, Sabedoria e Inovação como elementos vitais para o sistema
econômico. São dos centros acadêmicos (alma mater), isto é, destas organizações intensivas
de conhecimentos, também de sabedoria a ser alcançada, que os conhecimentos são
acumulados, produzidos, refletidos com uso da sabedoria, nas quais somados, como Klaus
North afirmou (2010), à "aplicação (saber fazer) e à motivação (atuação), têm-se a
competência, que se configura como a ação, baseada na vontade, que gera resultados
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mensuráveis de como uma pessoa, um grupo, uma organização, geram conhecimentos e como
os utilizam na solução de problemas". Muitos destes, desafios que serão desdobrados em
inventos, e muitos destes, em inovação. Estes fatores que são intrínsecos aos centros
acadêmicos são qualificados no bom entrosamento do discente com o docente nas pesquisas e
desenvolvimento de âmbito acadêmico, na qual outra importante componente é utilizada e
desenvolvida, a criatividade. Cabe relembrar que “a criatividade é uma condição necessária,
mas não suficiente para a inovação” (VEHAR, 2008, apud BARLACH, 2009, p. 34), uma vez
que, na inovação está implicada uma relação com uma determinada realidade social, no caso
da tecnológica, em seu caráter econômico e comercial.
Passaremos então a analisar os centros acadêmicos, isto é, as universidades, assim
como os diversos modelos de ICTs, que tem a responsabilidade na formação de massa crítica
para a pesquisa, criatividade, desenvolvimento e inovação. Como expressou Anísio Teixeira
(1962, p. 183), “são as universidades que fazem, hoje, com efeito, a vida marchar. Nada as
substitui. Nada as dispensas. Nenhuma outra instituição é tão assombrosamente útil."
Ratificando o pensamento de Anízio Teixeira, os autores Henry Etzkowitz e Loet
Leydesdorff (2000) afirmam que as universidades tendem a permanecerem como instituição
essencial entre as organizações de conhecimento, principalmente se o ensino estiver ligado à
pesquisa e ao desenvolvimento econômico. Com já foi visto anteriormente, a pesquisa
científica deve ser independente e estar protegida de pressões políticas e ideológicas, mas
deve também contribuir para o desenvolvimento de longo prazo da sociedade, fornecendo os
recursos humanos e materiais para a sua execução, além da viabilidade das políticas voltadas
para a inclusão social.
Os discentes têm especial destaque neste processo, são potenciais inventores, como
definiram Henry Etzkowitz e Loet Leydesdorff (2000), representando um fluxo dinâmico de
capital humano nos grupos de pesquisa acadêmicos, ao contrário da estabilidade encontrada
em laboratórios e institutos de pesquisa. Esse movimento promove a renovação das ideias e
garantem a primazia da universidade como fonte de inovação. É preciso lembrar também que
a sociedade também possui conhecimentos que podem ser elaborados e aprofundados pela
universidade e depois “devolvidos” para o benefício coletivo. Algumas instituições
acadêmicas têm isso em observância, envolvendo desde cedo o seu corpo discente na pesquisa
e desenvolvimento de produtos e processos de cunho inovativo, notadamente nas
universidades localizadas no Estado de Minas Gerais, mais USP, UNICAMP, UFPR etc., e
outras com menos empenho, como a UFRJ e UERJ, como foi constatado na apuração das
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patentes, seus respectivos pesquisadores inventores e verificando sua média etária. Este tema
será abordado no Subcapítulo 4.5.
Podemos afirmar que universidades, enquanto geradoras e difusoras de conhecimento,
de massa crítica de pesquisadores criativos e inovativos, são agentes de inovação quando
interagem com a sociedade e organizações, em especial, localizadas em seu território de
influência. Como podemos observar, o papel da universidade no amparo à inovação depende
também do contexto do território na qual se insere, sua influência e também nas organizações
aí existentes. Isto significa que nem todas as universidades precisam adotar o mesmo
comportamento em termos de política de suporte à inovação (HUSSLER, PICARD, TANG,
2010). O mesmo ocorre com algumas das ICTs, como é o caso do Museu de Astronomia e
Ciências Afins (MAST). Nesse sentido, é necessário estudar mais aprofundado a articulação
entre a universidade e a sociedade para promover a compreensão mais profunda sobre o papel
de cada uma nessa relação para a produção de inovação em seu território de influência, o seu
impacto nas organizações/empresas aí existentes, avaliando bem o potencial econômicoterritorial do ramo que se deseja estabelecer sua expertise. Cabe lembrar que as universidades,
como possuidoras de massa crítica na formação de pesquisadores criativos e inovativos, além
de criar e fornecer esses valiosos recursos humanos em escala local, por sua excelência
acadêmica, supre outras escalas regionais, assim como a nacional e global, como é o caso da
USP, UNICAMP, UFRJ, UFMG, UFRGS, UNESP e PUC-RIO.
As universidades formadoras de pesquisadores inventores nas diversas áreas da ciência
e tecnologia foram levantadas através dos dados destes desenvolvedores das patentes
estudadas. Através destes dados constantes na Plataforma Lattes, dos Pesquisadores
Inventores formados por estas universidades, podemos visualizar o grau de influência
acadêmico e territorial destas instituições. Vejamos, as seguintes figuras (mapas) abaixo, por
Áreas Científicas e Tecnológicas selecionadas, seguido de uma breve análise de sua
constituição. Os dados correspondem ao período de 01/01/2006 a 14/05/2014, obtidos dos
ICTs com NITs cadastrados no FORMICT 2012 e FORTEC 2013 que desenvolveram no
mínimo 10 pedidos de patentes e abertas ao público. O quantitativo dos pesquisadores (Valor
Estimativo) referentes à USP, UNICAMP, UFMG e UFPR foram apreendidos a partir de
estipulados períodos de tempo retroativos a 2014: USP (três anos), UNICAMP (quatro anos),
UFMG (cinco anos) e UFPR (seis anos). Também são citadas as ICTs estrangeiras que
formaram pesquisadores inventores brasileiros e estrangeiros envolvidos no desenvolvimento
de patentes em ICTs do Brasil enquadradas na metodologia exposta acima.

212

Figura 29- Instituições líderes em formação de pesquisadores desenvolvedores de patentes na área de Biologia no
Brasil.

Fonte: Plataforma Lattes – CNPq, 2014; Banco de dados de patentes – INPI, 2014; Organizado por Marcus
Anversa, 2014.
*Valor Estimativo.
**Apuradas as ICTs com o mínimo de 10 patentes desenvolvidas e tornadas públicas no período de 01/06/2006 a
14/05/2014.

É constatado na figura 29 que as ICTs nacionais líderes na Área da Ciência Biológica
são: USP, UFRJ, UFMG, UFRGS, FIOCRUZ, UFU, UNICAMP, UNIFESP, UNB, UFPR,
UECE, UFV, UNESP e IMPA. As estrangeiras que se destacam na formação de nossa massa
crítica de pesquisadores inventores de produtos biológicos são a Universidade Católica de
Lovaina (14), Bélgica e as Universidades de Londres (4) e Manchester (5), ambas do Reino
Unido.
A Área de Biologia é uma das mais pujantes em pesquisas e desenvolvimento que
resultam em produtos patenteáveis, juntamente com a Química, Engenharia Química,
Engenharia de Materiais e Metalúrgica e Engenharia Mecânica. Cabe ressaltar o Brasil possuir
uma das maiores biodiversidades do planeta. A liderança da USP na formação de profissionais
criativos em várias Áreas do Conhecimento é marcada por um acontecimento: a derrota dos
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paulistas na Revolução de 1932. O Estado se viu ante a necessidade de formar uma nova elite
capaz de contribuir para o aperfeiçoamento das instituições, do governo e a melhoria do país.
Com esse objetivo um grupo de empresários fundaram a Escola Livre de Sociologia e Política
(ELSP) (a atual Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo) em 1933, e o
interventor de São Paulo, Armando de Salles Oliveira, criou a Universidade de São Paulo
(USP), em 1934. Nas palavras de Sergio Milliet (apud Vilela, 2009), “De São Paulo não
sairão mais guerras civis anárquicas, e sim uma revolução intelectual e científica suscetível de
mudar as concepções econômicas e sociais dos brasileiros”.
O curso de Biologia no Brasil teve origem no curso de História Natural que passou a
funcionar no final da década de trinta, início da década de quarenta. Com o advento da
reforma universitária, no fim da década de 60 e início da década de 70, os cursos de História
Natural foram divididos, dando de um lado, origem aos cursos de Geologia e, de outro aos de
Ciências Biológicas. O Instituto de Biociências (IB) da USP foi criado em 1969 e de sua
constituição faziam parte os Departamentos de Biologia, Botânica, Fisiologia e Zoologia,
estabelecidos em 1934 na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. O atual Curso de
Ciências Biológicas, oferecido pelo Instituto de Biociências, teve sua origem no curso de
História Natural da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Além de suas atividades
didáticas, o Instituto tem uma longa tradição de pesquisa, iniciada nos departamentos já em
1934 por seus fundadores, Contou, no passado, com valiosa cobertura financeira de entidades
estrangeiras e continua recebendo importantes auxílios, principalmente de entidades nacionais.
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Figura 30- Instituições líderes em formação de pesquisadores desenvolvedores de patentes na área de Bioquímica
no Brasil.

Fonte: Plataforma Lattes – CNPq, 2014; Banco de dados de patentes – INPI, 2014; Organizado por Marcus
Anversa, 2014.
*Valor Estimativo.
**Apuradas as ICTs com o mínimo de 10 patentes desenvolvidas e tornadas públicas no período de 01/06/2006 a
14/05/2014.

É averiguado na figura 30 que as ICTs nacionais líderes na Área de Bioquímica são:
UFMG, USP, UFRGS, UFPR, UFV, UFU, UFRJ, UCS. As estrangeiras que destacam na
formação de nossa massa crítica de pesquisadores desenvolvedores de patentes de produtos
bioquímicos temos a britânica Nacional Instituto for Medical Ressarce (2) e a estadunidense
Universidade de San Diego (2).
O bacharelado em Bioquímica, no Brasil, foi criado em 2001, na UFV, visando suprir
a necessidade crescente de profissionais qualificados para atuar nas áreas de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico das diversas áreas relacionadas com este campo. Esta Área da
Ciência teve grande desenvolvimento no Estado de Minas Gerais, tendo o segundo curso
criado na UFSJ. A liderança da UFMG, seguida da USP, na formação de recursos humanos
criativos nesta área teve no seu Departamento de Bioquímica criado formalmente em 1968. As
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um
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professores/pesquisadores que diversificaram ainda mais as linhas de pesquisa, no que
acarretou no aumento de forma extraordinária a produção científica gerada no Departamento,
alavancada pela bem formulada Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação Mineira,
com suporte da FAPEMIG, consolidando a sua pós-graduação como uma das melhores do
país.

Figura 31- Instituições líderes em formação de pesquisadores desenvolvedores de patentes na área de Ciência da
Computação no Brasil.

Fonte: Plataforma Lattes – CNPq, 2014; Banco de dados de patentes – INPI, 2014; Organizado por Marcus
Anversa, 2014.
*Valor Estimativo.
**Apuradas as ICTs com o mínimo de 10 patentes desenvolvidas e tornadas públicas no período de 01/06/2006 a
14/05/2014.

De acordo com os dados apurados e constantes na figura 31, as ICTs nacionais líderes
na Área de Ciência da Computação são a PUC-PR, UFMG, PUC-RIO, UFPB, UFRGS e
UNICAMP. As estrangeiras que se destacam na formação de nossa massa crítica de
pesquisadores inventores de produtos ligados à Ciência da Computação são a suíça Escola
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Politécnica Federal de Lausana (1), as britânicas Imperial College London (1) e University of
London e a francesa Universidade de Cergy (1).
No Brasil, a primeira turma graduada em Ciência da Computação formou-se na
UNICAMP, curso criado em 1969, estando aí a sua histórica expertise e localizada no
importante Centro Regional Inovativo de Campinas, nas quais sua produção em C,T&I tem
forte repercussão nas diversas escalas territoriais. O primeiro programa de pós-graduação (em
Informática) foi criado em 1968 na PUC-RIO, seguido rapidamente pelo segundo programa,
em 1970, na Coppe-UFRJ (em Engenharia e Sistemas de Computação).
O curso de graduação de Ciência da Computação da PUC-RIO é o mais novo
oferecido pelo seu Departamento de Informática, iniciando-se em 2009, em resposta à forte e
crescente demanda por profissionais de Tecnologia da Informação, no país e no
exterior. Também na PUC-RIO, a pesquisa em software na linha de redes de computadores
permitiu que o Brasil desenvolvesse seu próprio padrão de middleware13 para TV digital
(Ginga), criado nesta universidade em parceria com a UFPB. O Ginga-NCL é um subsistema
do Ginga que se transformou em padrão mundial para IPTV (sistema em que a transmissão de
sinais usa o protocolo IP desenvolvido para a Internet). A parceira neste projeto, a UFPB, teve
o seu Curso de Bacharelado em Ciência da Computação criado pela Resolução N. 61, do
CONSUNI (Conselho Universitário), de 29 de março de 1985, sob a responsabilidade do
Departamento de Informática, tomando por base para sua estrutura curricular, o modelo
adotado para o curso de Bacharelado em Ciência da Computação da UFRJ. A PUC-RIO e a
UFPB, portanto, demonstram através de seus projetos de pesquisa, a razão de sua criada massa
crítica de pesquisadores inovativos apresentarem um bom número de patentes nesta área
tecnológica.
O Departamento de Ciência da Computação da UFMG é sede do principal grupo
brasileiro em recuperação de informação, gerência de dados na web e mineração de dados,
com reconhecimento internacional. Além de produção científica de destaque, tais pesquisas já
produziram iniciativas bem-sucedidas de transferência de tecnologia, como é o caso da Akwan
Information Technologies, adquirida pelo Google em 2005. Esta última, inclusive,
transformou-se no centro de pesquisa e desenvolvimento da empresa americana na América
Latina, fazendo de Belo Horizonte um polo de pesquisa em tecnologias da web. A UFRGS
tem o principal grupo ligado em microeletrônica, em especial, projetos de circuitos integrados

13

Middleware é uma camada de software intermediária entre aplicações e uma plataforma computacional,
facilitando o desenvolvimento dessas aplicações, no caso, entre aplicações para TV digital e a plataforma do
receptor.
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e desenvolvimento de ferramentas de software para projeto de circuitos. É responsável pela
formação de grande número de mestres e doutores, colaborando para a criação de massa
crítica no Estado do Rio Grande do Sul. Em seu desdobramento, o governo federal decidiu
implantar em Porto Alegre o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (CEITEC),
vinculado ao MCTI, a primeira fábrica latino-americana de circuitos integrados e servindo
como centro de pesquisa em microeletrônica.
O Curso de Bacharelado em Ciência da Computação da PUC-PR foi criado em 1985.
O curso, juntamente com a sua pós-graduação, oferece aos seus alunos a infraestrutura de 35
laboratórios de informática com 1.056 máquinas atualizadas e ampla variedade de software;
laboratórios específicos para ensino de Física e redes de computadores; conexão Internet de 1
Gbps e rede wireless em todo o campus; biblioteca com cerca de 15.000 títulos na área de
informática; acesso ao portal de periódicos da CAPES; convênios com instituições de ensino e
pesquisa no exterior, em diversos países, a fim de promover intercâmbio de estudantes;
parcerias com empresas da área de tecnologia que propiciam oportunidades de treinamento,
pesquisa e desenvolvimento, inserção no mercado de trabalho e utilização gratuita de software
proprietário.
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Figura 32- Instituições líderes em formação de pesquisadores desenvolvedores de patentes na área de Ciência dos
Alimentos no Brasil.

Fonte: Plataforma Lattes – CNPq, 2014; Banco de dados de patentes – INPI, 2014; Organizado por Marcus
Anversa, 2014.
*Valor Estimativo.
**Apuradas as ICTs com o mínimo de 10 patentes desenvolvidas e tornadas públicas no período de 01/06/2006 a
14/05/2014.

Com os dados apurados e constantes na figura 32, as ICTs nacionais líderes na área de
Ciência dos Alimentos são: UFV, UNICAMP, UFLA, USP, UEL, UFMG, UFAM. Quanto às
estrangeiras, se destacam as estadunidenses Universidades de Cornel (3) e da Carolina do
Norte (1), as francesas ENSARE (1) e a Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (1)
e a japonesa Research Center (1).
O primeiro curso de graduação de Ciência dos Alimentos do país foi criado na Escola
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESAL), da USP, em 2001. As duas instituições
líderes nesta área na formação de pesquisadores inovadores são a UFV e a UNICAMP. Na
UFV, o curso passou a existir a partir de 2008, aproveitando a expertise histórica da
instituição em pesquisas ligadas à agricultura e veterinária. Quanto à UNICAMP, o seu Curso
de Pós-Graduação em Ciência dos Alimentos foi criado em 1969. A Faculdade de Engenharia
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de Alimentos da UNICAMP, na qual se encontra o Curso de Pós-Graduação em Ciência dos
Alimentos foi indicado pelo CNPq com centro de excelência desde julho de 1970.
Figura 33- Instituições líderes em formação de pesquisadores desenvolvedores de patentes na área de Design no
Brasil.

Fonte: Plataforma Lattes – CNPq, 2014; Banco de dados de patentes – INPI, 2014; Organizado por Marcus
Anversa, 2014.
*Valor Estimativo.
**Apuradas as ICTs com o mínimo de 10 patentes desenvolvidas e tornadas públicas no período de 01/06/2006 a
14/05/2014.

De acordo com a figura 33, temos a PUC-RIO com o líder nacional na Área de Design,
tendo em seguida a UFRJ na formação de recursos humanos criativos nesta área no Brasil. A
britânica Royal College (1) se apresenta como a instituição de ensino estrangeira na formação
de nossa massa crítica de pesquisadores desenvolvedores de patentes de produtos ligados ao
Design.
Com a criação da Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI), em 1963, pertencente
à atual UERJ, no Rio de Janeiro, é criado o primeiro Curso de Design no Brasil. Porém, a
disciplina leva o nome de Desenho Industrial, pois na época os nomes voltados para cursos
nacionais não podiam ter origem estrangeira. A ideia do Desenho Industrial é de se projetar
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algo para se produzir em escala industrial. O Programa de Pós-graduação em Design da
PUC-RIO, com a criação do Curso de Mestrado em Design, em 1994, tem sido responsável
pela consolidação da pesquisa em Design no País. Seu curso de Mestrado, juntamente com o
Doutorado em Design, iniciado em 2003, são os cursos pioneiros de Pós-Graduação em
Design. No caso da UFRJ, em 1971, na sua Escola de Belas Artes, ocorre a transformação do
Curso de Projeto Gráfico em Curso de Comunicação Visual, além da criação do Curso de
Desenho Industrial, em 1972. Os cursos são independentes e localizados em dois
departamentos: Comunicação Visual, no Departamento de Artes Utilitárias e Desenho
Industrial no Departamento de mesmo nome. Em seguida, em 1988, atendendo às
especificações definidas pelo Currículo Mínimo, Resolução n° 2 de 16/07/87 do CFE/MEC
ocorre a última reforma curricular, que agregou em um único curso os de Desenho Industrial e
Comunicação Visual. Criou-se então, o curso de “Desenho Industrial”, com duas habilitações:
a de Projeto de Produto, voltada para o exercício do Industrial Design, e o de Programação
Visual, voltada para o campo do Graphic Design.
Figura 34- Instituições líderes em formação de pesquisadores desenvolvedores de patentes na área de
Enfermagem no Brasil.
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Fonte: Plataforma Lattes – CNPq, 2014; Banco de dados de patentes – INPI, 2014; Organizado por Marcus
Anversa, 2014.
*Valor Estimativo.
**Apuradas as ICTs com o mínimo de 10 patentes desenvolvidas e tornadas públicas no período de 01/06/2006 a
14/05/2014.

Observando os dados contidos na figura 34, notamos a liderança da UFRJ, pioneira
no curso de graduação de Enfermagem e da FIOCRUZ na formação de pesquisadores
inventores de produtos ligados à citada área do conhecimento. Os primeiros cursos de
Enfermagem surgiram no Brasil na Primeira República seguindo os modelos europeus; entre
eles estão, a atual Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, da UNIRIO e os cursos da Cruz
Vermelha Brasileira. A Escola Anna Nery, considerada a primeira Escola de Enfermagem no
Brasil, surgiu no contexto do movimento sanitarista brasileiro do início do século XX, sendo
criada pelo Decreto n. 16.300 de 31 de dezembro de 1923, como Escola de Enfermeiras do
Departamento Nacional de Saúde, denominada Escola de Enfermeiras D. Ana Néri, pelo
Decreto n. 17.268 de 31 de março de 1926, implantando a carreira de Enfermagem, modelo
“Nightingale”, em nível nacional. Esta escola foi implantada por uma missão de enfermeiras
estadunidenses, adotando então, o modelo anglo-americano de ensino de enfermagem. Em
1937, é considerada instituição complementar da Universidade do Brasil e em 1946, é
definitivamente incorporada a esta Universidade, hoje UFRJ.
A Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) tens suas origens no início do século XX com
a criação do Instituto Soroterápico Federal em 25 de maio de 1900, na qual o objetivo inicial
era o de fabricar soros e vacinas contra a peste. Em 1901, passou para o governo federal, com
o nome modificado para Instituto Soroterápico Federal. Em 1970, o instituto e outros órgãos
federais foram congregados na Fundação Oswaldo Cruz, mais conhecida como FIOCRUZ,
atualmente considerada uma das mais importantes instituições brasileiras de pesquisa na área
da saúde, repercutindo na formação de massa crítica de pesquisadores inovativos.
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Figura 35- Instituições líderes em formação de pesquisadores desenvolvedores de patentes na área de Engenharia
Aeroespacial no Brasil.

Fonte: Plataforma Lattes – CNPq, 2014; Banco de dados de patentes – INPI, 2014; Organizado por Marcus
Anversa, 2014.
*Valor Estimativo.
**Apuradas as ICTs com o mínimo de 10 patentes desenvolvidas e tornadas públicas no período de 01/06/2006 a
14/05/2014.

É comum o emprego do termo Engenharia Aeronáutica para designar a área de
atuação especializada exclusivamente em atividades relacionadas a veículos de voo
atmosférico (aeronaves). À medida que a tecnologia avançou e passou a incluir veículos
operando no espaço exterior, o termo mais abrangente, Engenharia Aeroespacial, passou a ser
empregado mais comumente. A área de Engenharia Aeroespacial tem a notada liderança no
Brasil pelo ITA e INPE, como observado na figura 35. Esta área tecnológica tem o difícil
gargalo na obtenção de tecnologia, um conhecimento que é fortemente tácito e que envolve
fatores de ordem geopolítica. Temos então o Instituto Aeroespacial da Rússia (MSAI) (1)
como instituição estrangeira formadora de nossos pesquisadores que desenvolvem os projetos
ligados a esta área. Visando obter a tecnologia para construir os seus próprios veículos
lançadores de satélites, havia o acordo com a Ucrânia numa parceria para o desenvolvimento
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de foguetes, mas cancelado em 2015, com prejuízo de R$ 1 bilhão para ambos os governos.
Também existem vários acordos com a China, em especial, na busca de tecnologia de
desenvolvimento de satélites.
Muito de seus pesquisadores formados no ITA, além de serem parte da massa crítica
de qualidade deste setor, produzindo patentes, a instituição fornece os recursos humanos para
EMBRAER, tornando-a uma das empresas mais competitivas mundialmente na fabricação de
aviões. Com a encomenda e fabricação de aviões militares Gripen, deve favorecer o maior
intercâmbio brasileiro com as ICTs suecas desta área tecnológica. O curso de Engenharia
Aeroespacial (então chamado de Engenharia Aeronáutica) teve seu início na antiga Escola
Técnica do Exército, hoje o Instituto Militar de Engenharia (IME), em 1947. Em 1950, foi
instalada em São José dos Campos a atual Divisão de Engenharia Aeronáutica, sendo o
primeiro curso do ITA.
Figura 36- Instituições líderes em formação de pesquisadores desenvolvedores de patentes na área de Engenharia
Agrícola no Brasil.

Fonte: Plataforma Lattes – CNPq, 2014; Banco de dados de patentes – INPI, 2014; Organizado por Marcus
Anversa, 2014.
*Valor Estimativo.
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**Apuradas as ICTs com o mínimo de 10 patentes desenvolvidas e tornadas públicas no período de 01/06/2006 a
14/05/2014.

Consultando os dados apurados e constantes na figura 36, as ICTs nacionais líderes na
área de Engenharia Agrícola são: UFLA, UFV e UNICAMP. Quanto às estrangeiras, temos as
universidades estadunidenses de Purdue (1) e de Utha (1). O primeiro curso de Engenharia
Agrícola surgiu em 27 de outubro de 1972 na Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) com
apoio do Instituto Interamericano de Ciências Agrárias (IICA), pertencente à Organização dos
Estados Americanos (OEA), do CNPq e da Organização das Nações Unidas para a
Agricultura e Alimentação (FAO). A liderança da Universidade Federal de Viçosa (UFV) na
Engenharia Agrícola, seguida pela UFLA, na formação de massa crítica criativa na Área devese muito à sua história que teve começo como Escola Superior de Agricultura e Veterinária
(ESAV) criada em 1922, mas com início de funcionamento apenas em 1927.
O curso de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Lavras (UFLA) iniciouse em 01 de agosto de 1975 e foi reconhecido pelo Conselho Federal de Educação em
29/10/1979. A UFLA iniciou suas atividades em 1908, com a criação da Escola Agrícola de
Lavras como um dos Departamentos do Instituto Gammon, pertencente à Igreja Presbiteriana.
No dia 18 de maio de 1938, por Resolução da Congregação, a Escola Agrícola passa a se
chamar Escola Superior de Agricultura de Lavras (ESAL). A ESAL foi federalizada pela Lei
4.307, de 23 de dezembro de 1963 e, em 07 de junho de 1972, foi transformada em Autarquia
de Regime Especial, pelo Decreto-Lei 70.686; em 1994 passou a denominar-se Universidade
Federal de Lavras (UFLA). Da vocação histórica da UFLA ligado às atividades agrícolas se
fortaleceu com um centro formador de pesquisadores inovativos da área da Engenharia
Agrícola.
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Figura 37- Instituições líderes em formação de pesquisadores desenvolvedores de patentes na área de Engenharia
Agronômica no Brasil.

Fonte: Plataforma Lattes – CNPq, 2014; Banco de dados de patentes – INPI, 2014; Organizado por Marcus
Anversa, 2014.
*Valor Estimativo.
**Apuradas as ICTs com o mínimo de 10 patentes desenvolvidas e tornadas públicas no período de 01/06/2006 a
14/05/2014.

Conforme relata Luiz Toscano (2003), a instalação de institutos agronômicos no
Brasil teve como motivação ligado à questão da aristocracia agrária do Nordeste, que se
encontrava em processo de decadência devido ao deslocamento do eixo econômico do país
para o Sudeste proporcionado pela lavoura do café. Esta situação pressionava continuamente o
governo imperial na busca de uma solução para o problema de mão de obra, comércio e
competitividade de seus produtos agrícolas. Desta situação, nasceu em 1859 o Imperial
Instituto Baiano de Agricultura com o objetivo de desenvolver uma tecnologia capaz de
substituir a mão de obra escrava e melhorar a produção das lavouras. No ano de 1875, também
na Bahia, foi fundada a primeira escola de Agronomia no Brasil, na comunidade de São Bento
das Lages. Esse curso está hoje integrado a Universidade Federal da Bahia, no campus de
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Cruz das Almas, no interior do Estado. A segunda escola foi criada em Pelotas, no Rio Grande
do Sul, no ano de 1883, hoje parte integrante da Universidade Federal de Pelotas.
Ao olharmos a figura 37, é verificado que as ICTs nacionais líderes na Área de
Agronomia em conhecimento e na formação de pesquisadores desenvolvedores de patentes no
Brasil, são: UFV, USP, UFLA, UFRGS UNESP, UFSM e UNB, além da estadunidense
Universidade da Califórnia et Davis (2). A liderança da Universidade Federal de Viçosa
(UFV) na Área de Engenharia Agronômica, seguida de perto da UFLA e da USP, deve-se
muito à sua história que teve começo como Escola Superior de Agricultura e Veterinária
(ESAV) criada em 1922, mas com início de seu funcionamento apenas em 1927. Em 1948, foi
transformada em Universidade Rural do Estado de Minas Gerais (UREMG). Com as
pesquisas científicas realizadas nas ciências agrárias, reforçando a sua expertise neste campo,
logo se tornou conhecida em todo o país e como resultado teve a sua federalização em 1969,
quando ganhou seu nome atual.
Figura 38- Instituições líderes em formação de pesquisadores desenvolvedores de patentes na área de Engenharia
de Alimentos no Brasil.

Fonte: Plataforma Lattes – CNPq, 2014; Banco de dados de patentes – INPI, 2014; Organizado por Marcus
Anversa, 2014.
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*Valor Estimativo.
**Apuradas as ICTs com o mínimo de 10 patentes desenvolvidas e tornadas públicas no período de 01/06/2006 a
14/05/2014.

A UNICAMP, UFSC, UFPR e a FURG lideram na área de Engenharia de Alimentos,
segundo os dados apurados e constantes na figura 38. A primeira universidade a disponibilizar
o curso de Engenharia de Alimentos no país foi a Unicamp. Surgiu, em 1967, como Faculdade
de Tecnologia de Alimentos (FTA) e, em 1975, passou a se chamar Faculdade de Engenharia
de Alimentos (FEA). Foi a pioneira no ensino e na pesquisa na América Latina. Idealizada e
fundada pelo professor e engenheiro agrônomo André Tosello, que justificava que era preciso
impulsionar o desenvolvimento tecnológico na área de alimentos. A expertise pioneira da
UNICAMP na Área de Engenharia de Alimentos a colocam até os dias de hoje numa das
principais instituições formadoras de pesquisadores inovativos na referida área.
No caso da UFC, principal formadora de recursos humanos desenvolvedores de
patentes desta Área Tecnológica na Região Nordeste, suas pesquisas são voltadas no
aproveitando da biodiversidade da caatinga brasileira, além do uso do leite de cabra para a
produção de queijos e derivados.
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Figura 39- Instituições líderes em formação de pesquisadores desenvolvedores de patentes na área de Engenharia
Civil no Brasil.

Fonte: Plataforma Lattes – CNPq, 2014; Banco de dados de patentes – INPI, 2014; Organizado por Marcus
Anversa, 2014.
*Valor Estimativo.
**Apuradas as ICTs com o mínimo de 10 patentes desenvolvidas e tornadas públicas no período de 01/06/2006 a
14/05/2014.

Conforme observado nos dados apurados e constantes na figura 39, as ICTs nacionais
líderes na área de Engenharia Civil são: USP, UFRGS, UFRJ, UFAM, PUC-RIO e
UNISINOS. Quanto às estrangeiras que colaboram na formação de nossa massa crítica de
pesquisadores desenvolvedores de patentes de produtos ligados à esta Área, são as
universidades britânicas de Leeds (1) e King´s College London (1), a espanhola Universidade
Politécnica da Catalunha (2), a estadunidense Universidade do Estado da Califórnia (1) e a
canadense Universidade de Concórdia (1).
A Engenharia Brasileira tem o berço de origem militar. Em 4 de Dezembro de 1810, o
futuro Rei D. João VI assinou uma lei criando a Academia Real Militar do Rio de Janeiro, a
primeira escola de Engenharia Brasileira. A Academia Real Militar passou às denominações
de Escola Militar e, em 1858, de Escola Central. O ensino nessa Escola abrangia três cursos
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distintos: um curso teórico de Ciências Matemáticas, Físicas e Naturais, um curso de
Engenharia e Ciências Militares, e um curso de Engenharia Civil voltado para as técnicas de
construção de estradas, pontes, canais e edifícios, ministrado aos não militares, ou seja, aos
civis que frequentavam as suas aulas. Em 1874, a Escola Central transferiu-se do Ministério
do Exército para o Ministério do Império, com o nome de Escola Politécnica atendendo
apenas alunos civis. Em 1965, já na Cidade Universitária, passou a se chamar Escola de
Engenharia e em 2003 recebeu o nome de Escola Politécnica. A Escola é pertencente à UFRJ
desde que foi constituída.
A Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, na qual é ministrado o curso de
Engenharia Civil, foi fundada em 1893 como a primeira escola de engenharia do Estado de
São Paulo, sob a denominação de Escola Politécnica de São Paulo. Com a criação da USP em
1934, a Escola Politécnica de São Paulo foi incorporada a esta. É considerada, juntamente
com as outras unidades da USP que ministram cursos de Engenharia e/ou Tecnologia de
Informação, 47º melhor escola de tecnologia do mundo e a melhor da América Latina,
segundo ranking QS em 2015 (SÃO PAULO, 2015).
O curso de Engenharia Civil da UFRGS foi o primeiro curso da Escola de Engenharia
e um dos mais antigos da UFRGS. Criado em 1896 com ênfase em Agrimensura, Hidráulica e
Estradas, obteve reconhecimento em 08 de dezembro de 1900. A qualidade do ensino
oferecido pela Escola de Engenharia da UFRGS, entre os cursos, o de Engenharia Civil, pôde
ser atestada nos conceitos obtidos nos últimos provões do MEC, onde todos os cursos da
Escola de Engenharia que foram avaliados obtiveram conceito “A”, sendo que alguns deles
foram classificados entre os melhores do País. Esses conceitos, acompanhados de outros
quatro conceitos "A" em "mestrado", "doutorado", "titulação" e "dedicação dos professores"
confirmam a sua excelência e de sua boa posição na formação de recursos humanos
desenvolvedores de patentes no país.
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Figura 40- Instituições líderes em formação de pesquisadores desenvolvedores de patentes na área de Engenharia
Elétrica no Brasil.

Fonte: Plataforma Lattes – CNPq, 2014; Banco de dados de patentes – INPI, 2014; Organizado por Marcus
Anversa, 2014.
*Valor Estimativo.
**Apuradas as ICTs com o mínimo de 10 patentes desenvolvidas e tornadas públicas no período de 01/06/2006 a
14/05/2014.

Observando a figura 40, a produção de patentes ligadas ao ramo da Engenharia
Elétrica está concentrada no Estado de São Paulo, com o destaque da USP e a UNICAMP, o
que reflete na concentração nacional das indústrias deste ramo. Inclusos estão as indústrias
ligadas à comunicação, nas quais o referido Estado detém 43%. Outras ICTs nacionais que se
destacam como formadoras de pesquisadores inovativos desta área são: UFMG, UFSC, UFU,
UTFPR, UFRGS, UFRJ, PUC-MINAS, PUC-RS, UFES, UNB, UFBA, UFCG, UFSM e
UNIFEI. Destacam-se as localizadas em Minas Gerais e Paraná, que junto com São Paulo,
possuem importantes usinas hidrelétricas. Entre as estrangeiras estão a francesa Instituto
Politécnico Nacional de Toulouse (6), a estadunidense Universidade da Califórnia (3), a suíça
ETH Zurich (2), a holandesa TU DELFET (2) e a britânica Universidade de Manchester (2).
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Quanto a origem do curso de Engenharia Elétrica no Brasil, em 23 de novembro de
1913, este foi criado com a presença do Presidente da República Marechal Hermes da Fonseca
e inúmeras autoridades, em Itajubá, Minas Gerais, além do Engenheiro Dr. Paulo de Frontin,
Presidente do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, sob o idealismo e abnegação do
advogado Theodomiro Carneiro Santiago. Este foi o primeiro curso de Engenharia Elétrica no
Brasil e na América do Sul.
Em

1967,

foi

criada

a

Faculdade

de

Engenharia

de

Campinas

(FEC),

concomitantemente à instalação da UNICAMP, tendo o Departamento de Engenharia Elétrica
como o responsável pelo curso de mesmo nome. Seu desenvolvimento em um dos melhores
centros acadêmicos na área se dá a partir de alguns estímulos importantes, em particular, à
uma intervenção de Zeferino Vaz, que em 1971 trouxe mais um cérebro brasileiro do exterior.
A vinda do professor Manoel Sobral Jr., que na ocasião era professor titular do Departamento
de Engenharia Elétrica da Universidade de Michigan, agora na condição de Chefe do
Departamento Engenharia Elétrica da UNICAMP, negociou e firmou os primeiros grandes
contratos da história deste grupo, administrando a implantação do mestrado e doutorado,
criados em 1971 e do regime de dedicação em tempo integral dos professores. Ampliou o
corpo docente, contratando um grupo de engenheiros do ITA que se tornou um núcleo de
liderança da Faculdade de Energia Elétrica da UNICAMP (FEE) (CASTRO & BALÁN,
1994).
A Engenharia Elétrica da USP remonta ao início do século, mas a habilitação de
engenheiro eletricista só começa a ser oferecida a partir de 1955, quando substitui a de
engenheiro mecânico-eletricista. "A área de Engenharia Elétrica compunha um conjunto de
cátedras que ainda tem lastros na atual estrutura do ensino da Escola Politécnica (Poli), que
são os atuais 'chefes de áreas de ensino', uma reminiscência dos antigos catedráticos. Este
detalhe importa como indicação do peso da tradição em uma escola cuja história é bem mais
antiga do que a da própria Universidade de São Paulo", conforme afirma Maria Helena de
Castro e Jorge Balán (1994, p. 19).
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Figura 41- Instituições líderes em formação de pesquisadores desenvolvedores de patentes na área de Engenharia
Florestal no Brasil.

Fonte: Plataforma Lattes – CNPq, 2014; Banco de dados de patentes – INPI, 2014; Organizado por Marcus
Anversa, 2014.
*Valor Estimativo.
**Apuradas as ICTs com o mínimo de 10 patentes desenvolvidas e tornadas públicas no período de 01/06/2006 a
14/05/2014.

Os dados apresentados pela figura 41 reforçam a importância do manejo sustentável e
das pesquisas ligadas a estas técnicas por parte do Estado do Paraná (Floresta de Araucárias),
representado pela UFPR, e o Estado do Amazonas (Floresta Equatorial), pela UFAM, com a
consequente produção de patentes ligadas a essas práticas de manejo. Era de se esperar maior
destaque da UFPA e de outras ICTs localizadas em outros biomas brasileiros como o tão
agredido Cerrado, a Mata Atlântica e a Caatinga. A Universidade de Freiburg (2), Alemanha,
se destaca na formação no estrangeiro de nossos pesquisadores desenvolvedores de patentes
nesta área.
No Brasil, o curso superior de Engenharia Florestal foi criado em 30 de maio de 1960
na cidade de Viçosa, Minas Gerais, com o apoio da Organização das Nações Unidas para a
Agricultura e Alimentação (FAO), mas foi transferido para a cidade de Curitiba, Paraná, pelo
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Decreto Presidencial de 14 de novembro de 1963, formado o curso de Engenharia Florestal da
UFPR. Nesta mesma instituição, em 1973, foi criado o primeiro curso de Pós-Graduação em
nível de mestrado em Engenharia Florestal do Brasil. Posteriormente, em 1982, foi também
criado o primeiro curso em nível de doutorado em Engenharia Florestal do Brasil e em 1997 o
Programa de Pós-doutorado. Constata-se o grau de excelência da Engenharia Florestal da
UFPR que como consequência, forjando recursos humanos com mentalidade inovativa em
suas pesquisas.
O Departamento de Ciências Florestais (LCF), da USP, foi criado em 1961 por
iniciativa do Prof. Helladio do Amaral Mello, então com o nome de Cadeira de Silvicultura,
desmembrada da Cadeira de Horticultura da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz
(ESALQ). Com a reforma da USP de 1970, a Cadeira de Silvicultura passou a se chamar
Departamento de Silvicultura. Posteriormente, em 1986, passou a se chamar Departamento de
Ciências Florestais. A criação do curso de graduação em Engenharia Florestal ocorreu em
1968 e a primeira turma graduou-se em 1972. Quatro anos depois, iniciou o curso de mestrado
em Ciências Florestais. Como os outros cursos de excelência na Área de Engenharia da USP,
o seu curso de Engenharia Florestal mostra-se com um dos formadores de massa crítica
criativa no desenvolvimento de processos inovativos ligados à esta Área de Tecnologia
Florestal.
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Figura 42- Instituições líderes em formação de pesquisadores desenvolvedores de patentes na área de Engenharia
de Materiais e Metalúrgica no Brasil.

Fonte: Plataforma Lattes – CNPq, 2014; Banco de dados de patentes – INPI, 2014; Organizado por Marcus
Anversa, 2014.
*Valor Estimativo.
**Apuradas as ICTs com o mínimo de 10 patentes desenvolvidas e tornadas públicas no período de 01/06/2006 a
14/05/2014.

A Área de Engenharia de Materiais e Metalúrgica é o ramo das Engenharias com
maior desenvolvimento de patentes. Temos de acordo com a figura 42, as ICTs nacionais com
destaque na formação de recursos humanos inovativos as: UFRGS, USP, UFSCAR, UFRJ,
UFMG, UFSC, UFOP, UFRN, IME, PUC-RS, UFRN, UFPR, PUC-RIO, UNESP e IPEN.
Quantas as estrangeiras, sobressaíssem a Universidade Técnica da Renânia do NorteVestefália (7), da Alemanha, as britânicas Universidade de Sheffield (3) e Manchester (2), a
portuguesa Universidade de Aveiro (2) e as estadunidenses Universidades da Florida (2),
Pensilvânia (2) e Washington (2).
Segundo o Cadastro da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), vinculado ao Ministério da Educação, os
primeiros cursos de Engenharia Metalúrgica no Brasil tiveram sua origem nas UFRGS, UFRJ
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e no IME, com início de funcionamento nos anos de 1889, 1931 e 1938, respectivamente
(BRASIL, 2010a). Esta Engenharia englobava três áreas principais: a Metalurgia Extrativa, a
Metalurgia Física e a Metalurgia Mecânica, já evidenciando a multidisciplinaridade da área.
A Escola de Engenharia da UFRGS, responsável pela formação de boa parte dos
recursos humanos desenvolvedores de patentes na Área de Engenharia de Matérias e
Metalurgia, foi idealizada por cinco engenheiros militares, professores da Escola Militar do
Rio Grande do Sul, João Simplício Alves de Carvalho, João Vespúcio de Abreu e
Silva, Juvenal Miller, Lino Carneiro da Fontoura e Gregório de Paiva Meira, mais o
engenheiro civil Álvaro Nunes Pereira. Eles foram apoiados pelo Presidente da
Província, Júlio de Castilhos, notório devoto do positivismo, que teve grande influência na
política gaúcha e nacional, tendo como seguidores, Pinheiro Machado, Borges de Medeiros,
Getúlio Vargas, Osvaldo Aranha e mesmo, Leonel de Moura Brizola.
Como podemos constatar, o desenvolvimento da Área de Engenharia de Materiais tem
suas origens na Metalurgia. O constante desenvolvimento das pesquisas com materiais
cerâmicos e com vidros e, mais tarde, com os polímeros, levou a maioria dos Departamentos
de Metalurgia a transformarem-se, no final da década de 1960, em Departamentos de Ciências
dos Materiais ou de Engenharia de Materiais. Na década de 1970, ocorre a consolidação da
Ciência dos Materiais e são criados em todo o Mundo bacharelados nessa área,
frequentemente a partir de cursos de graduação em Metalurgia. Em 1970, iniciou-se na
Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), o primeiro curso de Graduação em
Engenharia de Materiais da América Latina, que era inicialmente chamado de Engenharia de
Ciências dos Materiais. O segundo curso brasileiro de graduação em Engenharia de Materiais
começou a funcionar em 1979, na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), na
época era campus da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), e o terceiro, em 1990, na
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).
Em relação à USP, nos primórdios, a Escola Politécnica, criada em 1893 para
promover o desenvolvimento tecnológico do país, conciliou desde o princípio, trabalhos
relativos a obras de grande porte com trabalhos de concepção e testes de matérias-primas,
essenciais para o desenvolvimento e produção de bens de capital e de consumo. No ano de
1934, como já citado, foi uma das unidades fundadoras da Universidade de São Paulo,
agregando ao ensino de Engenharia maior ênfase às ciências básicas, com o aprimoramento
cada vez maior do seu corpo docente e discente. Impulsionada pelo desenvolvimento das
aplicações tecnológicas da Física e da Química, em todo Mundo, a Escola Politécnica passou
na época, por reformas curriculares e pela criação de novos cursos. Nesse contexto, em 1939,
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o curso de Engenharia de Minas e Metalurgia foi criado, formando quatro engenheiros, em
1943.
Figura 43- Instituições líderes em formação de pesquisadores desenvolvedores de patentes na área de Engenharia
Mecânica no Brasil.

Fonte: Plataforma Lattes – CNPq, 2014; Banco de dados de patentes – INPI, 2014; Organizado por Marcus
Anversa, 2014.
*Valor Estimativo.
**Apuradas as ICTs com o mínimo de 10 patentes desenvolvidas e tornadas públicas no período de 01/06/2006 a
14/05/2014.

A área de Engenharia Mecânica é outra do ramo das Engenharias com grande
produção de patentes. Ao analisarmos a figura 43, as ICTs nacionais possuidoras de massa
crítica para a formação de pesquisadores desenvolvedores de patentes, temos a UNICAMP,
UFSC, UFMG, USP, UFSCAR, UFRGS, UFPB, UNESP, PUC-RIO UFU, ITA, UFF, UFRN,
UNB, UFC, UFPR E UFRJ. Já as estrangeiras, a francesa INTP (2) e a britânica Universidade
de Southampton (2).
A Faculdade de Engenharia Mecânica passa pela história da Unicamp, cuja origem se
deu na campanha pela instalação de uma faculdade de Medicina em Campinas, deflagrada em

237

1946 pelo jornalista Luso Ventura, no Diário do Povo. Essa campanha, que gerou muitos
debates e que durou quase duas décadas, levou à criação do Conselho de Entidades de
Campinas em 1955, e à aprovação da criação da faculdade pelo governo do Estado em 1958,
mas sem a oferta dos meios necessários para sua instalação. Somente em 1968 foi criada a
Faculdade de Engenharia de Campinas (FEC), abrigando os departamentos de Engenharia
Mecânica e Elétrica. O Programa de Mestrado em Engenharia Mecânica da UNICAMP foi
iniciado em 1974 e o de Doutorado em 1975, seguindo como um centro de excelência na
formação de pesquisadores criativos nesta área.
O Curso de Graduação em Engenharia Mecânica da UFSC foi criado pela Portaria
3849/GR, de 18/12/1960, e reconhecido pelo Decreto 75774, de 26/5/1975, iniciando suas
atividades no início de 1962. Este curso teve o pioneirismo, em termos de ensino de
Engenharia no Brasil, ao incluir na nona fase do currículo do curso um sistema de estágio
profissional, a ser cumprido em tempo integral e dedicação exclusiva dentro de uma empresa
da área mecânica. Estes estágios passaram a ser cumpridos nos centros industriais das cidades
próximas a Florianópolis, implicando em um afastamento dos alunos-estagiários da
universidade por um período de seis meses, período em que passavam a exercitar na prática
diária de uma indústria os conhecimentos teóricos e laboratoriais que haviam adquirido na
escola. Com o desdobramento destas experiências, temos a produção de patentes com
cotitularidade com a Whirlpool, através de seu polo de Joinville.
Segundo a página da Assessoria de Imprensa da UFMG (BRASIL, 2011c), "a maior
escola pública de Engenharia da América Latina, a Escola de Engenharia da Universidade
Federal de Minas Gerais (EEUFMG) foi fundada em 21 de maio de 1911", sendo o curso de
Engenharia Mecânica criado em 1962, com profícua formação de recursos humanos
desenvolvedores de patentes, pesquisando na mais diversas ICTs e indústria mecânicas do
país.
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Figura 44- Instituições líderes em formação de pesquisadores desenvolvedores de patentes na área de Engenharia
Nuclear no Brasil.

Fonte: Plataforma Lattes – CNPq, 2014; Banco de dados de patentes – INPI, 2014; Organizado por Marcus
Anversa, 2014.
*Valor Estimativo.
**Apuradas as ICTs com o mínimo de 10 patentes desenvolvidas e tornadas públicas no período de 01/06/2006 a
14/05/2014.

Através dos apurados na figura 44, temos a prevalência da UFMG na formação de
recursos humanos desenvolvedores de patentes na Área de Engenharia Nuclear, em especial,
equipamentos para proteção radiológica em medicina, seguido em grau menor pela USP e pela
estadunidense Universidade de Illinois (1). No Brasil, existe somente um curso de Engenharia
Nuclear como Graduação, que é ministrado pela Escola Politécnica da UFRJ, criado no ano de
2010.
A atuação da UFMG na área nuclear começou em 1952 com o Instituto de Pesquisas
Radioativas (IPR). Em 1957, foi criado o Curso de Especialização em Engenharia Nuclear que
formava especialistas ao nível de pós-graduação. Este curso deu origem, em 1968, ao Curso
de Pós-Graduação em Ciências e Técnicas Nucleares - CCTN, sendo este o primeiro curso de
mestrado na área de Ciências Exatas da Universidade. Na década de 1960, em colaboração

239

com a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), foi instalado no Campus da UFMG, o
reator de pesquisa TRIGA-IPR-R1. Em 1972, o IPR foi transferido para a Companhia
Brasileira de Tecnologia Nuclear, criada para atender ao Acordo Nuclear Brasil-Alemanha.
Devido às divergências de finalidades, tornou-se inviável a permanência do Curso de Ciências
e Técnicas Nucleares dentro do IPR. Assim, em 1978, foi criado o Departamento de
Engenharia Nuclear com a função de manter, dentro da UFMG, a área de conhecimento em
Engenharia Nuclear. O Curso de Pós-graduação em Ciências e Técnicas Nucleares, desde o
início cobre ampla faixa de áreas de conhecimento relacionadas com a energia nuclear, como
física e engenharia de reatores, segurança de usinas nucleares, aplicações de radioisótopos,
instrumentação nuclear, técnicas de radioproteção e dosimetria.
Figura 45- Instituições líderes em formação de pesquisadores desenvolvedores de patentes na área de Engenharia
Produção no Brasil.

Fonte: Plataforma Lattes – CNPq, 2014; Banco de dados de patentes – INPI, 2014; Organizado por Marcus
Anversa, 2014.
*Valor Estimativo.
**Apuradas as ICTs com o mínimo de 10 patentes desenvolvidas e tornadas públicas no período de 01/06/2006 a
14/05/2014.
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Temos na Região Sul, conforme a figura 45, a localização das ICTs nacionais que se
destacam na geração de patentes com participação de pesquisadores formados na Área de
Engenharia de Produção. O fato denota a importância dos processos de produção na
consolidação do produto final. As ICTs nacionais de destaques são a UFSC, possuidora do
reconhecido curso de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, a UFPR e a PUC-PR.
Quanto às estrangeiras, temos as francesas Universidade de Franche-Comté (2) e o CNRS (1).
A formação em Engenharia de Produção no Brasil iniciou-se na segunda metade do
século XX, na Escola Politécnica da USP com a criação das disciplinas: Engenharia de
Produção e Complemento de Organização Industrial, por iniciativa do Professor Ruy Aguiar
da Silva Leme. O Professor Ruy Leme mostra no documento “História de Engenharia de
Produção no Brasil” (1983) que, com este ato, a data de nascimento da Engenharia de
Produção no Brasil pode ser considerada como abril de 1955 (BRASIL, 2010b). Em 1959, o
Professor Leme propôs desdobrar o curso de Engenharia Mecânica em duas opções, Projeto e
Produção, resultando no nascimento do primeiro curso de Engenharia de Produção do país. A
Produção, como opção da Engenharia Mecânica da USP, perdurou até 1970. Em 27 de
novembro de 1970, a Congregação da Escola Politécnica da USP aprovou a criação de uma
graduação autônoma em Engenharia de Produção. Finalmente, em agosto de 1976, o Decreto
nº 78.319 concedeu reconhecimento ao curso de Engenharia de Produção da Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo.
Em 1979, na UFSC, foram criadas, em nível de graduação, as habilitações em
Engenharia de Produção nas áreas de Engenharia Civil, Engenharia Mecânica e Engenharia
Elétrica. Em 13 de dezembro de 1983, através do processo Nº. 23000.012128/83-2,
consubstanciado no parecer Nº. 581/83, o Plenário do Conselho Federal de Educação aprovou,
por unanimidade, o reconhecimento do curso de Engenharia, habilitação em Engenharia de
Produção Mecânica. Da mesma forma, em 13 de dezembro de 1983, através do processo Nº.
23000.12129/83-9, com o parecer Nº. 582/83, o Plenário do Conselho Federal de Educação
aprovou, por unanimidade, o reconhecimento do curso de Engenharia, com habilitação em
Engenharia de Produção Elétrica. Já em 15 de fevereiro de 1984, consubstanciado no processo
23.000.012.127/83-6 e parecer Nº. 86/84, o Conselho Federal de Educação, aprovou por
unanimidade, o reconhecimento do curso de Engenharia, área Civil, habilitação em
Engenharia de Produção. Esta concepção de curso, subdividida em habilitações, através das
Engenharias Civil, Mecânica e Elétrica, permitiu a otimização dos recursos da UFSC e
também de formar boa parcela de pesquisadores criativos no desenvolvimento de inovação de
processos de produção.

241

A PUC-PR foi a primeira instituição a criar o curso de Engenharia de Produção no
Estado do Paraná e apesar de seu curto período de existência, pouco mais de 10 anos, surgida
no início deste século XXI, já está desenvolvendo recursos humanos criativos nesta Área
Científica-Tecnológica.
Figura 46- Instituições líderes em formação de pesquisadores desenvolvedores de patentes na área de Engenharia
Química no Brasil.

Fonte: Plataforma Lattes – CNPq, 2014; Banco de dados de patentes – INPI, 2014; Organizado por Marcus
Anversa, 2014.
*Valor Estimativo.
**Apuradas as ICTs com o mínimo de 10 patentes desenvolvidas e tornadas públicas no período de 01/06/2006 a
14/05/2014.

Uma das Áreas da Ciência e Tecnologia maior desenvolvedora de patentes é a da
Engenharias Química. Verificando a figura 46, as ICTs nacionais possuidoras de massa crítica
para a formação de pesquisadores desenvolvedores de patentes e inovações, há a relevância da
UNICAMP, UFRJ, UFSC, USP, UFBA, UFPR, UFSCAR. Quanto as estrangeiras, temos as
francesas Universidade Lyon I (5) e Universidade de Tecnologia de Compiègne (3), a alemã
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Universidade de Braunschweig (2) e as britânicas Universidades de Leeds (2), Manchester (2)
e Salford (2).
O primeiro curso de Engenharia Química no Brasil surgiu em 1946, quando o
Conselho Universitário da Universidade do Brasil, hoje UFRJ, em 19 de julho de 1951,
aprovou o parecer favorável da Comissão de Regimentos constantes do Processo N.
10.411/51, que versava sobre a Reforma no Regimento da Escola Nacional de Química
(ENQ). Este novo regimento foi publicado no Diário Oficial da União em 05 de novembro de
1951. A criação deste curso estava mais condizente com a realidade industrial nacional dos
anos 40 e 50 do século XX. As dificuldades causadas pela II Guerra Mundial ao comércio
internacional favorecem a estratégia de substituição de importações. Portanto, em 1943, é
fundada em Duque de Caxias (RJ) a Fábrica Nacional de Motores, em 1946 começa a operar o
primeiro alto-forno da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda (RJ) e a
Petrobrás é criada em outubro de 1953, detendo o monopólio de pesquisa, extração e refino de
petróleo. Começa a vinda em grande quantidade de indústrias transnacionais, incrementada a
partir do Governo Juscelino Kubitschek de Oliveira (1956-1961). A partir de 1952, a ENQ
passou a ministrar o curso de Engenharia Química, mantendo a sua expertise histórica de
formar engenheiros químicos com espírito inovativos, contribuindo para a constituição da
massa crítica desta área da Engenharia.
A Faculdade de Engenharia Química da UNICAMP (FEQ), criada em abril de 1990,
constitui-se numa Unidade responsável pelo Ensino de Graduação e de Pós-Graduação, pela
Pesquisa e por atividades de Extensão à Comunidade no âmbito da Engenharia Química. O
Curso de Graduação em Engenharia Química da UNICAMP, que teve início em 1975 com
base em um plano curricular moderno, funciona apoiado em um Corpo Docente procedentes
de diversas regiões do país e do exterior, todos eles com título de Doutor. O plano curricular
do Curso de Graduação não direciona o Engenheiro Químico formado para qualquer
modalidade específica, mas lhe confere uma formação geral sólida que o torna apto a
desenvolver com competência as atividades que lhe são conferidas. A UNICAMP propicia
através de seus formandos um grande desenvolvimento e produção de patentes nesta área.
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Figura 47- Instituições líderes em formação de pesquisadores desenvolvedores de patentes na área de Farmácia
no Brasil.

Fonte: Plataforma Lattes – CNPq, 2014; Banco de dados de patentes – INPI, 2014; Organizado por Marcus
Anversa, 2014.
*Valor Estimativo.
**Apuradas as ICTs com o mínimo de 10 patentes desenvolvidas e tornadas públicas no período de 01/06/2006 a
14/05/2014.

Segundo os dados da figura 47, é observado que a USP e UFMG são as grandes
formadoras nacionais de pesquisadores desenvolvedores de patentes na Área de Farmácia,
seguidos pela UFS, UFRGS, UNESP, UFSC, UFPB, UEM, UFC, UFSM, UFPI, UFSJ, UFPR,
UCS, UNB e UNICAMP. A Universidade Paris Sud 11 (12), França se apresenta como uma
das grandes formadoras internacional desses recursos humanos para o Brasil.
Em 1809 foi criado dentro do curso médico, a primeira cadeira de matéria médica e
farmácia ministrada pelo médico português José Maria Bomtempo. A história do ensino
farmacêutico no Brasil inicia-se em 1832, com a Faculdade de Farmácia no Rio de Janeiro,
pertencente hoje à UFRJ, associada à Faculdade de Medicina e Cirurgia, e é caracterizada pela
tentativa de unificar o modelo educacional. O quadro do farmacêutico ligado somente a
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medicamentos começa a mudar quando em 1897 começa a funcionar, em Porto
Alegre, a Escola Livre de Farmácia e Química Industrial.
No dia 12 de outubro de 1898, em reunião promovida por Bráulio Gomes, foi fundada
a Escola de Pharmacia de São Paulo. O curso teria três anos de duração para a formação do
farmacêutico, e mais um para a obtenção do título de Bacharel em Ciências Naturais e
Farmacêuticas, após a defesa de tese. Em 1924, em virtude da criação de várias escolas de
Farmácia que formavam milhares de profissionais, a Escola de Farmácia de São Paulo viu-se
na contingência de encerrar suas atividades. Com a criação da USP, pertencente ao governo
do Estado de São Paulo, foi criada a Faculdade de Farmácia e Odontologia. Em 1954, houve
grande reformulação do currículo, com a inclusão das disciplinas básicas biológicas, passando
o curso a ser ministrado em quatro anos. Nos dias de hoje os pesquisadores da Área de
Farmácia formados na USP se destacam nacionalmente no desenvolvimento de patentes e
inovações ligadas à Farmácia. O Estado de São Paulo abriga 42% da produção farmacêutica
do Brasil e é um segmento que exibe taxas de inovação superiores às da indústria como um
todo (SÃO PAULO, 2015b).
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Figura 48- Instituições líderes em formação de pesquisadores desenvolvedores de patentes na área de Física no
Brasil.

Fonte: Plataforma Lattes – CNPq, 2014; Banco de dados de patentes – INPI, 2014; Organizado por Marcus
Anversa, 2014.
*Valor Estimativo.
**Apuradas as ICTs com o mínimo de 10 patentes desenvolvidas e tornadas públicas no período de 01/06/2006 a
14/05/2014.

Conforme os dados apurados e constantes na figura 48, destacam-se as seguintes
universidades/ICTs nacionais na formação de nossa massa crítica de pesquisadores
desenvolvedores de patentes de produtos ligados ao emprego da Física, são: USP, UFRGS,
UNICAMP, UFMG, ITA, PUC-RIO, CBPF, UFPE e UFS. Quantas à estrangeiras temos a
francesa Universidade Paris Sud 11 (3) e o famoso estadunidense Instituto de Tecnologia de
Massachusetts (MIT) (2).
O ensino de Física foi inaugurado na Academia Real Militar, em 1811, primeira
instituição a ensinar Química e Física em nível superior no país. As contribuições de cientistas
brasileiros na Física iniciaram-se após a criação da Universidade de São Paulo (1934), na sua
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, sob a liderança do professor Gleb Wataghin, de
origem russa, professor na Universidade de Turim que veio para o Brasil com outros
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professores italianos para a recém-criada Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (DAMY,
2007). No Rio de Janeiro, o desenvolvimento da Física teve início na mesma época graças à
presença de Bernhard Gross, um notável físico alemão que iniciou as pesquisas da Física do
Estado Sólido no Brasil. Trabalhou no Instituto Nacional de Tecnologia (INT), na qual
promoveu diversos cursos e se dedicou à metrologia, medidas elétricas e estudo dos
dielétricos sólidos. Também desenvolveu pesquisas sobre raios cósmicos, radioatividade,
viscoelasticidade e eletretos. Como relata Marcello Damy (2007, p. 49), "Bernhard Gross
criou uma escola de especialistas na Física dos Dielétricos (...). Um dos alunos de Gross,
Sergio Mascarenhas de Oliveira, é o fundador da Escola de Física de São Carlos (USP), um
dos maiores centros de investigação de física do estado sólido no país".
Entretanto, as mais importantes contribuições de físicos brasileiros são devidas ao
grupo de Gleb Wataghin, da USP. Desde 1936 iniciaram-se as pesquisas sobre raios cósmicos,
publicadas em várias revistas especializadas do Brasil e do exterior. Essas pesquisas
culminaram com a descoberta do fenômeno conhecido por “chuveiros penetrantes de raios
cósmicos” (cosmic ray penetrating showers), um novo fenômeno que revelou a existência de
partículas penetrantes simultâneas na radiação cósmica. Através deste histórico, verifica-se a
grande expertise da USP na formação de físicos criativos, cujas pesquisas, muitas se
desdobrando em novas aplicações tecnológicas como pode ser observado pelas patentes
desenvolvidas por estes.
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Figura 49- Instituições líderes em formação de pesquisadores desenvolvedores de patentes na área de Fisioterapia
no Brasil.

Fonte: Plataforma Lattes – CNPq, 2014; Banco de dados de patentes – INPI, 2014; Organizado por Marcus
Anversa, 2014.
*Valor Estimativo.
**Apuradas as ICTs com o mínimo de 10 patentes desenvolvidas e tornadas públicas no período de 01/06/2006 a
14/05/2014.

De acordo com a figura 49, temos a prevalência da UFMG na formação de recursos
humanos desenvolvedores de patentes em Fisioterapia, área do conhecimento que teve grande
expansão nos últimos anos.

Além da UNIFESP, universidade federal com expertise na

formação de recursos humanos na área de saúde, temos as universidades estadunidenses de
Boston (1) e de Connecticut (1) como formadoras para o Brasil. Nota-se a concentração das
pesquisas que resultam em patentes nesta área concentradas na Região Sudeste.
A Prática de Fisioterapia no Brasil iniciou-se em 1919, quando foi fundado o
Departamento de Eletricidade Médica pelo Professor Raphael de Barros, da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo. Em 1958, a Lei N. 5.029 criou anexo à Cadeira de
Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o
Instituto Nacional de Reabilitação (INR). Este era um projeto da Organização Mundial da
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Saúde, Organização Panamericana de Saúde e World Confederation for Physical Therapy. Foi
neste Instituto que se iniciou o primeiro Curso de Fisioterapia com padrão internacional
mínimo e duração de dois anos. Alguns anos mais tarde, na Portaria N. 347, de 7 de abril
de 1967, a USP regulamenta os cursos de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Instituto de
Reabilitação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O Decreto Lei N. 938,
de 13 de outubro de 1969, rege que os fisioterapeutas diplomados por escolas e cursos
reconhecidos são profissionais de nível superior.
No decorrer da década de 1950, o grupo de ortopedistas do Hospital da Baleia, Belo
Horizonte, passou a liderar a área de reabilitação em Belo Horizonte com um modelo de
reabilitação pós-guerra, importado dos Estados Unidos. Conforme relata Nascimento et al
(2006, p. 243), em 1962 teve início o curso de Fisioterapia com a parceria entre o Hospital
Arapiara e a Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais (FCMMG), da atual UFMG. Em
3 de dezembro de 1971, o curso de Fisioterapia da UFMG foi reconhecido por meio do
Decreto-Lei N. 69.687, uma referência no país e um dos mais concorridos da instituição. A
UFMG proporciona desde então ao seu corpo docente e discente do curso de Fisioterapia,
laboratórios de pesquisa estruturada em nível de excelência, o que garante a publicação de
artigos em periódicos nacionais e internacionais, o que repercute na criação de patentes
diversas, além de forjar uma massa crítica inovativa de expressão nacional.
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Figura 50- Instituições líderes em formação de pesquisadores desenvolvedores de patentes na área de Medicina
no Brasil.

Fonte: Plataforma Lattes – CNPq, 2014; Banco de dados de patentes – INPI, 2014; Organizado por Marcus
Anversa, 2014.
*Valor Estimativo.
**Apuradas as ICTs com o mínimo de 10 patentes desenvolvidas e tornadas públicas no período de 01/06/2006 a
14/05/2014.

Conforme os dados apurados e constantes na figura 50, destacam-se as seguintes ICTs
nacionais na formação de nossa massa crítica de pesquisadores desenvolvedores de patentes
de produtos ligados à Ciência Médica, são: USP, UNIFESP, UFMG, UNICAMP, UFRGS e
UFRGS.

Quanto

às

universidades

estrangeiras

formadoras

de

recursos

humanos

desenvolvedores de patentes ligadas à Medicina, temos o destaque da britânica King´s College
London (3).
O primeiro curso de Medicina no Brasil foi criado em Salvador, em 18 de fevereiro de
1808, sob a denominação de Colégio de Cirurgia da Bahia, atual Faculdade de Medicina da
Bahia da Universidade Federal da Bahia (FAMEB), da UFBA. Em 5 de novembro do mesmo
ano foi criada por D. João VI e fundada por Correia Picanço, através de Carta Régia,
a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, hoje pertencente à UFRJ, com o nome de Escola
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de Anatomia, Medicina e Cirurgia e instalada no Hospital Militar do Morro do Castelo.
A Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) foi fundada em 1912 com
o nome de Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo por Arnaldo Augusto Vieira de
Carvalho, médico formado em 1888 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. A
Faculdade de Medicina e Cirurgia passou a integrar a USP em 25 de janeiro de 1934, através
do Decreto N. 6.283. Em 1944 foi inaugurado o Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo, hoje considerado o maior complexo hospitalar da
América Latina. Além do reconhecimento no país, acumulou também indicadores de prestígio
oriundos do exterior. Em 1951, "o Conselho de Educação Médica da Associação Médica
Norte-americana decidiu incluí-la na relação das melhores escolas médicas do mundo, uma
listagem elaborada pela entidade com base em seus critérios de excelência. No ano seguinte,
1952, o Congresso de Educação Médica realizado no Peru escolheu a Faculdade de Medicina
de São Paulo como a melhor escola médica da América Latina" (MARINHO & MOTA, 2003,
p. 106). É a única Faculdade de Medicina da América Latina participante do M8 Alliance que
é uma rede de instituições acadêmicas de excelência em ensino e pesquisa, fundada em 2008 e
que auxilia no desenvolvimento de soluções baseadas na ciência para enfrentar desafios da
área de saúde.
Este panorama histórico da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
demonstra a excelência dos pesquisadores médicos oriundos desta instituição que os colocam
como grandes desenvolvedores de patentes no país, resultado da qualidade de suas pesquisas
médicas.
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Figura 51- Instituições líderes em formação de pesquisadores desenvolvedores de patentes na área de Nutrição no
Brasil.

Fonte: Plataforma Lattes – CNPq, 2014; Banco de dados de patentes – INPI, 2014; Organizado por Marcus
Anversa, 2014.
*Valor Estimativo.
**Apuradas as ICTs com o mínimo de 10 patentes desenvolvidas e tornadas públicas no período de 01/06/2006 a
14/05/2014.

Ao observarmos a figura 51, nota-se que as pesquisas que estão gerando patentes
relacionadas ao conhecimento da Nutrição estão ligadas a produtos de origem das regiões
tropical e equatorial. Devido a isso, temos o destaque da Região Norte, possuidora de grande
biodiversidade a ser pesquisada e explorada, urgindo o desenvolvimento de pesquisas com
patenteamento em Áreas como a da Nutrição. A UFAM é o destaque nestas pesquisas, tendo
parte de seus pesquisadores formados na USP, notado centro de excelência acadêmica de
influência nacional e internacional. O Instituto de Nutrição da América Central e Panamá
(INCAP) (1), que também contribui para o Brasil na formação de recursos humanos na área, é
uma instituição do Sistema de Integração Centro-Americana, fundada em 14 de setembro de
1949, com base na Cidade da Guatemala e com instalações em cada um dos seus EstadosMembros (Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá e
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República Dominicana), que desenvolvem pesquisas em comum. Muitas dessas pesquisas são
conectadas às desenvolvidas pela UFAM, proporcionando a participação na formação dos
recursos humanos para o Brasil.
A origem do curso de Nutrição no Brasil ocorreu em 1939, por iniciativa do médico
Geraldo Horácio de Paula Souza, quando foi criado o primeiro curso no Instituto de Higiene
de São Paulo, hoje correspondendo ao atual Curso de Graduação em Nutrição do
Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP. Em 1946, por iniciativa de
Josué de Castro, foi criado o Instituto de Nutrição da Universidade do Brasil, na qual a partir
de 1948 teve início o Curso de Dietistas, que corresponde ao atual Curso de Graduação em
Nutrição do Instituto de Nutrição da UFRJ. Josué de Castro é responsável pelo clássico da
literatura geográfica do Brasil, “Geografia da Fome: A Fome no Brasil” (1946).
Como afirmado, o pioneiro curso de Nutrição do país, da USP, até os dias de hoje
forma pesquisadores que estão atuando em várias instituições brasileiras, sendo uma delas, a
UFAM, gerando patentes, inovando na Área de Nutrição.
Figura 52- Instituições líderes em formação de pesquisadores desenvolvedores de patentes na área de
Odontologia no Brasil.
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Fonte: Plataforma Lattes – CNPq, 2014; Banco de dados de patentes – INPI, 2014; Organizado por Marcus
Anversa, 2014.
*Valor Estimativo.
**Apuradas as ICTs com o mínimo de 10 patentes desenvolvidas e tornadas públicas no período de 01/06/2006 a
14/05/2014.

Ao analisarmos os dados da figura 52, verifica-se a grande proeminência da USP na
formação de pesquisadores desenvolvedores de patentes na Área Odontológica. Tem-se
também a UNICAMP, PUC-RS, UFRGS, UNESP, UFPEL, UFSC, UFMG, UFRJ e UFRN. O
Brasil é o 11º mercado da indústria de produtos odontológicos, com uma fatia de 1,4% das
vendas mundiais, parcela compatível com o tamanho da inserção do país na economia
mundial (BNDES, 2010, apud PIERONI et al, 2010).
Quanto à origem do Curso de Odontologia no Brasil, Vicente C. F. Saboóia e Thomas
Gomes dos Santos Filho, criaram um texto dentro dos Estatutos das Faculdades de Medicina
do Império, denominado "Reforma Sabóia, apresentado em 25 de outubro de 1884, através do
Decreto nº. 9311, na qual constava pela primeira vez, que a Odontologia formaria um curso
anexo. Portanto, as Faculdades de Medicina do Império, do Rio de Janeiro, atual UFRJ, e de
Salvador, atual UFBA, ficaram compostas de um Curso de Ciências Médicas e Cirúrgicas e de
três cursos anexos: o de Farmácia, o de Obstetrícia e Ginecologia e o de Odontologia. Neste
dia o Imperador D. Pedro II promulgou o Decreto Imperial, criando o Curso de Odontologia.
O Curso de Odontologia criado em 1884, no Rio de Janeiro, foi transformado em Faculdade
de Odontologia em 1925, continuando anexa a Faculdade de Medicina, que pertencia à
Universidade do Rio de janeiro, atual UFRJ, criada em 1920. Em 1933, a Faculdade de
Odontologia tornou-se autônoma, sendo inaugurada em 1934.
Em São Paulo, a Congregação da Escola Livre de Pharmácia, em 7 de dezembro de
1900, aprova a criação da cadeira de Prótese Dentária e, em 1902, recebe a designação de
Escola de Pharmácia, Odontologia e Obstetrícia de São Paulo. Em 1934, o Dr. Armando de
Salles Oliveira, governador do Estado de São Paulo, junto com inúmeros intelectuais, funda a
Universidade de São Paulo, integrando a Faculdade de Farmácia e Odontologia. Surge, então,
a Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade de São Paulo.
Nos últimos anos, a Faculdade de Odontologia da USP (FOUSP) tem se dedicado
intensamente para inserção no cenário internacional. Em busca da internacionalização, já
foram realizadas parcerias com universidades nos Estados Unidos, Europa e América Latina,
tanto para pesquisas quanto no intercâmbio de alunos e professores visitantes, propiciando a
formação de escola da massa crítica de pesquisadores criativos e desenvolvedores de patentes,
de grande destaque a nível nacional.
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Figura 53- Instituições líderes em formação de pesquisadores desenvolvedores de patentes na área de Química no
Brasil.

Fonte: Plataforma Lattes – CNPq, 2014; Banco de dados de patentes – INPI, 2014; Organizado por Marcus
Anversa, 2014.
*Valor Estimativo.
**Apuradas as ICTs com o mínimo de 10 patentes desenvolvidas e tornadas públicas no período de 01/06/2006 a
14/05/2014.

É constatado na figura 53, que as ICTs nacionais líderes na formação de recursos
humanos criativos na Área de Química são: USP, UNICAMP, UFMG, UFSCAR, UFRGS,
UNESP, UFRJ, UFBA, UFPE, UFPR, UEM UFLA, UNB, UFAL, UFV, UFSC, UEL, UFSJ e
UNICENTRO. Quanto as estrangeiras, temos como proeminentes no período, a Universidade
Paris Sud 11 (6), França, as britânicas Universidades de Sussex (4) e Oxford (3) e a alemã TU
Claustral (3). Como informado anteriormente, a Área de Química é uma das mais expressivas
em pesquisas e desenvolvimento que resultam em produtos patenteáveis.
A Química no Brasil teve início no século XIX com a vinda da Família Real para o
Brasil que propiciou diversos avanços culturais e científicos para o país, destacando-se, por
exemplo, a criação das primeiras escolas de nível superior. O ensino de Química foi
inaugurado na Academia Real Militar, em 1811, primeira instituição a ensinar Química e
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Física em nível superior no país, por Dom Rodrigo Domingos de Souza Coutinho Teixeira de
Andrade Barbosa (1745-1812), o Conde de Linhares, conde e diplomata português, Ministro
da Marinha de Guerra e dos Estrangeiros. De acordo com o Conde de Linhares, havia a
necessidade da criação do Curso de Ciências Exatas e de Observação, o qual incluíra as áreas
de Física, Química, Mineralogia, Metalurgia e História Natural. Nesta Academia foi criada a
primeira cadeira de Química no Brasil. (SANTOS, PINTO & ALENCASTRO, 2000, p. 419).
Em São Paulo, o primeiro curso foi de química industrial, no nível técnico, no
Mackenzie College que, quatro anos depois, em 1915, se tornou curso de nível superior. “Um
dos marcos da química brasileira foi a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
(FFCL), quando da fundação formal da Universidade de São Paulo (USP), em 25 de janeiro de
1934, mediante a reunião das faculdades isoladas existentes. Convidado pelo professor
Teodoro Ramos, veio para a química da FFCL o professor Heinrich Rheinboldt, neto do
famoso químico Heinrich Caro. Com extensa bagagem científica e 43 anos de idade,
Rheinboldt e Heinrich Hauptmann, outro pesquisador alemão, este com 29 anos, iniciaram a
química moderna brasileira” (ALMEIDA & PINTO, p. 43). A qualificada origem histórica do
Curso de Química da USP, depois acompanhado pelos cursos da UNICAMP e UFMG,
localizados em proeminentes polos de indústrias químicas do país, nos Centros Regionais
Inovativos de São Paulo, Campina e Belo Horizonte, fornecem os recursos humanos
qualificados para a realização de pesquisa e desenvolvimento, muitas resultantes em patentes e
inovação.
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Figura 54- Instituições líderes em formação de pesquisadores desenvolvedores de patentes na área de Veterinária
no Brasil.

Fonte: Plataforma Lattes – CNPq, 2014; Banco de dados de patentes – INPI, 2014; Organizado por Marcus
Anversa, 2014.
*Valor Estimativo.
**Apuradas as ICTs com o mínimo de 10 patentes desenvolvidas e tornadas públicas no período de 01/06/2006 a
14/05/2014.

Conforme os dados apurados e constantes na figura 54, as ICTs nacionais líderes na
formação de desenvolvimento de pesquisadores inventores de produtos e processos
veterinários são a UFMG, UECE, USP, UFSM, UFPR, UFRGS, UFRPE, UFV e UNESP.
Quanto às estrangeiras temos a Universidade de Illinois (2), EUA e a Universidade de Liége
(2), Bélgica.
Segundo Clotilde Germiniani (1998, p. 2), " para se fazer a ordenação cronológica do
surgimento dos Cursos de Veterinária no Brasil, uma das dificuldades é que, nem sempre, a
legislação determinando a criação implicou no imediato funcionamento do Curso e, ao serem
consultadas várias fontes bibliográficas, encontram-se datas discrepantes porque alguns
autores citam a data de fundação e outros se referem ao efetivo início de funcionamento". Ao
se tentar estabelecer uma cronologia, é citado em grande parte da literatura sobre as origens do
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ensino de Veterinária no Brasil que o interesse pelas Ciências Agrícolas, incluso a Veterinária,
foi despertado no Brasil quando o Imperador Dom Pedro II, ao viajar em 1875 na França,
visitou a Escola Veterinária de Alfort. Dom Pedro II ficou impressionado com uma
Conferência ministrada pelo Veterinário e Fisiologista Collin. Ao regressar ao Brasil, tentou
propiciar as condições para a criação de entidade semelhante no país. Entretanto, somente no
início do século XX é que o Poder Público criou as duas primeiras instituições de ensino de
Veterinária no Brasil, a Escola de Veterinária do Exército, pelo Decreto nº 2.232, de 06 de
janeiro de 1910, aberta em 17/07/1914, e a Escola Superior de Agricultura e Medicina
Veterinária, através do Decreto nº 8.919 de 20/10/1910, aberta em 04/07/1913, ambas na
cidade do Rio de Janeiro (GERMINIANI, 1998, p. 3-4).
A primeira legislação estadual criando o ensino de Veterinária em Minas Gerais é de
1922, mas o início das atividades da Escola Superior de Veterinária só ocorreu em 1º de
março de 1932, na cidade de Viçosa. O Curso funcionou em Viçosa até 1942 quando um
Decreto, datado de 20 de janeiro, determinou sua extinção e criou a Escola de Veterinária de
Belo Horizonte. A nova Escola além de selecionar novos alunos, absorveu os que estavam
fazendo o curso em Viçosa. Em 1961, a Escola foi incorporada à Universidade de Minas
Gerais, atual UFMG. Já no final da década de 60, foram criados cursos de mestrado em
Medicina Veterinária e em Zootecnia, projetando a Escola no Brasil e em outros países da
América do Sul. Desde 1989, o Curso de Doutorado em Ciência Animal tem contribuído para
reforçar a projeção da UFMG nas diferentes áreas da Medicina Veterinária. Entre os fatores
que impulsionaram o desenvolvimento da Veterinária na Universidade Federal de Minas
Gerais estão acordos com outros países, permitindo que seus docentes fizessem proveitosos
períodos de estudos no Exterior. Eis os fatores que colocam esta instituição de ensino como a
principal formadora de pesquisadores desenvolvedores de patentes em processos e produtos
Veterinários do Brasil. Há de ressaltar que a produção de leite em Minas Gerais corresponde a
30% do total nacional.
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Figura 55- Instituições líderes em formação de pesquisadores desenvolvedores de patentes na área de Zootecnia
no Brasil.

Fonte: Plataforma Lattes – CNPq, 2014; Banco de dados de patentes – INPI, 2014; Organizado por Marcus
Anversa, 2014.
*Valor Estimativo.
**Apuradas as ICTs com o mínimo de 10 patentes desenvolvidas e tornadas públicas no período de 01/06/2006 a
14/05/2014.

Segundo os dados da figura 55, observamos que a UNESP, UFSM, UEL, UFRGS e
UFV são as grandes formadoras nacionais de pesquisadores desenvolvedores de patentes na
Área de Zootecnia. O Brasil possui o segundo maior rebanho de gado bovino do Mundo
(BRASIL, 2011b).
Em 1907, o professor Nicolau Athanassof, graduado em Gembloux, Bélgica, veio ao
Brasil para lecionar zootecnia na Escola Agrícola Luiz de Queiroz, da atual USP, escrevendo
livros e folhetos sobre a matéria. A Zootecnia ganhou força em 1951, data da criação da
Sociedade Brasileira de Zootecnia (SBZ), quando agrônomos e veterinários se reuniram para a
1ª Reunião Anual da SBZ, em Piracicaba (SP), dedicada a apresentar e discutir trabalhos e
pesquisas em Zootecnia. Octávio Domingues foi presidente da instituição por mais de 15 anos,
propondo o primeiro currículo para um curso de Zootecnia, em 1953. Ele serviu de orientação
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aos primeiros cursos de Zootecnia. Porém, foi no dia 13 de maio de 1966, em Uruguaiana
(RS), no campus da PUC-RS desta cidade, que surgiu o primeiro curso de Zootecnia do
Brasil, por iniciativa dos professores Mário Vilella, Octavio Domingues e José Francisco
Sanchotene Felice. Somente em 04/12/1968 a profissão de Zootecnista foi regulamentada pela
Lei Federal 5.550.
Como afirma as Diretrizes para os Cursos de Graduação da UNESP Zootecnia (2012,
p. 5), a instituição contribui para a formação de cerca de 200 profissionais/ano em Zootecnia
distribuídos em seus 4 cursos nas Unidades: Jaboticabal, Botucatu, Ilha Solteira e Campus
Experimental de Dracena, “com objetivo e responsabilidade de proporcionar um perfil
profissional voltado ao agronegócio de forma empreendedora, geradora de inovações e
visando a organização social do setor produtivo onde atua”. Atendo-se às suas diretrizes, que
preconiza a busca da inovação e a conectar-se com o setor produtivo, a UNESP moldou
recursos humanos aptos a desenvolverem pesquisas resultando em patentes, colocando está
instituição no topo do desenvolvimento de tecnologias voltadas para o campo da Zootecnia.
Concluindo este Subcapítulo, foi verificado nos dados apurados a alta concentração de
patentes em campos tecnológicos da área farmacêutica, biotecnologia, equipamentos de
medição, química de materiais e química orgânica fina. Os dados apontam para
especialização de patentes nas ICTs ligadas ao Setor Tecnológico da Química, segundo o
critério da Tabela de Concordância IPC – Tecnologia elaborada pela OMPI. É uma tendência
notada desde o ano de 2000, como pode ser observado na pesquisa de Daniel de Melo (2012),
reforçado com o que foi apurado neste trabalho.
A Tabela de Concordância IPC – Tecnologia da OMPI foi criada por especialistas de
várias áreas do conhecimento que propõe a agregação dos dados em seis setores e trinta e
nove campos tecnológicos, a partir da classificação internacional de patentes. No quadro 28,
são apresentados os setores e campos tecnológicos propostos pela tabela da OMPI, com
destaque do Setor Tecnológico da Química.
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Quadro 28- Relação de setores e campos tecnológicos correspondentes.

Setor

Química

Engenharia Elétrica

Tecnologia Energética

Instrumentação

Engenharia Mecânica

Outros Campos

Campo Tecnológico
Química de Materiais
Biotecnologia
Engenharia
Tecnologia Ambiental
Química de Alimentos
Química Macromolecular, Polímeros
Materiais, Metalurgia
Tecnologia de Microestruturas e Nanotecnologia
Química Orgânica Fina
Fármacos
Tecnologia de Superfície, Revestimentos
Tecnologia Audiovisual
Processos Básicos de Comunicação
Tecnologia de Computação
Comunicação Digital
Máquinas Elétricas, Aparelhos e Energia
Métodos de Gestão Baseados em TI
Semicondutores
Telecomunicações
Tecnologia de Células de Combustível
Energia Geotérmica
Energia Solar
Tecnologia de Energia Eólica
Análise de Material Biológico
Controle
Medição
Tecnologia Médica
Ótica
Motores, Bombas e Turbinas
Manipulação
Máquinas-Ferramenta
Componentes Mecânicos
Outras Máquinas Especiais
Máquinas Têxteis e de Papel
Processos e Aparelhos Térmicos
Transporte
Engenharia Civil
Móveis, Jogos
Outros Bens de Consumo

Fonte: IPC-TECHNOLOGY CONCORDATE TABEL - OMPI, 2010.

Utilizando a Classificação das Áreas do Conhecimento elaborada pela CAPES, temos
as seguintes distribuições nas Macrorregiões do Brasil, figura 56. Seguindo o ranking de
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geração da maior para a menor quantidade de patentes desenvolvidas nas Áreas do
Conhecimento, temos Ciências Biológicas (907), que está inclusa a Bioquímica
(biotecnologia); as Engenharias (902), gerando patentes em equipamentos de medição e com a
contribuição da Engenharia Química; Ciências Exatas e da Terra (866), alavancada pela
Química; Ciências da Saúde (413), com a contribuição das patentes de origem farmacêutica;
Ciências Agrárias (275) e Ciências Sociais Aplicadas (10), com a contribuição das patentes
geradas na Área de Design na Região Sudeste pela PUC-RIO e UFRJ.
Figura 56- Patentes Desenvolvidas pelas ICTs com NIT nas macrorregiões do Brasil e suas respectivas áreas do
conhecimento – CAPES.

Fonte: Plataforma Lattes – CNPq, 2014; Banco de dados de patentes – INPI, 2014; Organizado por Marcus
Anversa, 2014.
*Valor Estimativo.
**Apuradas as ICTs com o mínimo de 10 patentes desenvolvidas e tornadas públicas no período de 01/06/2006 a
14/05/2014.

Reafirma-se, então, através da figura 56 e no exposto ao longo da pesquisa, a alta
concentração de patentes na área farmacêutica, biotecnologia, equipamentos de medição,
química de materiais e química orgânica fina.
Finalmente, na figura, temos o total de pesquisadores inventores formados pelas cinco
macrorregiões brasileiras que desenvolveram patentes nas ICTs brasileiras. As ICTs apuradas
foram as que desenvolveram no mínimo de 10 patentes no recorte temporal utilizado nesta
pesquisa.
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Figura 57- Total de pesquisadores desenvolvedores de patentes no Brasil por formação regional.

Fonte: Plataforma Lattes – CNPq, 2014; Banco de dados de patentes – INPI, 2014; Organizado por Marcus
Anversa, 2014.
*Valor Estimativo.
**Apuradas as ICTs com o mínimo de 10 patentes desenvolvidas e tornadas públicas no período de 01/06/2006 a
14/05/2014.

Através desta figura 57, observamos a desigualdade geográfica no quantitativo de
formação de pesquisadores inventivos no Brasil, na qual acompanha os outros indicadores
socioespaciais. Como veremos no subcapítulo 4.3.1, “Investimentos em P&D&I e as
persistentes desigualdades socioespaciais no Brasil”, o destaque do Centro-Sul do Brasil, em
especial, da Região Sudeste, é decorrência da maior concentração de investimentos públicos e
de instituições científicas e tecnológicas nessa porção do país.
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4.3 Investimento das unidades federativas em P&D em relação à quantidade de
pesquisadores inventores e patentes concedidas

Na Era chamada da Informação, Conhecimento e da Sabedoria, a nova fase da
economia global advinda da evolução das TICs acabou por acarretar que mais da metade da
riqueza mundial a ser gerada é agora via conhecimento, superando a parcela atribuída aos
fatores de produção tradicionais (recursos naturais, capital e trabalho) a partir do final da
década de 1990, segundos dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), como afirmou Marcos Cavalcanti (2002). Este fato apresenta a tendência
de que uma parcela crescente do valor agregado aos produtos e serviços seja resultante da
tecnologia, inteligência e da inovação envolvidas no processo. Concluímos então que os
incrementos do valor agregado não proveem dos fatores tradicionais. Mesmo nos setores
industriais tradicionais, “a competição tem como determinante, cada vez mais, a capacidade
de transformação de informação em conhecimento e deste em inovações e estratégias de
negócio” (CAVALCANTI, 2002, p. 2).
Muitos países vêm intensificando seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento
(P&D) de forma a criar um estoque de conhecimento a ser utilizado em inovações, que
contribuam para a sustentabilidade econômica, política e institucional das organizações. O
investimento anual global em P&D foi da ordem de 1,39 trilhão de dólares, em 2011
(BATELLE, 2011, apud CNI, 2013, p. 13). No caso dos dispêndios em C&T dos Governos
das Unidades Federativas do Brasil em relação às suas Receitas Totais em 2012, foram de R$
13.647.000.000,00 (BRASIL/MCTI, 2012b).
Esse montante, ponderado pelo dispêndio em C&T dos Governos das Unidades
Federativas em relação às suas Receitas Totais em 2012, é apresentado no quadro 29 e na
figura 58, páginas 264 e 265, que considera também o número de pesquisadores
desenvolvedores de patentes apurados através dos NITs estudados, que encaminharam pedidos
de patentes no período do recorte temporal deste trabalho. Isto fornece a ideia da proporção
dos dispêndios em C&T no âmbito estadual em relação ao número de pesquisadores
desenvolvedores de patentes arrolado no recorte temporal estipulado nesta pesquisa.
Presenciam-se também a ênfase dadas às Políticas Públicas em Ciência e Tecnologia e
Inovação pelas Unidades Federativas na qual é verificado a proporção dos recursos
financeiros aplicados e os recursos humanos fomentados.
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Quadro 29- Investimento das Unidades Federativas do Brasil x relação a quantidade de pesquisadores inventores.

Unidades
Federativas
Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais*
Pará
Paraíba
Paraná*
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo*
Sergipe
Tocantins

Pesquisadores Dispêndios em C&T (2) dos Governos Estaduais
Inventores(1) em Relação às suas Receitas Totais em 2012 (%)
0
18
0
88
122
108
148
21
28
46
0
37
1153
29
48
406
83
33
522
26
533
0
0
159
1868
64
0

1,01
0,6
0,24
1
1,92
1,61
0,97
1,06
0,87
0,3
0,95
1
1,12
1,33
2,37
2,73
0,77
0,74
1,33
0,98
0,92
1,32
0,29
2,39
4,51
1,28
0,4

Fonte: BRASIL/MCTI, 2012; Plataforma Lattes - CNPq, 2014; Banco de Dados de Patentes - INPI, 2014;
Organizado por Marcus Anversa, 2014.
*Valor Estimativo.
1) total de pesquisadores inventores arrolados no período de 01/01/2006 a 14/05/2014 dos NITs cadastrados pelo
FORMICT 2012 e FORTEC (2013).
2) ciência e tecnologia (C&T) = pesquisa e desenvolvimento (P&D) + atividades científicas e técnicas correlatas
(ACTC).
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Figura 58- Investimento da Unidade Federativa em P&D x quantidade de pesquisadores inventores.

Fonte: BRASIL/MCTI, 2012; Plataforma Lattes - CNPq, 2014; Banco de Dados de Patentes - INPI, 2014;
Organizado por Marcus Anversa, 2014.
*Valor Estimativo.
1) ciência e tecnologia (C&T) = pesquisa e desenvolvimento (P&D) + atividades científicas e técnicas correlatas
(ACTC).

No quadro 29 e a figura 58, portanto, pode-se visualizar como estão sendo realizadas
as Políticas Públicas em Ciência e Tecnologia no âmbito das Unidades Federativas do Brasil e
da prioridade em sua política governamental. No caso, as aplicações financeiras para o
fomento e utilização dos recursos humanos, aqui sendo os pesquisadores inventores arrolados
através do NITs estudados no período estipulado, temos o destaque de: São Paulo, Minas
Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Ceará e Paraíba.
Estas Unidades Federativas demonstram através de suas políticas públicas estarem
antenados na atual conjuntura econômica mundial, globalizada, moldada pela ação das TICs,
repercutindo em seus investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação (P, D&I), de
forma a criar um estoque de conhecimento a ser utilizado em inovações que contribuam para a
sustentabilidade econômica, política e institucional das organizações situadas em seu
território.
Foi realizado também uma correlação com o dispêndio em C&T dos Governos das
Unidades Federativas realizado em 2012 com o número de patentes desenvolvidas no período
estudado, vide o quadro 30 e figura 59.
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Quadro 30- Investimento das Unidades Federativas do Brasil x quantidade de patentes geradas nas ICTs do NITs
estudados.

Unidades Federativas Patentes(2)
Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins

0
21
0
78
149
111
159
33
41
36
2
21
836
54
65
520
114
48
457
49
450
0
0
107
1374
70
5

Dispêndios em C&T (1 ) dos Governos Estaduais em
Relação às suas Receitas Totais em 2012 (%)
1,01
0,6
0,24
1
1,92
1,61
0,97
1,06
0,87
0,3
0,95
1
1,12
1,33
2,37
2,73
0,77
0,74
1,33
0,98
0,92
1,32
0,29
2,39
4,51
1,28
0,4

Fonte: BRASIL/MCTI, 2012; Plataforma Lattes - CNPq, 2014; Banco de Dados de Patentes - INPI, 2014;
Organizado por Marcus Anversa, 2014.
1) Ciência e tecnologia (C&T) = pesquisa e desenvolvimento (P&D) + atividades científicas e técnicas
correlatas (ACTC).
2) Patentes arroladas no período de 01/01/2006 a 14/05/2014 dos NITs cadastrados pelo FORMICT 2012 e
FORTEC (2013). Incluso no quantitativo de patentes, os Pedidos de Proteção Intelectual feito pelo NIT.
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Figura 59- Investimento das Unidades Federativas do Brasil x quantidade de patentes geradas nas ICTs do NITs
estudados.

Fonte: BRASIL/MCTI, 2012; Plataforma Lattes - CNPq, 2014; Banco de Dados de Patentes - INPI, 2014;
Organizado por Marcus Anversa, 2014.
1) Ciência e tecnologia (C&T) = pesquisa e desenvolvimento (P&D) + atividades científicas e técnicas correlatas
(ACTC).
2) Inclusos no quantitativo de patentes, os Pedidos de Proteção Intelectual feito pelo NIT.

Ao analisar-se a figura 59 e o quadro 30 a respeito do Investimento das Unidades
Federativas do Brasil x Quantidade de Patentes Geradas nas ICTs do NITs estudados, temos
um resultado análogo com o de Investimento da Unidade Federativa em P&D x Quantidade de
Pesquisadores Inventores. Há novamente o destaque de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio
de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Ceará e Paraíba.

4.3.1 Investimentos em P&D&I e as persistentes desigualdades socioespaciais no Brasil

Através dos indicadores de P, D&I existentes, é revelado um grande desnível da base
técnico-científica entre as macrorregiões do território brasileiro. Com os dados levantados
nesta pesquisa e dos diversos arrolados no decorrer do trabalho, verifica-se que a Região
Centro-Sul abriga grande parte das ICTs com alto nível de excelência em inúmeras áreas do
conhecimento, além de empresas bem aparelhadas que desenvolvem P&D. Portanto, o
destaque do Centro-Sul do Brasil, em especial, da Região Sudeste, é decorrência da maior
concentração de pesquisadores, de investimentos públicos e de instituições científicas e
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tecnológicas nessa região. Como esta situação é notória para os órgãos de planejamento do
governo federal, desde o início dos anos 2000, algumas agências de fomento como o Conselho
Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e a Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP) têm implementado diretrizes e políticas voltadas para a descentralização da
atividade científica e tecnológica (SÃO PAULO, FAPESP, 2005). Entretanto, como afirmou
Fernando Antônio de Barros (2000), a Região Centro-Sul ainda é responsável pelo
recebimento de mais de 80% do total investido pelo governo federal em P&D.
Os resultados, encontrados em trabalhos desenvolvidos como o de Simões et al.
(2005), vêm corroborar a noção de que o Brasil convive ainda com um Sistema Nacional de
Inovação limitado, o que se reflete no alto grau de concentração das indústrias empregadoras
de alta tecnologia na Região Centro-Sul, indicando uma precariedade dos fatores estruturais
nas demais regiões. O arranjo institucional mais desenvolvido de algumas regiões, que ora se
confunde com uma melhor estrutura urbana, contrasta com as limitações e mesmo ausência
destes mesmos elementos em outras regiões/áreas tidas como menos desenvolvidas e até
“vazias”. Isto é, em parte, devido à persistente dinâmica de desenvolvimento/ocupação
territorial do País realizado desde o tempo de sua colonização por Portugal. Usando a ótica
marxiana a respeito da desigualdade regional ou espacial no Modo de Produção Capitalista,
enfatizou Edward Soja (1993, p. 132)
[...] não é apenas que o desenvolvimento capitalista é geograficamente desigual,
pois uma certa desigualdade geográfica resulta de todos os processos sociais. O
ponto fundamental é que o capitalismo – ou, se preferirmos, a atividade normal de
capitalistas em busca de lucros – baseia-se, intrinsecamente, nas desigualdades
regionais ou espaciais, como meio necessário de sua sobrevivência contínua. A
própria existência do capitalismo pressupõe a presença mantenedora e a
instrumentalidade vital do desenvolvimento geograficamente desigual.

Portanto, houve o desenvolvimento de uma pequena, mas dinâmica comunidade
científica fortemente concentrada na Região Sudeste e que tem articulação com a ciência
internacional. Esta concentração espacial da comunidade científica nacional teve o seu
incremento através da implantação das instituições de fomento de C&T no Brasil com
programas de formação científica no exterior, como é o caso do Conselho Nacional de
Pesquisa (CNPq) e da CAPES, ambas criadas em 1951, mas desconectados com o
desenvolvimento socioeconômico brasileiro. É criada em 1962 a Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), que reforça as características dessa formatação
de organização de C&T, concentrada no Sudeste Brasileiro, com propósitos orientados
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exclusivamente para o desenvolvimento científico e articulada com a ciência internacional,
mas desarraigada, como dito, de um projeto de desenvolvimento socioeconômico do país.
Ocorreram, então, as heranças dessa política de C&T, que impacta na distribuição da
atividade inovativa e, portanto, na distribuição dos setores mais intensivos em tecnologia no
País. Formata-se através das atividades inovativas, o padrão semelhante ao que se poderia
esperar, ou seja, a maior importância dos Estados do Sul e Sudeste, acompanhando a
concentração geográfica, de outros agentes econômicos como as indústrias, especialmente, no
período pós Segunda Guerra. O resultado é a persistente desigualdade espacial da inovação
tecnológica do país, o que ajuda também a manter as grandes desigualdades sociais entre as
regiões. Este resultado, alimentado pela infraestrutura existente nas regiões Sudeste e Sul,
permite o desenvolvimento mais intenso da atividade inovativa, que talvez se justifica, dentre
outros fatores, pela presença de economias de aglomeração nos Estados destas regiões citadas
(KI, 2001; FRENKEL, 2001).
Entretanto, ao longo do último decênio, houve uma pequena variação do sistema
produtivo brasileiro em favor das Regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Contudo, essas
macrorregiões, que compreendem mais de 82% do território, na qual vivem mais de 43% da
população, cabia-lhes em 2008 apenas 27,4% do PIB brasileiro. Conclui-se, então, que a
capacidade de gerar riquezas ainda está fortemente concentrada no Sudeste brasileiro,
conforme os censos recentes apresentados pelo IBGE (2010) e no quadro 31.
Quadro 31- Indicadores de C&T - Participação das Macrorregiões Brasileiras no Total Nacional (%).

Macrorregiões

Doutores -

Pessoal Ocupado

Empresas Inovadoras

do Brasil

2008

Técnico-Científico - 2007

2006-2008

Norte

3,84

2,82

3,44

Nordeste

16,15

5,10

10,64

Centro-Oeste

7,20

2,28

5,75

Sudeste

52,67

74,57

54,14

Sul

20,13

15,22

26,00

Fonte: CNPq e IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa de Inovação Tecnológica.
Organizado por Marcelo Fonseca, 2012.
(1) No período pesquisado, foram consideradas as empresas que implementaram produto e/ou processo novo ou
substancialmente aprimorado, que desenvolveram projetos que foram abandonados ou ficaram incompletos,
e que realizaram inovações organizacionais e/ou de marketing.

A par destes fatos e dados da realidade brasileira, o especialista e professor de
Economia, Deepak Nayyar, da Universidade Jawaharlal Nehru, de Nova Déli, durante o 1º
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Congresso Internacional do Centro Celso Furtado - BNDS, realizado em 2012, reforça que
Brasil precisa enfrentar as desigualdades de renda e a pobreza. A população, isto é, o mercado
interno, é o grande ativo dos países em desenvolvimento. Segundo Deepak Nayyar (2012),
"Se estes alcançarem um o estado de bem-estar social, o céu é o limite. Do contrário, o mundo
será mais do mesmo. Na verdade, a Educação frágil e a desigualdade social são o 'calcanhar
de Aquiles' do Brasil, apesar de todo o investimento em tecnologia".
Concluindo, a C&T, embora não diretamente determinante, contribui para o processo
de acumulação, para a preservação das desigualdades socioespaciais. É percebido que o
desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro é orientado pela infraestrutura existente,
localizando-se nas macrorregiões socioeconomicamente mais dinâmicas. A consequência é a
disparidade espacial desencadeada pela desigual ação da inovação tecnológica pelo território
brasileiro, implicando numa maior concentração de renda, menores encadeamentos regionais,
menor número de oportunidades tecnológicas e de complementaridades regionais. A
perpetuação das disparidades no desenvolvimento regional acaba por manter o hiato
tecnológico que contribui para um menor ritmo de desenvolvimento do País como um todo.

4.4 As parcerias para o desenvolvimento de patentes e inovação - Redes de Cooperação e
Cotitularidade das Patentes

Neste subcapítulo são visualizadas as redes de cooperação a partir da cotitularidade das
patentes utilizando as ICTs com NITs Implementados. Observando o anexo C, página 351,
temos a representação da “Redes de cooperação para o desenvolvimento e compartilhamento
de patentes das ICTS com NITs” do Sistema Nacional de Inovação do Brasil. O Sistema é
pouco elaborado em virtude da presença de uma baixa densidade da rede (cooperação);
pequena quantidade de patentes compartilhadas com relação ao total de depósitos concedidos;
existência de parcerias pontuais para a maior parte das ICTs, especialmente com as empresas;
baixa prevalência de parcerias com órgãos de fomento.
No anexo C, os nós principais da rede (Instituições Centrais) representam os atores,
que são as Instituições Parceiras com relevante liderança em parcerias, isto é, ICTs com NITs
Implementados em relacionamento uma com as outras, incluindo empresas, tendo a
cotitularidade de uma patente como resultado. A rede de parceria é formada utilizando a
informação de titularidade da patente constante na base de dados do INPI e cada ligação
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representa uma patente compartilhada (cotitularidade) enfocando a Área CientíficoTecnológica em que a patente foi desenvolvida. O período apurado foi o demarcado para esta
pesquisa, de 01/06/2006 a 14/05/2014.
A respeito das empresas que desenvolveram acordos de parceria com as ICTs
possuidoras de NITs Implementados, além das áreas do conhecimento tecnológico que foram
demandadas na obtenção de capital intelectual (pesquisadores) e das patentes, são visualizadas
no quadro 32. Deve-se lembrar que na elaboração do gráfico do anexo C, os dados da USP,
UNICAMP, UFMG e UFPR foram levantados por estimativa, na qual ocorrerá a ausência de
algumas empresas que desenvolveram patentes com cotitularidades com estas universidades
no período estipulado pela pesquisa.
Quadro 32- Empresas que desenvolveram acordos de cooperação com as ICTs com NITs implementados (20062014).

Empresa

Área do Conhecimento
que a Patente foi Gerada

Instituição Parceira

Rher Consultoria e
Desenvolvimento

Engenharia Elétrica

UNIFEI - MG

Medical Burns

Odontologia

Tecnoquisa

Química
Biologia
Química
Engenharia de Materiais e
Metalúrgica

Petrobrás

Engenharia Mecânica

Engenharia Química

CPFL

Engenharia Elétrica

Vale S.A.

Engenharia Mecânica

Apis Flora
Ventrix Tecnologia

Farmácia
Medicina

UERJ - RJ
UFF - RJ
UNICENTRO - SP
IAPAR - PR
FIOCRUZ - RJ
UFSCAR - SP
USP - SP
PADETEC - CE
UFSCAR - SP
UFRGS - RS
INT - RJ
INT - RJ
USP - SP
UFMG - MG
UFC - CE
UFRJ - RJ
UFSCAR - SP
USP - SP
USP - SP
UNESP - SP
UNICAMP - SP
USP - SP
USP - SP
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Flexmedia
Invent Biotecnologia

Engenharia de Computação
Biologia

Bfclay Especialidades

Engenharia Química

Central de Alcool Lucelia

ACP Biotecnologia
Cardioprotese

Bioquímica
Engenharia de Materiais e
Metalúrgica
Biologia
Odontologia

Termopernambuco

Engenharia Elétrica

Amazon Dream
Chipus
C&P Projeto Eletrônica
Clorovale Diamantes
Embraer

Química
Engenharia Elétrica
Engenharia Elétrica
Engenharia Espacial
Engenharia Aeroespacial

Eurofarma

Farmácia

Documenta Tecnologia
Fintroil
Espaço & Tempo Ltda.
Menno Equipamentos para
Escritórios
Femptec
Quantas
Tecc2
Lange Termo Plástico
Pectina do Brasil
Polymar
Rafael Stein Comércio de
Sucos
Purific
Policlay Nanotech
Ama Soluções Tecnológicas
Engenho Nove Engenharia
Ambiental
Eletrobrás
Eisai R&D
Cemig
Ecovec
Artecol Indústrias Químicas
Instituto de Pesquisas com
Células Tronco

Engenharia Elétrica
Engenharia Química
Arquitetura

UECE - CE
PUC-PR - PR
UFCG - PB
CIENTEC - RS
UFPA - PA
CIENTEC - RS
CIENTEC - RS
INPE - SP
ITA - SP
UNIVALIS - SC
PUC-RS - RS
FURB - SC
UTFPR - PR
UFJF - MG

Arquitetura

UFJF - MG

Bioquímica
Química
Engenharia Elétrica
Engenharia Mecânica
Engenharia de Alimentos
Engenharia de Alimentos

IVB - RJ
SENAI - BA
IME - RJ
UNIJUI - RS
PADETEC - CE
PADETEC - CE

Química

PUC-RS - RS

Química
Engenharia Química
Engenharia Química

UEM -PR
UFC - CE
UFMG - MG

Engenharia Química

UFMG - MG

Engenharia Elétrica
Engenharia Elétrica
Engenharia Elétrica
Biologia
Química

UFMG - MG
UFMG - MG
UFMG - MG
UFMG - MG
UFMG - MG
FURG - RS
UFRGS - RS

Metalúrgica Eldorado

Biologia

USP - SP
USP - SP
USP - SP
UFRJ - RJ
USP - SP
SOCIESC - SC
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Química
Braskem
Thyssenkrupp Elevadores
Biolab Sanus Farmacêutica
Vitatec
Tessaro Andreoli e Zimmer
Progemma Minérios
Extramil
Quattor Petroquímica
Clean Rubber Participações
Inovação em Mecanização
Agrícola Ceifa
Intec Consultoria
Biovale Energia & Logísitca
Clinica de Diagnóstico por
Imagem Ltda
Resort Portobello
Basf Agrochemical
Associação Brasileira de
Enologia
Cristallerie Struass
Blanver Farmoquimica
Alvos Bioquímica
Ouro Fino Participações
DNA TECH Projetos
Farmacore Biotecnologia
Coalhos Bio Paraná
Brasil Telecom
Tipo D Designe Industrial
Unicórnio Laboratório
Seta S/A
Taiwer
Bioenzima Indústria
Empresa Brasileira de
Filmes Flexíveis Votorantim
Sama S.A
Calçados Rossana Sanchez

Engenharia Mecânica
Engenharia Química
Engenharia Mecânica
Farmácia
Biologia
Biologia
Engenharia de Materiais e
Metalúrgica
Engenharia de Materiais e
Metalúrgica
Engenharia Química
Engenharia Química

UFSCAR - SP
UNICAMP - SP
UFRGS - RS
UFRJ - RJ
UFRGS - RS
UFRGS - RS
UFRGS - RS
UFRGS - RS
CETEM - RJ
UFRJ - RJ
UFRJ - RJ
UFRJ - RJ

Engenharia Mecânica

UFLA - MG

Engenharia Agrícola
Bioquímica

UFV - MG
UFV - MG

Designe

INT - RJ

Designe
Química
Engenharia Agronômica
Design
Design
Farmácia
Bioquímica
Engenharia Agronômica
Veterinária
Farmácia
Química
Engenharia de Redes de
Comunicação
Designe
Veterinária
Química
Engenharia Elétrica
Química

INT - RJ
EMBRAPA - DF
EMBRAPA - DF
EMBRAPA - DF
EMBRAPA - DF
FIOCRUZ - RJ
FIOCRUZ - RJ
UNB - DF
UNB - DF
UNB - DF
UNB - DF

Química

UFSCAR - SP

Química
Engenharia Química

UFSCAR - SP
UFSCAR - SP

UNB - DF
UNB - DF
UNB - DF
UCS - RS
UCS - RS
UCS - RS
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Daleph Calçados
Glalfer Calçados
Curtume Bernardi
VT Industria e Comércio
Nanopol Inovação e
Pesquisa de Compostos
Polimérico
Nacional de Grafite

Engenharia Química
Engenharia Química
Engenharia Química
Engenharia Química

UFSCAR - SP
UFSCAR - SP
UFSCAR - SP
UFSCAR - SP

Engenharia de Materiais e
Metalúrgica

UFSCAR - SP

Engenharia de Materiais e
Metalúrgica

UFSCAR - SP

Prodotti Laboratório
Farmacêutico
Servigran
Bunge Fertilizantes
LM Farma
PADTEC - SP
I-DUTTO
Technes Agricola

Química

UFSCAR - SP

Engenharia Mecânica
Química
Farmácia
Engenharia Elétrica
Física
Química

Natura Cosméticos

Química

Glykem Plasticos Ambiental
CELPE - PE
Whirlpool
Citrosuco

Química
Engenharia Elétrica
Engenharia Mecânica
Engenharia Química
Engenharia de Materiais e
Metalúrgica

IFES - ES
UNICAMP - SP
UNICAMP - SP
UNICAMP - SP
INMETRO - RJ
UNESP - SP
UNESP - SP
UFBA - BA
UFSC - SC
UFBA - BA
UFPE - PE
UFSC - SC
UFSC - SC

Lupatech
Medic Fórmula Farmácia de
Manipulação
Naturama Indústria e
Comércio de Produtos
Agropecuários
Nano Endoluminal
Agal Consultoria e
Assessoria
Photonita
Tractebel Energia
Ita Energética
Cebra
Laboratorios Andromaco
Cryopraxis Criobiologia
Odeme Equipamentos
Nilko Metalurgia

UFSC - SC

Farmácia

UFSC - SC

Engenharia Química

UFSC - SC

Engenharia Química

UFSC - SC

Engenharia Química

UFSC - SC

Engenharia Mecânica
Engenharia Elétrica
Engenharia Elétrica
Engenharia Elétrica
Farmácia
Medicina
Odontologia
Engenharia de Materiais e
Metalúrgica

UFSC - SC
UFSC - SC
UFSC - SC
UFSC - SC
UNIFESP - SP
UNIFESP - SP
UEPG - PR
UFPR - PR
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Vallee
Imunoscan Engenharia
Molecular
Alergolab
Mecamaquina
Altriz
Viveiros Flora Brasil
Lotus Soluções Ambientais
Floema Nutrição Vegetal
Biogenetics Tecnologia
Molecular

Veterinária

UFU - MG

Medicina

UFU - MG

Biologia
Engenharia Mecânica
Engenharia Elétrica
Química
Química
Química

UFU - MG
UFU - MG
UFU - MG
UFU - MG
UFU - MG
UFU - MG

Medicina

UFU - MG

Fonte: BRASIL/MCTI, 2012; Plataforma Lattes - CNPq, 2014; Banco de Dados de Patentes - INPI, 2014;
Organizado por Marcus Anversa, 2014.

Constatando a baixa densidade da rede de cooperação voltada para o desenvolvimento
de patentes com cotitularidade, Bodas Freitas et al (2012) compararam a realidade brasileira
com as colaborações empresas-universidades realizadas pelos novos países de destaque no
cenário econômico mundial. Os países escolhidos para a sua análise foram a China, Índia,
Tailândia e Rússia, procurando realizar a demonstração por diversas métricas de pesquisa
aplicada (patentes, número de engenheiros em empresas privadas) e básica (publicações
científicas). Através dessas demonstrações, foi verificada a baixa performance inovadora do
Brasil frente aos seus competidores comerciais, o que reforça o alegado subdesenvolvimento
das redes de cooperação entre empresas e ICTs. Na verdade, este tipo de análise de redes vem
sendo cada vez mais utilizada para entender as inter-relações econômicas, muitas vezes
pautadas em ativos intangíveis, tais como o intercâmbio de conhecimento, que eventualmente
geram patentes. Todavia, poucos estudos envolvendo a rede de cooperação ICT-empresa
foram realizados no Brasil.
Outro aspecto a ser apontado é que as ICTs localizadas em Centros Regionais
Inovativos, como é o caso dos das Regiões Sudeste e Sul, com abundante capital de risco,
segundo Di Gregorio & Scott Shane (2003), as ICTs tendem a produzir mais resultados a
serem partilhados, pois há mais financiamento para novas firmas trabalharem em parcerias
com essas ICTs e mais recursos para serem aplicados em novas tecnologias, como é o caso da
biotecnologia. Esta área científica tecnológica tem grande destaque na geração de patentes
como observado anteriormente.
Dominique Foray & Francesco Lissoni (2010) afirmam, propondo um novo modelo,
que a gestão de P, D&I por parte das empresas deve deixar de lado sua estrutura vertical, com
orientação by-product, para dar lugar a uma vocação compartilhada chamada de joint product.
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Segundo esta visão, os produtos com tecnologia compartilhada produzem resultados
mercadológicos mais atraentes, além de contarem com menores custos de P&D e
apresentarem menores riscos. Sendo assim, o processo de desenvolvimento deve ser
compartilhado com os atores (pesquisadores inovativos) mais competentes desde o início, com
empresas e ICTs moldando redes de relacionamento estratégicas. Isto vai de encontro ao
proposto pela EMBRAPII, o de criar uma cultura de P, D&I nas empresas localizadas em
território brasileiro, de aumentar o número de projetos de parcerias público-privado no
desenvolvimento de patentes de cunho inovativo e de redes de parceria, que observaremos ser
de baixa intensidade.
Uma das peculiaridades das ICTs é a de contribuir convencionalmente no treinamento
de pessoas qualificadas e levando-as a realizar pesquisa básica, o que aumenta o conhecimento
existente; auxiliando indiretamente a pesquisa aplicada. As universidades, costumam gozar de
maior diversidade de conhecimento comparativamente às empresas e institutos de pesquisa, já
que cada pesquisador costuma definir sua própria linha de pesquisa. Em contrapartida, os
institutos de pesquisa, em geral, tendem a seguir uma linha direcionada de estudos, baseadas
em alguma convenção de interesse nacional (FORAY & LISSONI, 2010), norteando suas
ações nas Políticas Públicas de Ciência e Tecnologia vigentes, como é o caso do Instituto
Nacional de Tecnologia (INT).
As observações e conclusões expostas ao analisar o anexo C, página 351, Redes de
Cooperação para Desenvolvimento de Produtos de Cunho Inovativos, foram ao encontro de
parte da conclusão realizada pelo “Projeto Formação de Redes Cooperativas a partir de
Projetos de Desenvolvimento Tecnológico que Resultaram em Patentes”, desenvolvido no
período de 16/12/2010 a 16/12/2011 pelo Núcleo de Pesquisas em Inovação, Gestão
Tecnológica e Competitividade (InGTec), com o apoio do CNPq, coordenado pela Drª.
Geciane Porto (USP). Este projeto, usando outra metodologia, analisou a formação de redes
cooperativas voltadas à inovação a partir do estudo dos depósitos de patentes em diversos
escritórios do mundo das 50 empresas instaladas no Brasil que mais depositam patentes, uma
proxy para as empresas mais inovadoras.
Com esses dados é realizada uma comparação do anexo C com a figura 60, que
apresenta as 50 empresas instaladas no Brasil depositadoras de maior quantidade de patentes
apuradas pelo InGTec no período de 16/12/2010 a 16/12/2011.
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Figura 60- Rede contendo todos os compartilhamentos de patentes observados pelo InGTec (2010-2011).

Fonte: PORTO, InGTec, 2011.
* Na metodologia utilizada pela InGTec, na rede, cada patente partilhada entre dois atores foi representada por
uma conexão. A medida que as ligações foram mais intensas, as conexões tornavam-se mais espessas. Os nós
foram classificados em empresas, órgãos de fomento, universidades, institutos de pesquisa e outras instituições.
Construiu-se a rede de relacionamentos entre empresas (nós vermelhos), pessoas físicas (nós brancos),
universidades (nós roxos), órgãos de fomento (nós amarelos), outras instituições (nós verdes) e institutos de
pesquisa (nós azuis). As ligações são representadas pelo misto das cores dos nós e o tamanho dos nós está
associado à quantidade de patentes compartilhada (grau). A rede é construída com base nas patentes de
titularidade compartilhada, onde as ligações informam uma relação de compartilhamento de ao menos uma
patente. Ao todo, são 892 nós, sendo 12,7% de empresas (113), 83,9% de pessoas físicas (748), 2,1% de
universidades (19), 0,3% de órgãos de fomento (3), 0,1% de outras instituições (1) e 0,9% de institutos de
pesquisa (8).

Fazendo a comparação, pode-se notar novamente o fraco vínculo das empresas em
estabelecer redes de parcerias para o desenvolvimento de patentes de cunho inovativo com as
ICTs, além dos órgãos de fomento. Em relação aos órgãos de fomento, o InGTec apurou
apenas três no período 2010-2011: FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos), com 4
patentes compartilhadas, FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo),
com 14 patentes e o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico), com uma cotitularidade com a Braskem. Em nossa pesquisa foi apurado além
destes, a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG), a Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina (FAPESC), a Fundação de Amparo à
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Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e a Fundação Araucária (PR), no fomento de
geração de patentes das ICTs com NITs Implementados. Somente com as empresas, há o
acréscimo da FAPEMIG, FAPERJ e FAPESC. Com a criação da OS EMBRAPII, ocorrerá
uma nova dinâmica de fomento para o desenvolvimento de patentes de cunho inovativo
através das parcerias público-privado (Empresas-ICTs), o que acarretará seu fortalecimento.
Observando a configuração da rede de compartilhamento de patentes levantada pelo
InGTec (2011), são várias empresas com redes de compartilhamento próprias, mas pouco
colaborativas, tais como Itautec, Souza Cruz, Mahle, Johnson & Jonhson, Ericsson, Vale,
Electrolux, Bayer, Valeo, Wahler, Bosch, Siemens, Brasilata, Springer Carrier, Tyco, dentre
outras. Entretanto, as empresas Cristalia, AR Brasil Compressores, Whirlpool, Braskem, CSN,
Usiminas, Anauger, Alcoa, Telebrás, Petrobras, Rhodia, Natura e Embraer estão conectadas
no componente principal da rede (maior quantidade de nós conectados), na qual também está
o maior emaranhado de ICTs e órgãos de fomento da rede – representado pelo retângulo de
tracejado verde. Deduz-se que o fluxo de informações seja maior nesta área e que, portanto,
haja um ambiente mais propício à inovação.
Fazendo a correlação das empresas que realizaram parcerias para desenvolvimento de
patentes com as ICTs apuradas pelo InGTEc com as desta pesquisa, tendo por base as ICTs
possuidoras de NITs Implementados, as empresas em comum em ambas as apurações
formando redes, temos: Natura (UNESP, UFBA e UFSC), Petrobrás (IAPAR, FIOCRUZ,
UFSCAR, USP, PADETEC, UFRGS, INT, UFMG, UFC e UFRJ), Braskem (UFSCAR,
UNICAMP, UFRGS e UFRJ) e Vale (USP, UNESP e UNICAMP). Na elaboração do gráfico
do anexo C, os dados da USP, UNICAMP, UFMG e UFPR foram levantados por estimativa,
ocorrendo a ausência de algumas empresas e ICTs estrangeiras que desenvolveram patentes
com cotitularidade com estas universidades no período estipulado para esta pesquisa. Prestada
esta informação, as empresas parceiras mais listadas com cotitularidade com as ICTs com
NITs implementados na presente pesquisa são: Medical Burns, Petrobrás, Vale, Bfclay
Especialidades, Termopernambuco, Eurofarma, Braskem e Natura Cosméticos.
Outra conclusão obtida é que a quantidade de patentes com titularidade compartilhada
ser restrita em relação ao total dos depósitos. O trabalho do InGTEc (2011) apresentou uma
grande quantidade de pessoas físicas como cotitulares e uma pequena quantidade de órgãos de
fomento, tais como a FAPESP, FINEP e CNPq, e de institutos de pesquisa representados pelo
IPT, INT e ITA. Em nossa pesquisa, verificamos que a maioria das ICTs das redes, sob o
controle público e com ênfase na cotitularidade com empresas são: USP, UNICAMP, UNESP,
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UFSC, UFMG, UFU, UFRGS, UFSCAR, INT, FIOCRUZ, CIENTEC e EMBRAPA. A UCS
e a PUC-RS aparecem como as universidades particulares de maior relevância.
As ICTs que encabeçam as redes de cooperação, que denominamos "Instituições
Centrais", vide anexo C, formando grandes ou pequenas redes, apresentando certa relevância
em se entrelaçar com as empresas e demais ICTs, são: USP, UNICAMP, UFMG, UFRGS,
UFRJ, UNESP, UFV, UFU, UFPR, UFSC, UNB, UFSCAR, UFBA, INT, EMBRAPA,
FIOCRUZ, CIENTEC, CETENE, UFPEL, UFAM, PADETEC, PUC-RS, UFC, PUC-RIO,
UCS, UFOP, UFPE, UNIFESP, UFS e UNIFEI. No anexo C, é observado através das linhas
tracejadas verdes, conexões de desenvolvimento de patentes com cotitularidade entre as redes
encabeçadas por uma Instituição Central. Esta conexão pode denotar certa robustez da rede,
entretanto, as ligações são realizadas através de poucas Áreas Científico-Tecnológicas, muitas
delas de forma tênue, pontuais no tempo, como é o caso do INT com a USP através da Área
Química, da UFAM com UFRJ através da Área de Farmácia, da UCS com a UNB através da
Área de Medicina etc.
Como afirmado no Capítulo III, um dos papeis dos NITs é o de estimular parcerias
entre universidades, institutos de pesquisa e empresas, além da maior interação entre as
próprias empresas, seja por meio de políticas explícitas ou através de “redes cooperativas” de
pesquisa, centros compartilhados e/ou infraestruturas comuns. Acreditamos que no decorrer
do tempo, com o amadurecimento dos NITs e a cultura de P&D sendo enraizada nas empresas
localizadas no Brasil, estas conexões entre redes, hoje tênues, se fortificarão. Há que se
ressaltar que o amadurecimento dos NIT só ocorrerá com políticas específicas para
fortalecimento, como concursos públicos com vagas específicas, recursos humanos com
capacitação e expertise específica para as diversas formas de atuação, recurso próprio etc.
Foram levantados dados das parcerias das ICTs com NITs Implementados com as
respectivas estrangeiras, sendo que com a USP, UNICAMP, UFMG e UFPR, os dados foram
obtidos por estimativa, portanto, tendo a ausência de algumas ICTs estrangeiras que
desenvolveram patentes em cotitularidade com estas universidades no período estipulado para
a pesquisa. Estas parcerias para a P, D&I, gerando patentes em suas respectivas áreas do
conhecimento podem ser vistas no quadro 33. Nota-se que as patentes desenvolvidas se
sobressaem nas áreas de Biologia (biotecnologia) e Farmácia.
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Quadro 33- Parceria das ICTs com NITs implementados com as ICTs estrangeiras (período 2006 a 14/05/2014).

Instituição
Brasileira

Instituição Estrangeira

Área do Conhecimento

Ludwig Institut – EUA

Bioquímica

Eisai R&D – Japão

Engenharia Elétrica

UFRGS - RS

Universidade de Rouen - França

Farmácia

UFRJ - RJ

Universidade Politécnica de
Valencia - Espanha

Engenharia Química

Universidade do Texas – EUA

Biologia

Wisconsin Alumni Research
Foundation - EUA

Farmácia

Instituto Politécnico Nacional México

Biologia

Universidade da Costa Rica - Costa
Rica

Biologia

UFSCAR - SP

Universidade de Aveiro - Portugal

Engenharia de Materiais e
Metalúrgica

UNESP - SP

Universidade da Republica Uruguai

Química

UFOP - MG

Universidade de Córdoba Argentina

Engenharia de Materiais e
Metalúrgica

Universidade de La Frontera - Chile

Farmácia

Universidade do South Florida EUA

Biologia

UFMG - MG

FIOCRUZ - RJ

UNB - DF

UNIFESP - SP

Fonte: Plataforma Lattes - CNPq, 2014; Banco de Dados de Patentes - INPI, 2014; Organizado por Marcus
Anversa, 2014.

Quanto à baixa parceria de cotitularidade com as universidades europeias, como
atestado no quadro 33, devemos atentar ao que foi observado por Silva et al (2014, p. 337) a
partir dos trabalhos de Francesco Lissoni e outros autores que
[...] as universidades europeias estariam menos propensas a exigir a propriedade das
patentes, face ao chamado “privilégio do professor”, comum em muitos países da
Europa até a última década, no qual se garantia aos inventores acadêmicos os direitos
de propriedade industrial sobre o resultados das investigações pagas por suas
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próprias instituições universitárias (LISSONI et al., 2008; DAMSGAARD e
THURSBY, 2013), diferentemente do caso dos EUA em que a Lei Bayh-Dole,
aprovada na década de 80, permite que as universidades americanas possuam a
titularidade das patentes que são financiadas com recursos públicos.

A baixa titularidade das patentes do setor universitário europeu, que repercute na
parceria entre universidades no desenvolvimento de patentes com cotitularidade, ocorre por
motivos de legislação, uma vez que o “privilégio do professor” ainda tem efeito em alguns
países como, por exemplo, na Itália. Devido a isso, os dados conotam fraqueza neste tipo de
parceria entre as ICTs nacionais com as europeias.
Outra visão obtida é através dos dados apurados por Daniel de Melo (2012), na qual
utilizando o Censo do Diretório de Grupos de Pesquisa de 2008 em sua pesquisa, verificou
que no Brasil existiam 22.797 grupos de pesquisa cadastrados no CNPq, sendo que 2.726
(12,0%) declararam ter algum tipo de relacionamento com o setor produtivo. O quadro 34
apresenta a distribuição dos Grupos de Pesquisa (total e com relacionamento) e das unidades
do setor produtivo que se relacionaram com os Grupos de Pesquisa por Região. Expõe
também dois indicadores: grau de interação – total dos Grupos de Pesquisa com
relacionamento sobre o total dos Grupos de Pesquisa - e densidade de interação – total das
unidades do setor produtivo sobre os Grupos de Pesquisa com relacionamento.
Quadro 34- Grupos de Pesquisa, total e com relacionamento, empresas, grau e densidade de interação por
macrorregiões do Brasil, 2008.

Fonte: Dados do diretório de grupos de pesquisa - CNPq (2008), organizado por Daniel de Melo, 2012.

As desigualdades regionais na produção técnico-científica, identificadas por Fernando
Antônio de Barros (2000, p.14), reforçam-se no quadro 34, em relação ao número de grupos,
mas o mesmo não se pode afirmar em relação à interação ICTs-Empresas.
No quesito grau de interação, os grupos da Região Sul se destacam em primeiro lugar
(14,6%), seguida pela Região Nordeste (12,5%), estando ambas acima da média nacional
(12,1%). Segundo o quadro 34, organizado por Daniel de Melo (2012), a Região Sudeste fica
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abaixo até da Região Norte (10,9%), cujos números são os menores em todos os demais
quesitos. Isto pode demonstrar que a realização de pesquisas por Grupos de Pesquisas desta
região do país não atraia o de interesse imediato do setor empresarial. No Censo de 2008, a
média da densidade de interação no Brasil foi 1,49 unidades do setor produtivo por Grupo de
Pesquisa. Os maiores índices foram apresentados nas regiões Sul (1,61) e Sudeste (1,59). O
organizador do quadro 61 lembra a afirmação de Rapini et al (2007), de que os grupos
presentes nas Regiões Sul e Sudeste tendem a se relacionar com um número maior de
empresas devido à alta concentração empresarial. O quadro 35, apresenta o desdobramento
dos dados do quadro 61, por Unidades da Federação das respectivas regiões.
Quadro 35- Grupos de Pesquisa, total e com relacionamento, empresas, grau e densidade de interação por região
geográfica e UF, Brasil, 2008.

Fonte: Dados do diretório de grupos de pesquisa - CNPq (2008), Organizado por Daniel de Melo, 2012.

Em nossa pesquisa, visualizando a interação ICTs-Empresas, sendo a maioria com
NITs Implementados serem universidades, ao utilizarmos a ótica de projetos de parceria em
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P&D resultando em patentes com cotitularidade, temos outra informação, que se pode
observar na figura 61, vinculado aos dados do anexo C.
Figura 61- Quantidade (%) de patentes geradas por parcerias entre ICTs com NITs implementados-Empresas
(01/01/2006 a 14/05/2014).

Fonte: Plataforma Lattes - CNPq, 2014; Banco de Dados de Patentes - INPI, 2014; Organizado por Marcus
Anversa, 2014.

Os dados obtidos do Diretório de Grupos de Pesquisa - CNPq (2008) dão a impressão
que a interação ICTs-Empresas, cujos levantamentos foram baseados em declarações, isto é,
relatos prestados pela instituição ou pelo pesquisador líder responsável, tem uma interação de
forma diluída pelo território brasileiro, com algumas regiões sobrepujando a Região Sudeste.
Entretanto, em nossa ótica, é a geração de patentes de cunho tecnológico que representam um
bom indicador, em termos quantitativos, sendo o mais utilizado para aferir a produção
tecnológica de dada região e o que demonstra a prova material e cabal dos resultados destas
parcerias e interações. Utilizando-o, aponta novamente para a desigualdade espacial. Temos
então, a Região Sudeste respondendo por 56%, Sul com 27%, Nordeste e Centro-Oeste com
11% e Norte mal chegando a 1%.
Há de esclarecer que as informações do Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq
referem-se às relações estabelecidas com as empresas de diversas atividades, que não são
necessariamente de cunho tecnológico e inovativo. Muitas destas parcerias é para prestação de
serviços, como realiza o Instituto Nacional de Tecnologia (INT), uma ICT com característica
politécnica que oferece este tipo de trabalho desde sua criação, em 1921. Portanto, as
informações dos Diretórios dos Grupos de Pesquisa não estão, necessariamente, associadas à
realização da inovação tecnológica por parte da empresa ou ICT, o que acaba por "ofuscar" a
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desigualdade espacial que predomina ao utilizarmos estas informações como indicador para o
Sistema Nacional de Inovação do Brasil.

Esta afirmação não apresenta novidade, basta

observar que Márcia Rapini (2007), utilizando os dados do Censo 2002 do Diretório de
Grupos de Pesquisa do CNPq, obteve as seguintes informações a respeito dos tipos de
interação mencionados neste censo. Estas se destacam os fluxos de conhecimentos e serviços
oriundos dos Grupos de Pesquisa para as empresas, sendo os mesmos voltados para atividades
rotineiras, de pouca complexidade e sofisticação, com destaque para a consultoria técnica
(15,06%), engenharia não rotineira14 (20,09%) e pesquisa científica sem uso imediato
(11,74%).
Na pesquisa realizada sobre as patentes por Santos et al (2014, p. 10), dos 189 Grupos
de Pesquisa de Patentes cadastrados no CNPq, apenas 41 grupos declaravam possuir algum
tipo de interação com o setor produtivo. Isto representa apenas 22% do total de Grupos de
Pesquisa em patentes. Assim como Santos et al, reforçado com os dados apurados no anexo C,
esperávamos encontrar um número maior de Grupos de Pesquisa de Patentes com ligações
externas devido à força e à agenda que o próprio tema enseja, isto é, a inovação e as patentes
como motivadoras desta relação.
Dentre os grupos que apresentavam interações com empresas, 37% deles estavam
ligados às áreas; 32% a de Ciências Sociais Aplicadas e 5% de Ciências humanas, com
participação das subáreas de Economia, Ciência da Informação, Administração, Direito,
Antropologia e Sociologia, como pode observar na figura 62. As pesquisas desenvolvidas por
estes grupos envolvem os aspectos sociais, econômicos, políticos e inovações de cunho
gerenciais e de serviços, quiçá sociais, isto é, ligadas à dimensão da Inovação Social. Os dados
desse indicador, aqui na ótica da gestão da inovação, apresentam este tipo de interação com o
setor produtivo como um sinal positivo da transferência e construção de conhecimento na
gestão e formação de sistemas de inovação.
Como sabido, as demais áreas, Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, Ciências da
Saúde, Ciências Biológicas e Ciências Agrárias, constituem setores de forte base tecnológica,
provocando maiores ocorrências da transferência de tecnologias e inovações para as empresas
parceiras. Como afirmam Santos et al (2014), a diversidade de áreas de pesquisa apresentada
pelos Grupos de Pesquisa que interagem com empresas é um fator positivo para a construção
de um ambiente de pesquisa e inovação. Na verdade, as pesquisas realizadas no âmbito de

14
Engenharia Não Rotineira (atividade de engenharia diretamente relacionada a processos de inovação tecnológica): envolve
detalhamento de desenhos, implantação de programa de qualidade, certificação, implantação de sistemas de gestão
empresarial, compra de equipamentos, mudanças em layout ou instalações para atividades de caráter inovativo (ANPEI).
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campos sociais e humanos, aliados às pesquisas de base tecnológica, são complementares para
o desenvolvimento e difusão das inovações.
Figura 62- Grupos de Pesquisa de Patentes com interações com empresas por área de conhecimento.

Fonte: Diretório de Grupos de Pesquisa - Plataforma Lattes, CNPq, 2014; Organizado por Santos et al, 2014.

A maioria dos pesquisadores (1635, representando 93,70% do total analisado)
participam de apenas um Grupo de Pesquisa de Patentes (GPP) cadastrado pelo CNPq. A
análise de rede feita por Santos et al (2014), relacionando os pesquisadores aos GPPs em que
estão inseridos, confirma a fragmentação esperada. A figura 63 apresenta diversos grupos
esparsos e pouca interligação. Portanto, esta disposição de rede acaba seguindo a mesma
lógica de rede apurada no anexo C e figura 60.
Figura 63- Rede por pesquisador e Grupos de Pesquisa de Patentes.

Fonte: Diretório de Grupos de Pesquisa - Plataforma Lattes, CNPq, 2014; Organizado por Santos et al, 2014.
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A visualização desta rede proporcionada por Santos et al (2014) apresenta o Grupo de
Pesquisa de Patentes como o centro do radial e com os respectivos pesquisadores dispostos no
perímetro. A maioria dos grupos formam radiais isolados não possuindo ligações por meio de
pesquisadores com outros grupos. Outra forma de interligação entre Grupos de Pesquisa é a
interação com uma mesma empresa ou instituição externa, entretanto, a rede resultante
também é altamente fragmentada.
Um esforço que vem sendo realizado para a formação e consolidação das redes sociais
cooperativas, fluindo o Capital Social e promovendo a geração de patentes e inovação, está se
constituindo através das Redes Comunitárias Acadêmicas no Brasil (REDECOMEP), criada
em 2005, pela Portaria Nº 395 do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). É uma rede
social acadêmica que visa oferecer suporte às aplicações avançadas nas áreas de computação,
telemedicina (mantida pela Rede Universitária de Telemedicina – RUTE), física de partículas,
meteorologia, biologia e meio ambiente. É um projeto de rede social cooperativa que está
tendo êxito devido, segundo Hindenburgo Pires (2012, p. 8-9):
a) inovações e aplicações acadêmicas avançadas no ensino, na pesquisa e na formação em
redes sociais colaborativas;
b) baixos custos de implantação e aumento da velocidade de conexão em gigabites nos pops
(Post Office Protocols);
c) presença de atores sociais comprometidos com a sustentabilidade do projeto e otimização
da capacidade ociosa das redes tecnológicas;
d) redução dos impactos da divisão digital global no território e aumento da competividade da
logística de comunicação do ciberespaço brasileiro, e
e) aperfeiçoamento da articulação nas políticas públicas de promoção e desenvolvimento
tecnológico regional.
Na figura 64, temos a arquitetura ou topologia da Redecomep na Cidade do Rio de
Janeiro está estruturada no formato de anéis, bastante utilizados por outras redes
metropolitanas brasileiras.
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Figura 64- Anéis da REDECOMEP na cidade do Rio de Janeiro.

Fonte: DINFO-UERJ, 2009; apud PIRES, 2012.

Esperemos que estes esforços de nossas Políticas Públicas em Ciência, Tecnologia e
Inovação, materializadas através da REDECOMEP, EMBRAPII, Plataforma iTEC, etc., deem
a robustez necessária ao Sistema Nacional de Inovação do Brasil, que recordando, apresenta
uma baixa densidade em sua rede cooperativa; pequena quantidade de patentes compartilhadas
com relação ao total de depósitos concedidos; existência de parcerias pontuais para a maior
parte das ICTs, especialmente com as empresas, além da baixa prevalência de parcerias com
órgãos de fomento.
Concluindo este Subcapítulo 4.4, é previsto devido ao Programa EMBRAPII, que por
norma envolve a cotitularidade das patentes a serem pedidas, desenvolvidas nas parcerias
visando o desenvolvimento de produtos e processos de cunho inovativo, as ICTs credenciadas
como Unidade EMBRAPII promoverão um crescimento em termos de geração e
compartilhamento de propriedade de patentes. Portanto, o Programa EMBRAPII é o maior
incentivador atual deste tipo de propriedade de patente. O Programa EMBRAPII, mais a
Plataforma iTEC, as Chamadas Públicas do BNDES, FINEP etc., deverão incrementar a rede
de NITs, possibilitando abranger todo o território brasileiro, ajudando a proporcionar a
formação de um território de arranjos produtivos, clusters e centros acadêmicos. A rede atuará
em prol do desenvolvimento da utilização das patentes/inovações desenvolvidas pelas diversas
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ICTs. Também ajudarão a consolidar e criar novas expertises científicas e tecnológicas, além
da maturação dos atuais e futuros Centros Regionais Inovativos. Com o resultado das ações
destes programas, o gráfico do anexo C, sofrerá mudanças a médio prazo com o desabrochar
do número de ICTs desenvolvendo patentes com cotitularidade, em especial, com as
empresas.

4.5 A estrutura etária dos pesquisadores desenvolvedores de patentes das ICTs com
NITs implementados

Neste

Subcapítulo

será

abordado

a

distribuição

etária

dos

pesquisadores

desenvolvedores de patentes nas ICTs com NITs Implementados. Primeiramente, haverá a
análise de como está mapeada a estrutura etária dos pesquisadores em geral pelo CNPq,
observado no quadro 36, e se os dados por nós apurados correspondem ao mesmo padrão.
Quadro 36- Distribuição dos pesquisadores por faixa etária segundo a condição de liderança: 2006-2010.

2006

Faixa
Etária

Líderes

Até 24

4

25 a 29

177

30 a 34

1.306

35 a 39

3.115

40 a 44

5.319

45 a 49

5.536

50 a 54

5.315

55 a 59

4.115

60 a 64

2.296

65 ou
mais

1.545

2008

Não
Não
Total (%) Líderes
Total (%)
Líderes
Líderes
394
631
390
4
627
(0,44%)
(0,60%)
4.331
5.714
4.154
214 5.500
(4,79%)
(5,50%)
10.458
12.740
9.152
1.549 11.191
(11,58%)
(12,25%)
13.733
16.120
10.618
3.569 12.551
(15,20%)
(15,50%)
16.745
17.722
11.426
5.406 12.316
(18,54%)
(17,03%)
14.632
16.916
9.096
6.062 10.854
(16,20%)
(16,26%)
12.699
13.753
7.384
5.519 8.234
(14,06%)
(13,22%)
9.151
10.539
5.036
4.505 6.034
(10,13%)
(10,13%)
4.872
5.866
2.576
2.609 3.257
(5,40%)
(5,65%)
3.293
4.010
1.748
1.759 2.251
(3,65%)
(3,85%)

2010
Líderes

Não
Líderes

16

934

443

8.080

2.418

16.023

4.540

15.790

5.732

13.629

7.413

13.395

6.244

9.627

5.149

7.027

3.096

4.202

2.217

2.911

Total (%)
950
(0,74%)
8.523
(6,60%)
18.441
(14,31%)
20.330
(15,77%)
19.361
(15,02%)
20.808
(16,14%)
15.871
(12,31%)
12.176
(9,45%)
7.298
(5,66%)
5.128
(3,99%)
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Não
infor.

12
1
6 7 (0,01%) 1
(0,01%)
90.320
104.018
28.730 61.590
31.197 72.821
37.269
(100%)
(100%)
2

Total
Idade
Mediana
(anos) 2/

48

10

42

44

48

42

44

48

5

6 (00,1%)

91.623

128.892
(100%)

41

44

Fonte: Diretório de grupos de pesquisa, Plataforma Lattes - CNPq, 2014; Organizado por Marcus Anversa, 2014.
1/ Não há dupla contagem de pesquisadores. O líder de grupo que participa de outro grupo na condição de nãolíder foi computado apenas na condição de líder. Primeiro e segundo líderes são igualmente considerados
como líderes.
2/ Calculada por interpolação linear.
3/ Não estão computados 305 pesquisadores participantes de 88 grupos da UEM cadastrados na base após a
tabulação dos dados.

Analisando o quadro 37, verificamos que a média etária dos líderes dos Grupos de
Pesquisas em 2010 estão na faixa etária de 48 anos e os pesquisadores não líderes em 41 anos,
dando uma média geral em torno de 44 anos. A seguir, no quadro 37, são mostrados os dados
etários dos Pesquisadores Inventores das patentes apuradas nesta pesquisa das 72 maiores
ICTs com NITs Implementados geradoras de patentes, dispostas da maior média etária de seus
pesquisadores inventores para a menor, no período estipulado para a pesquisa (01/01/206 a
14/05/2014). Foram utilizados os dados dos Pesquisadores Inventores constantes na
Plataforma Lattes para estimar a suas idades.
Quadro 37- Distribuição dos pesquisadores e o total de patentes que desenvolveram em sua ICT com NIT ativo
por faixa etária.

NIT

PESQUISADORES
INVENTORES

UFRJ
UERJ
CTI
INPE
CNEM
UESC
UFRPE
UFPB
INPA
UFMA
CBPF
IEAv
UEPG
UFAL

99
20
13
21
36
8
5
37
41
33
23
13
18
18

MÉDIA DE IDADE
DOS
PESQUISADORES
INVENTORES
55
54
54
52
51
51
51
49
48
48
48
48
47
47

PATENTES

172
17
14
11
13
11
20
53
40
25
24
14
37
21
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CEFET MG
FIOCRUZ
UFPEL
IME
IFBA
CETEM
UFBA
EMBRAPA
UFF
PUC-RIO
ITA
UNIFEI
UNESP
INT
UFPE
UFPI
UTFPR
UFRN
UFES
UFSCAR
UEM
UFMS
UFPA
PADETEC
UNIOESTE
UNIVALI
IPT
PUC-PR
UEL
UFABC
USP*
UFPR*
UFSC
UNB
UFSM
UFAM
FUNED
FURG
UNICAMP*
UFOP
UCS
UFJF
UFC

7
149
24
21
18
9
71
49
43
25
19
15
114
56
54
33
27
26
20
103
59
33
26
20
15
7
17
53
41
4
1098
153
124
99
60
45
18
10
426
85
77
58
47

47
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
41
41
41
41
41
41
41
41
40
40
40
40
40

12
42
53
17
19
13
98
80
48
24
19
30
102
60
84
48
34
48
15
70
39
13
44
15
16
10
20
43
43
15
610
263
79
77
53
36
16
16
442
60
50
66
64
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UECE
UNIFESP
UFSJ
UFMG*
UFRGS
PUC-RS
UFG
UFV
UFU
UFLA
UNICENTRO
UNISINOS
UFS
SENAI SP
IFES

33
28
6
597
265
69
28
124
102
89
17
12

40
40
40
39
39
39
39
38
37
37
37
36

18
25
13
387
196
49
39
85
66
66
31
11

64
3
11

35
35
34

64
14
18

Fonte: Plataforma Lattes - CNPq, 2014; Banco de Dados de Patentes - INPI, 2014; Organizado por Marcus
Anversa, 2014.
*Média Etária Estimada.
1) As ICTs com NITs Implementados apurados foram as que desenvolveram e registraram no período de
01/01/2006 a 14/05/2014 um total mínimo de 10 patentes.

De acordo com os dados apurados no quadro 37, a média etária dos pesquisadores
desenvolvedores de patentes nas ICTs com NITs Implementados é de 43 anos, portanto,
dentro do padrão apurado pelo CNPq. Cabe lembrar que os NITs são responsáveis em
conduzir o patenteamento dos produtos criados pelos inventores independentes de sua região
ou de outras, mas o seu impacto em relação ao total de patentes geradas pelos pesquisadores
da própria instituição na qual o NIT está instalado é ínfimo, não representando distorções
consideráveis nos dados de seu universo. Na figura 65, podemos observar a média etária das
20 maiores ICTs com NIT ativo em relação a geração de patentes no recorte temporal da
pesquisa.
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Figura 65- Média de idade dos pesquisadores inventores das 20 maiores ICTs com NITs implementados
geradores de patentes.
70
USP*
Idade Média dos Pesquisadores Inventores

60

UNICAMP*

UFRJ

UFMG*
UFPR*

UFPB

50
USP*
UNICAMP*
40

UFBA EMBRAPA
UFSCAR
INT
UFPR* UNESP
UFPE
UFJF
UFSC
UFC UFOP
UNB
UFRGS
UFV
UFLA
UFS
UFMG*
UFU

UFPEL
UFSM

UFRGS

UCS

UNESP

UFRJ

UFBA

30

UFV
UFPE
20

EMBRAPA
UFSC

10

UNB
UFSCAR

0
-5

0

5

10

15

20

25

UFJF
30

Diâmetro da Esfera proporcional à Quantidade de Patentes da ICT
Fonte: Plataforma Lattes - CNPq, 2014; Banco de Dados de Patentes - INPI, 2014; Organizado por
Anversa, 2014.
*Média Etária Estimada.

Marcus

No quadro 37 é notado que as ICTs com NITs Implementados e que apresentam a
média etária igual ou maior que 46 anos, muitas delas não são universidades, na qual a
reposição de seus recursos humanos é mais lenta e consequentemente, envelhecida, devido às
políticas neoliberais desencadeadas, em especial, pelo Governo Federal na década de 90 e
metade da primeira década do Século XXI. A agressiva política de contratações implantada
desde os primeiros dias do governo Luiz Inácio Lula da Silva não impediu que a máquina
pública envelhecesse. Segundo Luciano Pires (2009, p. 9)
No Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), por exemplo, a idade média é de 50
anos — em 2003 era de 45 anos. A falta de novas contratações atrofiou o quadro,
deixando não só o ministério como as unidades de pesquisa e órgãos vinculados em
situação de risco. Se não houver uma substituição maciça de pessoas nos próximos
anos, projetos científicos podem ser afetados e a transferência de conhecimento para
as novas gerações de servidores ficará comprometida. A situação no MCT é tão
séria, que o departamento de recursos humanos decidiu fazer um levantamento
completo do número de funcionários prestes a se aposentar ou que já poderia ter
solicitado o benefício. Dos 3.673 servidores efetivos do MCT, 535 recebem o abono
permanência.
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De acordo com o quadro 37, das 20 primeiras instituições com maior média etária, das
72 maiores ICTs com NITs Implementados geradores de patentes e não universitárias, são:
CTI, INPE, CNEM, INPA, CBPF, IEAv, FIOCRUZ e CETEM. No caso das universidades, a
alta média etária é explicada pelos atores envolvidos no desenvolvimento de patentes.
Observando as universidades com baixa média etária, como a USP, UNICAMP, UFPR,
UFSC, UFRGS e notadamente as mineiras como a UFMG, UFV, UFOP, UFSJ, UFV, UFU e
UFLA, é de terem em sua política de P, D&I o envolvimento de seu pessoal discente nos
projetos. Em anos recentes, as Políticas Públicas em Ciência, Tecnologia e Inovação do
Estado de Minas Gerais foram de forte impacto e com o robusto amparo da FAPEMIG.
Políticas Públicas estas envolvendo várias ICTs localizadas em Minas Gerais, com grande
envolvimento

de

seus

respectivos

tecnólogos,

docentes,

discentes,

bolsistas,

e

consequentemente, forjando uma sustentável massa crítica de pesquisadores inovadores, agora
criados numa cultura de P, D&I com tendência de crescimento exponencial.
Em outras instituições universitárias nota-se um fraco envolvimento do corpo discente
nas pesquisas desenvolvedoras de patentes, geralmente restrita ao pesquisador líder e seus
pares próximos. Um caso detectado é o da UERJ, tendo suas poucas patentes tecnológicas
pedidas e abertas até 14/05/2014, gerenciadas pelo seu NIT. Patentes estas, desenvolvidas por
poucos pesquisadores e o aparente fraco envolvimento de seu corpo discente. Um dos
gestores do NIT da UERJ, denominado de InovUERJ, realizou palestra no VI Encontro
Acadêmico de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento (ENAPID), promovido
pelo INPI em 2013, expondo que a política de patentear os inventos criados no âmbito da
UERJ somente seria para os que apresentassem "certa qualidade", potencial inovativo.
Henry Etzkowitz e Loet Leydesdorff (2000) veem no corpo discente de uma
instituição um fluxo dinâmico de capital humano nos grupos de pesquisa acadêmicos, que
promove a renovação das ideias e garantem a primazia da universidade como fonte de
inovação.
Ao encerrar este subcapítulo, podemos visualizar no quadro 38 o quantitativo de
pedidos de patentes requeridos pelos 20 maiores NITs no recorte temporal utilizado na
pesquisa.
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Quadro 38- Os 20 maiores NITs depositantes de pedidos de patentes (01/01/2006 a 14/05/2014).

Posição

NIT

N. DE PATENTES (A PARTIR DA
CRIAÇÃO DO NIT DEPOSITANTE)

1
2

NIT UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

610

NIT UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
CAMPINAS (UNICAMP)

442

3

NIT UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS
GERAIS (UFMG)

387

4

NIT UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
(UFPR)
NIT UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE DO SUL (UFRGS)

263

6

NIT UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO (UFRJ)

172

7

NIT UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
(UNESP)

102

8

NIT NORDESTE UNIVERSIDADE FEDERAL
DA BAHIA (UFBA)

98

9

NIT UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
(UFV)

85

10

NIT UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO (UFPE)
NIT EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA
AGROPECUÁRIA (EMBRAPA)

84

12

NIT UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
CATARINA (UFSC)

79

13

NIT FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA (UNB)

77

14

NIT FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SÃO CARLOS (UFSCAR)

70

15

NIT UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE
FORA (UFJF)

66

16

NIT UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
(UFLA)
NIT UNIVERSIDADE FEDERAL DE
UBERLÂNDIA (UFU)

66

18

NIT UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
(UFS)

64

19

NIT NORDESTE UNIVERSIDADE FEDERAL
DO CEARÁ (UFC)

64

20

NIT INT - INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGIA (INT)

60

5

11

17

196

80

66

Fonte: Plataforma Lattes - CNPq, 2014; Banco de Dados de Patentes - INPI, 2014; Organizado por Marcus
Anversa, 2014.

4.6 O Sistema Nacional de Inovação brasileiro na geopolítica mundial

No período 2000-2013 ocorreram dois fatos que se destacaram na economia mundial.
O primeiro é a perda de peso relativo na produção e nas exportações das principais economias
capitalistas, ou seja, dos Estados Unidos, da União Europeia e do Japão para outros países
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ditos emergentes. O segundo é a ampliação do peso de outros atores, não só dos denominados
BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), que tem maior escala, mas também de
vários outros, especialmente os novos membros do Grupo dos 20 (G20). Pode-se visualizar a
atual conjuntura da economia mundial através da figura 66, que apresenta a produção de
patentes, além das marcas, per capita por cada milhão de habitantes dos países que fazem
parte da OCDE e do G20.
Figura 66- Patente e marcas per capita, 2005-2007 (média por cada milhão de habitantes, países da OCDE e do
G20).

USPTO (log)
Fonte: OECD, “Measuring Innovation”, 2010, apud SILVA, 2011.
*EPO - European Patent Office; JPO - Japan Patent Office; USPTO - United States Patent and Trademark Office.
Grupo dos 20 (G-20): África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá,
China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido,
Rússia, Turquia e a União Europeia como bloco.

Essas mudanças proporcionam alterações na Geografia Econômica Mundial com
repercussões geopolíticas. Entretanto, a continuidade deste processo de perda da supremacia
dos Estados Unidos, União Europeia e Japão na economia mundial não ocorrerá de forma
simples. A conjunção das forças econômica, política, cultural, científica e tecnológica dos
chamados grande atores da economia mundial ainda funcionarão como inibidoras às estas
mudanças. Visualiza-se a situação através das recuperações recentes das economias
estadunidense e japonesa que ilustram essas forças, embora a Europa ainda se encontre em
grandes dificuldades econômicas. Além, disso, houve a nova recessão econômica que o Brasil
atravessa, notadamente a partir de 2015, provocando o baixo desempenho nas assinaturas de
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contratos para a realização de novos projetos de parcerias no âmbito EMBRAPII, como
atestam os seus gestores. Há como acréscimo quanto aos grandes atores da economia mundial,
o seu poder militar e os avanços tecnológicos somados a capacidade de seu sistema capitalista
de certa robustez, tendo o destaque dos Estados Unidos, em exercê-lo e colocando novos
desafios para a ordem geopolítica mundial como bem atestou David Harvey em seu trabalho
"O Novo Imperialismo" (2005).
Entretanto, como demonstrou Bernardo Campolina & Clélio Diniz (2013) através dos
dados do MCT (2010) da figura 67, a capacidade científica e tecnológica de um conjunto de
outros países vem se ampliando de forma significativa nos últimos anos através do número de
artigos indexados e publicados nos maiores periódicos internacionais. A mesma figura 67
mostra a ascensão de países como China, Índia e Brasil.
Figura 67- Produção científica mundial, 2010.

Fonte: Ministério da Ciência e Tecnologia, 2010.

Em termos de número de patentes produzidas e depositadas pelos países ditos
emergentes em seus próprios domínios legais e nos grandes centros econômicos internacionais
(Estados Unidos e União Europeia), também vem se ampliando, conforme indica a figura 68.
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Figura 68- Patentes concedidas nos Estados Unidos, 2010.

Fonte: Ministério da Ciência e Tecnologia, 2010.

Apesar dessas mudanças observadas na distribuição do poder mundial em termos
econômicos nos últimos anos, a posição da América Latina, na qual o Brasil está inserido,
continua muito limitada. Os três países latino-americanos que pertencem ao G20, isto é,
Argentina, Brasil e México, embora com condições diferenciadas, possuem base econômica,
tecnológica e dinâmica econômica relativamente limitada, comparativa ao desenvolvimento de
outros países, especialmente os asiáticos. A industrialização de países como a Argentina,
México, Brasil, entre outros, se fez com forte presença de empresas estrangeiras, as quais não
internalizaram seus esforços de pesquisa, desenvolvimento e inovação em suas plantas dos
respectivos países, usando a América Latina como parâmetro. Isto limitou a eficácia de
geração de capacitação tecnológica e de processos inovativos que assegurem aptidão para
competir nos mercados globais e na integração produtiva entre os mesmos (Campolina &
Diniz, 2013).
Todavia desta contingência, devido a cultura de P, D&I incutida historicamente nestas
mesmas empresas transnacionais, muitas destas se utilizaram dos planos de fomentos para a
inovação provenientes, por exemplo, do Programa EMBRAPII, realizando parcerias públicoprivado em P, D&I, como foi o caso da General Electric, Electrolux, Mahle e Repsol. Não
obstante, várias empresas brasileiras acompanharam estas iniciativas, procurando utilizar estes
estímulos de fomento no desenvolvimento de seus produtos e processos inovativos, assim se
qualificando no quesito competividade, como foi o caso da Petrobrás, Oxiteno, Braskem,
Santa Luzia, Tenaris Confab, Votorantim e Embraer. Entretanto, para que a cultura de P, D&I
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seja internalizada na maioria das indústrias brasileiras, existe muito caminho a percorrer,
conjugado com a corriqueira instabilidade da economia nacional e mundial, além da cultura da
inovação ser algo ainda novo para muitos empresários.
Segundo Alice Amsden (2009), o tipo de industrialização promovida pelos países
asiáticos, como Coreia do Sul, Taiwan e Japão, estaria classificado como independentes, por
gerarem seu próprio desenvolvimento tecnológico, e os países da América Latina como
integracionistas, por comprarem tecnologia. No caso da China, que apostou na presença de
empresas transnacionais, estas agem sob o absoluto controle do governo, sendo obrigadas a
internalizar o esforço de pesquisa. Cabe lembrar que o sistema acadêmico asiático,
desenvolvido de forma acelerada, está totalmente orientado para servir de suporte à formação
de recursos humanos e à pesquisa visando atender o sistema produtivo. Sistema este que tem
como objetivo o crescimento, a modernização e a inovação, com vistas ao ganho de
competitividade dos mercados globais. Quanto à Rússia, esta agiu de forma diferente, mas
com propósitos semelhantes, buscado retomar seu esforço de pesquisa para modernização
produtiva de forma acelerada, com vistas a recuperar seu poder na geopolítica mundial
(MAZAT & SERRANO, 2011).
Devido a este quadro do Brasil na conjuntura da economia mundial e geopolítica, há de
realizar alguns "deveres de casa" para enfrentar certos gargalos, como os expostos de forma
simples por Bernardo Campolina & Clélio Diniz (2013, p. 24-28), muitos deles conhecidos
dos estudiosos dos problemas brasileiros. São eles:
a) baixa escolaridade fundamental e média;
b) debilidade na geração de novas tecnologias;
c) debilidade do planejamento estatal;
d) monolinguismo;
e) entraves institucionais e burocráticos;
f) baixa integração das instituições e da comunidade científica com as atividades produtivas de
bens e serviços;
g) desigualdade social;
h) rápida concentração urbana sem a adequada oferta de infraestrutura e serviços, e
i) a deficiência da infraestrutura em geral, especialmente transportes.
Apesar dos esforços empreendidos pelos governos federal e estadual, por todas as
instituições e pesquisadores envolvidos com o tema da inovação tecnológica, o Brasil ainda
apresenta sérios entraves a serem resolvidos. Mesmo havendo a consolidação de fomentos e
políticas à inovação cada vez mais disponibilizados e sólidas, respectivamente, como por
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exemplo, a EMBRAPII, os resultados esperados, ou seja, o aumento da capacidade inovativa,
assim como a diminuição da dependência de tecnologias importadas, não têm sido satisfatória,
sobretudo ao se analisar a recente pauta de exportação brasileira em relação a bens
tecnológicos. As commodities de baixo valor agregado como o café, a soja, o minério de ferro
etc., representaram participação crescente nas exportações brasileiras, ao passo que os
produtos de alta intensidade tecnológica cresceram na pauta de importação. Em relação às
exportações de alta intensidade tecnológica, o único setor que não apresenta déficit é o
aeroespacial (IBAÑEZ, 2011). A Embraer, que é a principal empresa brasileira do setor,
recebe apoio governamental desde a década de setenta, o que demonstra que essas políticas
podem ter alcance de longo prazo, como a China vem realizando nos setores industriais
considerados estratégicos, entre elas, também a aeroespacial, contribuindo para o seu
acelerado crescimento econômico que ocorre há mais de três décadas.
Acredita-se que o incremento de políticas públicas, como o caso da EMBRAPII, que
incentivem a inovação, não só contribua para diminuir a dependência externa do país, como
também auxilie a movimentar a economia interna. Eis o papel a ser representado pelos
inventos tecnológicos gestados nas várias ICTs do país, levados ao patenteamento pelos seus
respectivos NITs e muitas destas patentes tornando-se um produto ou processo inovativo. Para
a realização disto, há de ter o passo harmônico da educação, da ciência e da tecnologia como
instrumentos primordiais para o processo de desenvolvimento capaz, principalmente, de
combinar crescimento econômico e justiça social, com inserção internacional. Deve-se
procurar e propor ações propositivas, trazendo ganhos para todos os parceiros comerciais.
Urge destacar em sua política externa, a busca de cooperação e solidariedade, no caso, o
intercâmbio tecnológico com as demais nações, com atenção especial às africanas, latinoamericanas e o Timor Leste, com seus povos, mercados e identidade histórico-cultural
próxima, promovendo um contexto geopolítico de mútuo benefício. A Chamada Pública
FINEP-TEKES (2015) para Projetos de P, D&I Industrial seria um bom exemplo a ser
seguido.
Esta Chamada Pública segue a política que administra e coordena o Sistema de
Inovação Finlandês, ocorrendo a cooperação entre as ICTs e a indústria, nas quais concorrem
vários atores que fomentam a pesquisa básica, no caso, a Academia da Finlândia, e a pesquisa
aplicada realizada pela Agência de Financiamento Finlandesa de Tecnologia e Inovação
(TEKES). Estes articulam a pesquisa interdisciplinar em centros de excelência e redes de
pesquisadores, incentivando o empreendedorismo e apoiando a internacionalização das
empresas finlandesas. (BRITTO, 2013). O sistema reside na internacionalização, não só por
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meio da presença das empresas e produtos nacionais em outros mercados, mas também da
mobilidade acadêmica, do desenvolvimento de projetos conjuntos de pesquisa e da criação de
redes internacionais de inovação tecnológica. Estas ações colocam a Finlândia nos altos
patamares de competitividade, inovação, educação e de bem-estar nos respectivos indicadores
mundiais, como por exemplo, o ICG e o GII.

4.7 Outras visões a respeito da inovação e a busca da inclusão social: a Inovação Social

Grande parte da presente pesquisa transparece a abordagem da inovação num viés
institucionalista, na qual autores como Douglass North (1990) e Ha Chang & Peter Evans
(2005) apresentam conceitos de forma alumbrada a respeito do papel das instituições e das
organizações na sociedade contemporânea. Segundo Douglass North (1990), ao longo da
história, as instituições foram criadas pelo homem para promover a ordem e reduzir a
incerteza. Portanto, as instituições determinam a transação e os custos de produção e,
consequentemente, a rentabilidade e a viabilidade de dedicarem à atividade econômica. As
instituições fornecem, ainda, a estrutura de incentivos de uma economia, apontam como essa
estrutura se desenvolve e moldam a direção da mudança econômica para o crescimento,
estagnação ou declínio. Para North (1990, p. 6)
[...] as instituições são as regras do jogo em uma sociedade ou, mais formalmente,
são as restrições elaboradas pelos homens que dão forma à interação humana. E
consequência, elas estruturam incentivos no intercâmbio entre os homens, quer seja
ele político, social ou econômico.

Nesta ótica, o autor vê as instituições como regras e, portanto, com caráter restritivo, já
que as regras estruturam o que as pessoas devem realizar. Seguindo a análise, as instituições
são as restrições socialmente concebidas e o ambiente institucional é formado por essas
restrições que podem ser informais (sanções, tabus, costumes, tradições e códigos de conduta)
e formais (constituição, leis, direitos de propriedade). A instituição formal se vale de leis para
que suas regras sejam respeitadas, enquanto que a informal não necessita do Estado para ser
obedecida, pois se dá meramente pelo convívio social. A partir de sua constatação, Douglass
North (1990, p. 46) afirma que as instituições, na presença da incerteza, surgem para superar
os custos de transação.
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Quanto às organizações, o autor afirma que são os principais agentes de uma sociedade
e podem ser de cunho político, social e econômico. Segundo Douglass North (1991), as
organizações devem a sua existência às oportunidades oferecidas pela estrutura institucional.
No caso do estudo de Ha Chang & Peter Evans (2005), estes buscam refletir sobre as
instituições e reconhecem que estas são fundamentais para a mudança econômica no contexto
de crescimento e desenvolvimento numa sociedade desigual como é o caso da brasileira. As
instituições têm a característica de serem constitutivas por terem uma dimensão simbólica, o
que as deixa em condições de disseminar valores e crenças. Os autores avançam em sua
definição de instituições por reconhecerem o papel da cultura e das ideias e o papel
constitutivo das instituições em moldar as maneiras que os grupos ou indivíduos definem suas
experiências, e na presente sociedade, a sabedoria necessária para realizar a gestão. Neste
caso, as instituições são normas aceitas e rotinas de interação que moldam as motivações e o
conjunto de comportamentos de atores sociais interconectados. Entendem que a instituição na
sociedade atual de uso amplo das inovações encarna-se em organizações, coordenadas, com
regras formais e com a capacidade de impor sanções coercitivas, como é o caso do Governo
ou das empresas, embora as gestões autoritárias e centralizadoras estejam com os dias
contados numa sociedade cuja administração e economia seja norteada pela sabedoria ou
consciência (KOPS, 2011; GUEVARA & DIB, 2005), ressaltando ser a sabedoria um valor
econômico (SAKAIYA, apud AUDREY & COHEN, 1996). Instituições e agentes
econômicos são mutuamente constitutivos e também, as instituições são construídas (ou
reconstruídas) em resposta às mudanças nos interesses e na visão de mundo, na qual
funcionam como constitutivas dessas ideologias e interesses.
Dessa forma, o que se pode observar é que a empresa e ICTs "estão passando por
transformações que não autorizam defini-las como instituição ou organização, pois elas
podem desempenhar os diferentes papeis, ora de instituição, definindo as regras do jogo; ora
de organização, participando ativamente do jogo" (SILVA, 2014). Em outras palavras, tanto
as ICTs quanto as empresas serão ativas na produção e difusão do conhecimento técnicocientífico.
Além da visão institucionalista existem outras sobre a associação das ICTs e empresa,
sendo que Yara Silva (2014, p, 93) destacou três abordagens:
•

a visão da ICT como fomentadora do desenvolvimento econômico e criadora de empresas
e já vista neste trabalho - abordagem da hélice tripla (ETZKOWITZ; LEYDESDORFF,
2000);
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•

a visão da ICT como formadora de recursos humanos qualificados e como parceira das
empresas inseridos na abordagem dos sistemas de inovação (LUNDVALL, 2002;
NELSON, 1994) e

•

a visão da ICT como agente do desenvolvimento social – abordagem latino-americana
(DAGNINO, 2003; AROCENA & SUTZ, 2005; DIAS SOBRINHO, 2005).
Como já exposto, sendo um dos pioneiros no estudo da inovação tecnológica e de seus

impactos econômicos, Joseph Schumpeter (1988) entende que a concorrência intercapitalista
e, por extensão, o próprio desenvolvimento capitalista seriam produtos da busca incessante
das empresas pelos “lucros extraordinários” garantidos pela inovação, em um esquema
concorrencial fundamentalmente distinto da simples concorrência através de preços, ao qual a
interpretação neoclássica estava restrita. O capitalista travaria então, através da inovação, um
embate com seus concorrentes sendo essa a face externa da empresa. Entretanto, como expôs
Rafael Dias & Henrique Novaes (2010), a inovação também está presente no embate travado
em outra dimensão além do capital-capital, no caso, a interna à empresa, entre o capitalista e
os trabalhadores (capital- trabalho), conforme preconizou Karl Marx. O conceito de inovação
é, assim, pertinente ao capitalismo e inequivocamente indissociável das empresas, isto é, do
mercado.
Vários estudiosos debruçaram como levar a inovação a atender mais aos aspectos
sociais, com suas carências e busca de uma sociedade mais inclusiva. Para isso foi elaborado
outro conceito para a inovação e suas práxis social, ou seja, o conceito de Inovação Social15.
Este conceito de inovação seria uma resposta nova e socialmente reconhecida que visa a
mudança social, ligando simultaneamente três atributos, expostos por Isabel André &
Alexandre Abreu (2006, p. 124):
•

satisfação de necessidades humanas não realizadas por via do mercado;

•

promoção da inclusão social, e

•

capacitação de agentes ou atores sujeitos, potencial ou efetivamente, a processos de
exclusão/marginalização social, desencadeando, por essa via, uma mudança, mais ou
menos intensa, das relações de poder.

15

Historicamente, a concepção da Inovação Social surgiu no século XVIII, nos Estados Unidos, com Benjamin Franklin e,
mais recentemente, reapareceu com Joseph Schumpeter, na década de 1930, dentro da discussão do papel das inovações no
meio empresarial (MOULAERT, 2008, p. 12-13). A respeito dos antecedentes históricos desse conceito, ver Moulaert (2008)
e Godin (2012).
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Sucintamente, Inovação social é um modo de criar novas e mais efetivas respostas aos
desafios enfrentados pelo mundo hoje. É um campo em que não há limites, que pode ser
desenvolvido em todos os setores, público, sem fins lucrativos e privado, na qual as iniciativas
mais efetivas ocorrem quando existe colaboração entre os diferentes setores, as partes
interessadas e os beneficiários. Inovação social é uma nova ideia ou uma ideia melhorada que,
simultaneamente, atende as necessidades sociais e cria novas relações sociais. É um fenômeno
que leva em conta a capacidade de ação da sociedade. Importante destacar que para uma
inovação seja considerada “social” é preciso que ela melhore tanto o desempenho econômico
quanto a social da comunidade na qual ela se desenvolve. Portanto, as inovações advindas
desta tenham a propriedade de conduzir à uma melhor educação, melhor qualidade ambiental
e por fim, qualidade de vida (POL & VILLE, 2009).
Para a sua execução, é admitido por muitos de seus formuladores a premissa da
Inovação Social como geradora do poder para a mudança social, contribuindo para a alteração
das relações de poder, na qual exclui do campo os efeitos sociais que quase todos os processos
via inovação tecnológica ou organizacional inevitavelmente acabam por gerar através do
emprego, do consumo ou por outros meios menos diretos. No campo da Inovação
Tecnológica, o mercado, ou mais especificamente o lucro, conduzem à inovação. As empresas
inovam para evitar ameaças e riscos ligados à concorrência, ou para aproveitar oportunidades,
posicionando-se mais favoravelmente face aos concorrentes, situação esta ampliada no
contexto da atual economia amplamente globalizada. No caso da Inovação Social, a alavanca
não é a concorrência, mas sim a necessidade de vencer adversidades e riscos, embora a
possibilidade de aproveitar oportunidades e de responder a desafios pareça ser também o
grande incentivo.
A crise do Estado de Bem-Estar Social, ou o reforço das orientações neoliberais que
privilegiam o investimento público ligado ao aumento da competitividade em detrimento da
esfera social, sendo um enfoque principal nas Políticas Públicas de Ciência e Tecnologia
Brasileira, como afirmaram Renato Dagnino & Carolina Bagattolli (2010) ao referirem aos
baixos investimentos públicos em tecnologias de cunho social. As Políticas Públicas de C&T
em execução, centradas na competitividade, ajudam a alimentar a exclusão social. Está ação
colateral associada aos focos preferenciais das atuais Políticas Públicas em Ciência e
Tecnologia, não só no plano nacional, como de outras nações, engendram novas necessidades
e problemas de ordem coletiva, muitas delas advindas da crise do Estado de Bem-Estar Social,
que acabam por motivar as Inovações Sociais (COMEAU, 2004). Segundo Frank Moulaert
(2000, apud ANDRÉ & ABREU, 2006, p. 127), “o reconhecimento e a eventual resolução das
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formas mais agudas de exclusão só será possível se encontrarem formas inovadoras de revelar
necessidades, de cooperar e de democratizar a gestão pública”. Isabel André & Alexandre
Abreu (2006) também ressaltam a ênfase dada por Frank Moulaert à capacitação dos agentes,
argumentando este, que o desenvolvimento local é cada vez menos uma questão de
rendimentos e de capacidade de consumo, passando sobretudo pela promoção de mudanças
estruturais que promovam a capacitação individual e coletiva no sentido de encontrar soluções
para os problemas.
Quanto aos recursos necessários para que haja a Inovação Social, esta se aproxima
bastante da Inovação Tecnológica. A informação, o conhecimento, geridos pela sabedoria, são
elementos essenciais do avanço deste processo ligado ao desenvolvimento social e econômico.
A presença destes elementos estabelece um outro recurso essencial, particularmente
interessante na ótica da Geografia, o chamado Capital Relacional. Samuel Santos (2013)
definiu Capital Relacional, embora confesse de apresentar algum ecletismo teórico ao se
utilizar de termos eminentemente ortodoxos, mas que sintetizam o que vêm a definir, como o
conjunto de relações fortes e fracas estabelecido entre os membros de uma localidade e seu
exterior.
Baseando-se na realidade italiana, Robert Putnam (2000) defendeu que a prosperidade
de certas regiões está mais associada ao Capital Social do que ao capital econômico ou
humano. Segundo o autor, o Capital Social assume duas formas diferenciadas: uma
correspondente aos laços internos, no interior de um lugar/comunidade (bonding capital); a
outra decorrente das relações com o exterior, entre lugares/comunidades distintos (bridging
capital).
Como afirmaram Isabel André & Alexandre Abreu (2006), a ideia permite introduzir o
conceito de Capital Relacional, muito ligado à espacialidade das relações. Distinguem-se pelo
menos dois níveis:
• um capital relacional local/regional que deriva da proximidade e que se baseia,
essencialmente, nos laços de confiança e de cooperação interpessoais e em que a
identidade e a pertença são forças centrípetas importantes;
• um capital relacional transnacional ou global sustentado noutras “proximidades”
(cultural, geracional, social, ...), que configura não um território, mas um espaço-rede
composto por nós e fluxos.
O Capital Relacional produzido pela proximidade geográfica pode ainda decompor-se
naquele que decorre das relações pessoais, que implica um contato direto, e outro ancorado
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nas relações sociais estabelecidas em quadros institucionais, por exemplo, trabalho, cidadania
etc. O primeiro corresponde à escala do lugar e o segundo a escala regional ou mesmo
nacional. Estes formatos de relações de cunho espacial têm certa aproximação dos conceitos
de cluster e de redes não locais de inovação. Estas últimas, relações espaciais próprias de
aglomerações produtivas, científicas, tecnológicas e/ou inovativas, como os distritos
industriais, milieux inovadores, arranjos produtivos locais (AYDALOT, 1986; GERTLER,
2003; CASSIOLATO & LASTRES, 2003) e Centros Regionais Inovativos.
Apesar das grandes diferenças entre os teóricos que analisam a perspectiva
institucional da Inovação Social, eles compartilham uma visão comum: não consideram o
setor público e a sociedade civil como opostos. Os países nórdicos (Dinamarca, Finlândia,
Islândia, Noruega e Suécia) com suas políticas de bem-estar social representam um exemplo
histórico de possíveis sinergias entre inovação e redes sociais produzidas por indivíduos,
grupos comunitários e instituições públicas. Nestes países o Capital Social tem servido de
ponte entre o engajamento cívico em nível micro e as estruturas de nível macro da democracia
moderna. Esta ponte foi construída e reforçada durante décadas de expansão das estruturas
institucionais dos Estados de Bem-Estar Social (HULGARD & FERRARINI, 2010, p. 260).
Sob a influência das ideias provenientes da propagação da ideologia neoliberal em
tempos recentes, pode resultar que a estreita ligação histórica entre movimentos sociais e o
setor público nos países nórdicos esteja prestes a mudar sob a pressão preconizada por esta
visão, no caso, privatização, mercantilização e financeirização da economia. "No entanto, essa
ligação tem sido definidora de um Estado-providência inovador, no qual representantes de
todas as esferas da sociedade trabalham em conjunto no sentido de criar uma sociedade de
bem-estar baseada em princípios universais e inclusivos" (HULGARD & FERRARINI, 2010,
p. 260).
Para visualizarmos as mudanças promovidas através da Inovação Social, podemos
utilizar a ótica dos indivíduos, movimentos sociais e organizações, principais lentes.
Entretanto, as iniciativas para inovações sociais também podem partir de governos, por meio
de políticas públicas, de leis e de instituições. Podemos visualizar o entrelaçamento dos atores
da Inovação Social na figura 69.
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Figura 69- Atores da Inovação Social.

Fonte: JULIANI, 2014.

Alguns exemplos de aplicação de Inovação Social, apesar de que nem todas as
iniciativas inovadoras ilustradas atinjam as grandes dimensões e a abrangência de todas as
dimensões envolvidas dentro de seu conceito. Entretanto, podemos identificar a maioria
dessas dimensões, além do seu caráter inovador e de impacto, nos casos abaixo:
•

Microcrédito - Banco Grameen: o professor bengalês Muhammad Yunus fundou, em
1976, o Banco Grameen, uma organização de microfinanças que faz empréstimos de
microcrédito para pessoas pobres sem condições de oferecer garantias. O objetivo era
lutar contra a pobreza por meio de serviços financeiros para ajudar as pessoas de baixa
renda a estabelecer negócios lucrativos. Este projeto tornou-se um condutor de
mudanças sociais, estabeleceu um novo método de lutar contra a pobreza e
transformou-se em exemplo de inovação social. Muhammad Yunus ganhou o prêmio
Nobel da Paz por seus esforços em estabelecer desenvolvimento econômico e social de
baixo para cima (CAJAIBA-SANTANA, 2013).

•

The Big Issue: idealizado pelo empreendedor social John Bird, em Londres (1991),
consiste em empreendimento a fim de proporcionar renda legítima para algumas das
pessoas mais vulneráveis da sociedade por meio de subsídios para a venda de jornais
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impressos. Após treinamento obrigatório e assinatura do código de conduta, é
concedido um crachá aos vendedores. Os primeiros jornais são disponibilizados sem
custos para que seja possível a aquisição de um montante inicial. A continuidade do
trabalho é executada com fornecimento do produto com 40% a 50% do valor total para
que as pessoas sem moradia possam obter maior lucro. O aporte financeiro inicial do
projeto originou-se de parceria com uma empresa privada. The Big Issue expandiu-se
internacionalmente para cidades do Reino Unido, EUA, Austrália, dentre outros
(MULGAN et al, 2007);
•

Alcoólicos Anônimos: surgiu em 1935 em Akron, EUA com o propósito de ajudar as
pessoas viciadas em álcool com o suporte da sociedade informal. O funcionamento
ocorre por meio de reuniões semanais periódicas onde os dependentes compartilham
suas aflições e vivências com outros colegas que já conseguiram superar o problema.
Chama atenção o fato da iniciativa ter se espalhado sem o suporte de organização
formalmente constituída, a ideia se espalhou rapidamente pela simplicidade e
necessidade da população. Atingiu 180 países e até hoje é uma das principais
ferramentas para este tipo de problema na sociedade (MULGAN et al, 2007);

•

Rede de Tecnologia Social (RTS): atores preocupados com a crescente exclusão
social, precarização e informalização do trabalho etc., e compartilhavam a percepção
que era necessária uma tecnologia que correspondesse aos seus propósitos iniciam, em
2003, a formação da RTS. A Rede tem entre seus objetivos a reaplicação em larga
escala das tecnologias sociais, para que uma ação inovadora não fique restrita à
localidade em que foi desenvolvida. Assim, a principal ideia envolvida na criação da
RTS era a de promover o desenvolvimento sustentável estimulando a reaplicação e a
adoção de TS através de políticas públicas. Segundo os seus formuladores e gestores,
ao possibilitar a união de coletividades epistêmicas, agentes governamentais e
potenciais usuários, a RTS cria novos espaços de articulação e interação de atores
sociais envolvidos na resolução de problemas locais e do desenvolvimento social.
(CORRÊA, 2008);

•

Desenvolvimento de Equipamentos para Massificação do Rúgbi a Partir da Inclusão do
Esporte na Rede Pública de Ensino: projeto realizado em parceria pelo INT, FAPERJ,
Associação Beneficente Rosanna Cattalini (ABRC) e Fundação Municipal de Niterói,
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para a inovação da prática desportiva na rede pública de ensino, com a inclusão de um
esporte ainda pouco praticado no país, e no desenvolvimento de equipamentos
voltados a essa prática. O rúgbi, pelos valores que dissemina, contribui no combate à
cultura da violência, na defesa da vida saudável, na prevenção ao sedentarismo, ao
sobrepeso e à obesidade, e na inclusão de crianças de variados biótipos. A iniciação do
trabalho esportivo também com crianças portadoras de deficiência, na faixa de 10 a 15
anos, promove o desenvolvimento da consciência esportiva e a melhora psicomotora, o
que facilitará o trabalho na formação para o futuro e também a criação de uma
consciência sobre a existência do paradesporto e suas oportunidades na sociedade,
possibilitando uma melhoria na qualidade de vida (INT, 2014);
•

Autossuficiência Energética: no interior do Estado do Paraná desenvolveu-se um
projeto com um método para transformar excrementos agropecuários em combustível.
“A produção de biogás, nesses moldes, já começa a ser replicada na cidade de Entre
Rios do Oeste, também no interior do Paraná, e também no Uruguai”, explica o
engenheiro João Carlos Zank, do Parque Tecnológico Itaipu (organização pública),
“Esse agricultor contamina menos seu solo, pode ter seu próprio carro elétrico e o
abastecer com a energia que ele mesmo gerou, sem nenhuma emissão de poluentes e
com uma economia absurda” (BRASIL-ITAIPU BINACIONAL, 2014, em sua página
na internet), e

•

Social Goog Brasil Lab: é um laboratório de ideias criado em 2013, Florianópolis, para
ajudar inovadores sociais a colocar em prática, testar e aperfeiçoar suas ideias de
solução para problemas sociais. O Lab foi concebido por uma ONG, teve sua primeira
edição regional que assistiu 20 iniciativas e, em parceria com outra ONG de São
Paulo, ampliou-se para todo o Brasil em 2014. Ele utiliza técnicas inovadoras como
Design Thinking, o Desenvolvimento de Clientes, Start-up Enxuto, além de articular
mentorias e potenciais investidores dos projetos pilotos gerados (SOCIAL GOOD
BRASIL, 2014).
O MCTI possui uma Secretaria de Inclusão Social (SECIS) com a função de promover

a inclusão social por meio de ações que melhorem a qualidade de vida e estimulem a geração
de ocupação e renda por meio do uso das Tecnologias Sociais. Através do site institucional do
MCTI, a SECIS apresenta as Tecnologias Sociais como: “Essas tecnologias caracterizam-se
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pela simplicidade, baixo custo e fácil aplicação, que potencializam a utilização de insumos
locais e mão de obra disponível, protegem o meio ambiente, têm impacto positivo e
capacidade de resolução de problemas sociais”. Segundo Maíra Corrêa (2008, p. 118), "essa
perspectiva, corre o risco de restringir o conceito de Tecnologias Sociais às tecnologias de
segunda classe e simples instrumento assistencialista". A autora também apresenta a questão
de haver a tendência de excluir do campo das Tecnologias Sociais todas aquelas tecnologias
baseadas em desenvolvimentos científicos mais sofisticados e/ou que envolvam recursos de
maior vulto.
Com relação aos editais por temas, existem ainda problemas a contornar, como
apontou Maíra Corrêa (2008), a dificuldade de compor comitês gestores realmente
transdisciplinares, que possibilitem a adequada avaliação de projetos que integrem saberes e
viabilizem soluções para as complexas questões sociais do Brasil. Em tese, áreas como a
Ciências Sociais e Humanas tem as melhores condições de refletir sobre temas relacionados à
exclusão social, violência, saúde, entre outros e propor soluções, visando a sustentabilidade
social. Em termos de editais, a nível das ICTs, estas dificuldades podem ser atenuadas, através
da valorização, capacitação e, principalmente, da participação, somado ao Corpo de
Tecnologistas & Pesquisadores, de membros envolvidos na Gestão de Inovação e Negócios,
do Planejamento Estratégico da Instituição e do NIT, muitos deles com formação em
diferentes áreas, entre elas, as referidas Ciências Sociais Aplicadas e Humanas. Como
referência, temos as ICTs também dedicadas ao desenvolvimento de tecnologias de foco
social (Tecnologia Assistiva) como o INT, CTI, UFMG e demais que possuam Núcleos de
Pesquisa em Tecnologia Assistiva, que pode ser visualizado no quadro 39, página 311. Cabe
lembrar, conforme afirmou Marli Santos (2009), que ainda que seja desejável uma
composição da equipe com uma qualificação formal diversificada nos NITs (e também nos
comitês), que permita maior complementaridade entre áreas de conhecimento, é importante a
atitude empreendedora ante as oportunidades de negócio.
De acordo com Maíra Corrêa (2008), existem grandes dificuldades para ultrapassar as
três lógicas constitutivas do perfil dos comitês gestores voltados para a inovação, na qual está
incluso a social: a lógica excelentista autonomista (dos grupos hegemônicos na coletividade
científica), a lógica da competitividade (empresários e gestores públicos que buscam atender
aos requerimentos do mercado) e a lógica assistencial, isto é, gestores públicos que buscam
resolver carências e demandas de inclusão social de forma simples e rápida sem mudanças
significativas nas estruturas de educação e, mesmo, na lógica da produção e divulgação de
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Ciência, Tecnologia & Inovação. Quanto a este aspecto, assim concluiu Maíra Corrêa (2008,
p. 119)
Considera-se, ainda, que apesar importância das redes que envolvem pesquisadores e
demais atores relacionados à produção de conhecimento para o aprofundamento das
relações entre coletividade científica e sociedade no Brasil sua existência não é
condição suficiente para promover a articulação entre instâncias produtoras do
conhecimento e sociedade. [...]. Aprofundar o debate sobre as formas que vêm
assumindo as relações entre Estado, coletividade científica e sociedade e ampliar os
estudos e discussões sobre as tecnologias sociais e seu potencial para gerar inovação
social parece ser um caminho promissor.

4.7.1 Os Núcleos de Pesquisa em Tecnologia Assistiva

Nas Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação temos algumas aplicações
ligadas à inovação de cunho social, em especial, a partir do Governo Dilma Rousseff, através
da chamada Tecnologia Assistiva. O Comitê de Ajudas Técnicas (CAT), instituído pela
Portaria N° 142, de 16 de novembro de 2006, propõe o seguinte conceito para a Tecnologia
Assistiva: "É uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba
produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a
funcionalidade, relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência,
incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de
vida e inclusão social" (ATA VII - Comitê de Ajudas Técnicas (CAT) - Coordenadoria
Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE) - Secretaria Especial
dos Direitos Humanos - Presidência da República).
Para a implementação da Tecnologia Assistiva foram criados os Núcleos de Pesquisa em
Tecnologia Assistiva. Essas unidades são responsáveis pela elaboração de projetos de pesquisa,
desenvolvimento ou inovação voltados à melhoria da qualidade de vida de pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida. Em 2012, o orçamento liberado para a implantação
dos núcleos foi de R$ 3 milhões. Cada projeto poderá receber entre R$ 100 mil e R$ 500 mil.
No âmbito do Viver Sem Limite, o investimento do MCTI em 2012 chegou a R$ 20 milhões
em créditos não reembolsáveis, além de R$ 90 milhões de uma linha de crédito reembolsável
da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). Os núcleos fazem parte de um esforço para
disseminar as pesquisas de Tecnologia Assistiva para todo o território brasileiro. Este estímulo
é importante porque a produção é quase artesanal, já que o equipamento deve ser adaptado a
cada usuário, impossibilitando a produção em escala. Os núcleos atuam em rede, cuja
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articulação é realizada por um centro de referência, o Centro Nacional de Referência em
Tecnologias Assistivas (CNRTA), localizado no Centro de Tecnologia da Informação Renato
Archer (CTI), em Campinas (SP). Em dezembro de 2014, temos os seguintes 52 Núcleos de
Pesquisa em Tecnologia Assistiva, conforme podemos ver no quadro 39.
Quadro 39: Núcleos de Pesquisa em Tecnologia Assistiva, 2014.

UF

INSTITUIÇÃO

SIGLA

AM

Instituto Federal do Estado do Amazonas

IFAM

AM

Universidade do Estado do Amazonas

UEA

AM

Universidade Federal do Amazonas

AP

Universidade Federal do Amapá

IFAP

BA

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

UFRB

CE

Instituto Federal do Ceará

IFCE

CE

Universidade Federal do Ceará

UFC

DF

Instituto Federal de Brasília

IFB

DF

Universidade de Brasília

UNB

ES

Instituto Federal do Espírito Santo

IFES

ES

Universidade Federal do Espírito Santo

UFES

GO

Universidade Federal de Goiás

UFG

MG

Universidade Federal de Lavras

UFLA

MG

Universidade Federal de Minas Gerais

UFMG

MG

Universidade Federal São João Del-Rei

UFSJ

MG

Universidade Federal de Uberlândia

UFU

MG

Universidade de Viçosa

UFV

MG

Universidade Federal de Alfenas

MS

Universidade Católica Dom Bosco

UCDB

MS

Universidade Federal de Grande Dourados

UFGD

PA

Instituto Federal do Pará

IFPA

PA

Universidade do Estado do Pará

UEPA

PA

Universidade Rural da Amazônia

UFRA

PB

Universidade Federal da Paraíba

UFPB

PE

Universidade Federal de Pernambuco

UFPE

PR

Instituto Federal do Paraná

IFPR

PR

PUC-PR Pontifícia Universidade Católica do Paraná

UFAM

UNIFAL

PUC/PR
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PR

Universidade Estadual do Norte do Paraná

UENP

PR

Universidade Federal do Paraná

UFPR

PR

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

RJ

Instituto Nacional de Tecnologia

RJ

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

RJ

Universidade Federal Fluminense

UFF

RJ

Universidade Federal do Rio De Janeiro

UFRJ

RN

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

UFRN

RR

Universidade Federal de Roraima

UFRR

RS

Universidade Feevale

RS

Instituto Federal do Rio Grande do Sul

IFRS

RS

Universidade de Caxias do Sul

UCS

RS

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

SC

Instituto Federal de Santa Catarina

IFSC

SC

Universidade Federal de Santa Catarina

UFSC

SC

Centro Universitário Leonardo da Vinci

UNIASSELVI

SC

Universidade do Vale do Itajaí

SE

Universidade Federal de Sergipe

SP

Universidade Federal do ABC

UFABC

SP

Universidade Federal de São Carlos

UFSCAR

SP

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho

SP

Universidade Estadual de Campinas

UNICAMP

SP

Universidade Camilo Castelo Branco

UNICASTELO

SP

Universidade Federal de São Paulo

SP

Universidade de São Paulo
Fonte: CNRTA /CTI, 2014.

UTFPR
INT
PUC-RIO

FEEVALE

UFRGS

UNIVALI
UFS

UNESP

UNIFESP
USP

De acordo com as informações obtidas junto ao CNRTA e ao INT, foi constatado o
desenvolvimento de patentes no enfoque da Tecnologia Assistiva girando em torno de 3 (três)
no período de 2012, ano que foram implantados os primeiros Núcleos.
Finalizando o Capítulo IV, o debate sobre as formas que vêm assumindo as Políticas
Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, envolvendo relações entre Governo,
coletividade científica e sociedade, ampliando os estudos e discussões sobre as Tecnologias
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Sociais, as Tecnologias Assistivas, além de enfoque no contexto da Economia Solidária16, o
seu potencial para gerar Inovação Social, parece ser um caminho promissor, para não dizer,
necessário. Os gestores de inovação das ICTs, incluindo os quadros dos diversos NITs
existentes, muitos com a massa crítica em conhecimento de gestão e de qualidade quase
maduro, estão à disposição, em termos de Gestão da Inovação, na missão em prol do resgate
da cidadania de muitos brasileiros, atendendo as suas necessidades e, especialmente,
contribuindo na sua inserção social. Busca-se, então, uma sociedade mais justa, solidária e
fraterna, na qual a Inovação Social se apresenta como um dos caminhos a trilhar, de modo
equalizado e harmônico com a Inovação Tecnológica.

16

Economia Solidária é uma forma de produção, consumo e distribuição de riqueza (economia) centrada na valorização do
ser humano e não do capital. Tem base associativista e cooperativista, e é voltada para a produção, consumo e
comercialização de bens e serviços de modo autogerido, tendo como finalidade a reprodução ampliada da vida.
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À GUISA DE CONCLUSÃO

As discussões sobre inovação tecnológica ganharam espaço na Geografia quanto aos
estudos sobre desenvolvimento, competitividade, crescimento econômico e social,
apresentando uma relevante dimensão geográfica. A ênfase dada por Milton Santos (2006c)
quanto à importância dos sistemas técnicos e dos sistemas de ações na constituição do espaço
geográfico já apontava para uma agenda de pesquisa que contemplasse uma abordagem da
inovação nesta ciência, a despeito de suas reflexões sobre esse tema terem sido fortemente
pautadas na crítica à teoria da Difusão das Inovações, proposta por Torsten Hagerstrand e
abordada nesta pesquisa. Na presente tese, procuramos resgatar esse fundamento do espaço
geográfico proposto por Milton Santos através dos estudos da disseminação das patentes pelos
NITs do Brasil. Seguindo esta visão, o território é usado, hoje, a partir de seus acréscimos de
ciência, da técnica e inovação que o caracterizam como um novo meio geográfico.
Em relação à questão teórica houve uma aproximação analítica com a noção de
Sistema Nacional de Inovação. Essa perspectiva foi fundamental para pontuar a complexidade
que envolve as políticas de inovação, já que é dada pela participação de diversos agentes e
instituições. Foi preocupação nesta pesquisa em evidenciar que os estudos geográficos sobre
inovação têm tido uma perspectiva mais próxima das reflexões dos fatores que levam à
concentração das atividades inovativas em diferentes localidades e da questão do
desenvolvimento regional, o que resultou na definição dos Centros Regionais Inovativo, além
dos seus impactos sociais.
Como abordado neste trabalho, o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) é definido na
Lei 10.973, de 02/12/2004, conhecida por Lei de Inovação, como sendo o núcleo ou órgão
constituído por uma ou mais Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT) com a finalidade de
gerir sua política de inovação. Há diferentes modelos de NIT e dependem das especificidades
de cada ICT ou consórcio de ICT e dos mecanismos de transferência de tecnologia utilizados
por elas. Eles são a expressão das políticas tecnológica realizadas em vários países, como os
Technology Transfer Offices (Escritórios de Transferência de Tecnologia), com o foco em
programas de cooperação entre os setores público e privado, buscando incentivar e apoiar os
esforços das empresas, reduzir riscos e maximizar os resultados da capacitação científica
formada localmente.
Ao longo da pesquisa foi observada a perda de competividade da indústria brasileira
frente ao mercado mundial. Visando enfrentar este problema e outros como o aproveitamento
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das patentes geradas nas ICTs nacionais no setor produtivo, que possui gargalos, vide o caso
da Costa Rica, o governo federal brasileiro criou a Associação Brasileira para Pesquisa e
Inovação Industrial (EMBRAPII), uma Organização Social (OS), para induzir a cooperação
entre instituições de pesquisa científica e tecnológica e as empresas, explorando a sinergia
entre ambas e estimulando a transferência de conhecimentos e tecnologias. A premissa é de
que essa aproximação poderá dar uma importante contribuição para o aumento da intensidade
tecnológica e da capacidade de inovação da indústria brasileira. Esta tentativa de aproximação
das ICTs com o setor produtivo não é uma ideia nova, tanto que uma das inspirações do
Programa EMBRAPII é o modelo implementado no Instituto Fraunhofer, na Alemanha. Este
modelo é organizado de forma descentralizada e é composto atualmente por sessenta unidades
de pesquisa em diversos países, que procuram realizar projetos de cunho inovativo com o
setor produtivo.
Ao tratar-se dos lugares nas quais ocorre a convergência das informações sobre o
mundo e produz efeitos intelectuais e, consequentemente, inovativos, como são as bibliotecas,
centros de documentação, zoológicos, jardins botânicos etc., muitos deles contidos em
universidades, ICTs em geral e empresas, recorremos na pesquisa ao conceito de Centros de
Cálculo. Estes são nós, em redes de atores, imprescindíveis para a tessitura de estratégias de
alianças entre eles, mobilizando o mundo em seu favor, tornando global o local. A noção de
Centros de Cálculo oferece elementos para a análise das relações entre local e global,
atingidas pelas redes, em que os NITs e suas as respectivas ICTs devem se mobilizar em criar
as suas, muitas ainda tênues, em estágio de desenvolvimento e maturação.
A ideia de Centros de Cálculo remete à gestão das organizações, na qual estes estão inseridos,
cujas informações e conhecimentos colhidos recebem o devido tratamento intelectual, muitos
repercutindo em efeitos inovativos. Atualmente, vivenciamos uma época de excesso de
informação e conhecimento, que precisam ser filtrados, gerenciados, determinando qual
informação deve ser utilizada ou descartada. A principal “ferramenta” é o uso da sabedoria
para o gerenciamento e filtragem das informações e conhecimentos. Otto Peters (2002)
considerou que a sabedoria recebe elementos do conhecimento prático, teórico e ético e da
reflexão da experiência, enfatizando que a subjetividade do conhecimento resplandece quando
o indivíduo volta para a forma mais elevada de conhecimento, a sabedoria. Os indivíduos
decidem então, autonomamente, qual informação que deve ser utilizada e descartada ou se a
sabedoria é conhecimento ou conhecimento é informação. Na verdade, a sabedoria extrapola a
informação e o conhecimento devido constituir-se da experiência acumulada pelo indivíduo e,
por ser alimentada pelo conhecimento, não podendo ser estocada, daí a sua importância.

317

Disto surge o enfoque de que a chamada Era da Informação e do Conhecimento ou
Sociedade do Conhecimento esteja sendo inovada por uma nova Onda, Era ou Sociedade
nesse milênio denominado de Era da Sabedoria ou Sociedade da Consciência. Nessa
sociedade, a sabedoria passa a se revestir de um valor econômico, uma vez que a dominância
da informação e conhecimentos é o novo padrão de valor econômico. Seguindo este conceito,
haverá uma forte repercussão deste novo tipo de gestão afetando as organizações e
instituições, entre elas, as universidades e demais ICTs, isto é, na gestão, na produção e nos
efeitos inovativos, além de sua sustentabilidade. A sobrevivência de tal organização fica
dependente de sua contribuição e como está sendo avaliada pela sociedade, exercida através
de seus representantes com determinados atributos e poderes de decisão. Temos, então, o
impacto deste tipo de gestão nas instituições e suas organizações, sendo expostas por suas
ações no território através das técnicas, processos, serviços e produtos inovativos
desenvolvidos, em diversas escalas espaciais, notadamente a local. O gerenciamento realizado
através da sabedoria ou consciência, que tem fins voltados à inovação e ao
crescimento/desenvolvimento econômico, acabarão por modificar a sua estrutura, ou melhor, a
sua base econômica. Com a base econômica sendo alterada, simultaneamente a territorial
também será alterada, como exemplificam os Portos Digitais.
Por que este tipo de gestão baseada na consciência ou sabedoria afetaria a base
econômica?

Pois sendo as organizações baseadas na gestão utilizando a sabedoria, que

constatamos ser um valor econômico, permeada da cultura proporcionada pela sabedoria na
gestão, acaba por repercutir em escala maior na economia através de suas ações e gestões, na
qual prevalecem certas competências ditas "referenciais", que são paradigmáticas, no caso, a
hospitalidade, a diversidade, o pluriculturalismo, os valores organizacionais, a cidadania, a
legalidade, a ética, a sustentabilidade, a qualidade, a excelência, a aprendizagem
organizacional e a inclusão social. É um conjunto de referências, que antes de ser parte de um
manifesto de boas intenções, são as pré-condições necessárias para um novo tipo de liderança
para as organizações sobrevivam nessa nova sociedade, com fortes impactos de ordem
econômica. A gestão por referências é busca contínua do aperfeiçoamento, ou melhor, da
inovação nos processos e produtos. Estas referências provocam o contínuo questionamento,
alimentando os saberes que facilitam e liberam os efeitos inovativos. As atribuições propostas
aos NITs como gestores das informações e conhecimentos focados nas atividades de proteção
e transferência de tecnologia irão ao encontro destas referências, assimilando-as, juntamente
com o restante do universo institucional. Das ditas competências referenciais, a principal é a
de legitimar a missão de sua organização, isto é, o porquê de sua existência e qual a sua ação
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frente à sociedade. Destas paradigmáticas competências referenciais é que obteremos as
ferramentas que possibilitarão ocorrer as ações das organizações, especialmente nas ICTs, em
prol das Inovações Tecnológicas e Sociais.
Para a execução de todas essas competências referenciais, uma arquitetura pedagógica
entra em jogo. A cognição, especialmente, a gestão da cognição nas organizações, qualificadas
através de programas de T, D&E (Treinamento, Desenvolvimento e Educação), tem à frente o
desafio de reconhecer e construir referenciais que impactem nos processos, com perspectivas
de variadas inovações, seja na gestão, assim como no desenvolvimento de serviços, processos
ou produtos, conforme preconiza a organização. Como abordado, temos que realçar o
importante papel destinado à educação, não a voltada para a formação de alunos dentro do
"padrão fordista", mas como o preconizado por Moacir Gadotti e exposta nesta tese na página
71.
Na pesquisa, conceituou-se o que foi denominado de Centros Regionais Inovativos,
embora no caso brasileiro os seus Sistemas de Inovação ainda estejam imaturos, tendo os
NITs Implementados como parâmetros para a determinação e delimitação destes Centros, a
agregação dos correspondentes à "Milieux Inovador" e de "Sistemas de Inovação Regionais
(incluso o de Região de Aprendizagem) ", definidos neste tese como o [Território que possui
um conjunto de elementos materiais (recursos humanos, empresas, ICTs, infraestrutura),
imateriais (conhecimento, fluxos informacionais) e institucionais (regras e arcabouço legal)
compondo complexas redes de relações voltadas para as inovações na quais são produzidas
pela interação destes diversos atores, pelo caráter cumulativo do conhecimento e pela
especificidade do processo de P&D que acabam caracterizando a sua expertise].
A proximidade espacial favorece a interação social dos atores, ocorrendo a troca de
informações e conhecimentos, a similaridade de atitudes culturais e psicológicas, a frequência
de contatos interpessoais e cooperação, mobilidade e flexibilidade que repercute na
capacidade inovativa. Portanto, como delimitador da existência de um Centro Regional
Inovativo nessa pesquisa, é de suas ICTs possuírem os seus Núcleos de Inovação Tecnológica
(NITs), muitos em maturação pela breve existência da Lei de Inovação, de 2004, que
formalizou e determinou a sua criação.
Neste trabalho foi levantado a existência de 44 Centros Regionais Inovativos,
distribuídos pelas cinco Macrorregiões Brasileiras, que são:
•

Região Norte: Belém e Manaus;

•

Região Nordeste: Fortaleza, Ilhéus, João Pessoa, Maceió, Natal, Recife, Salvador, São
Cristóvão, São Luís e Teresina;
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•

Região Centro-Oeste: Brasília e Goiânia;

•

Região Sudeste: Belo Horizonte, Campinas, Itajubá, Juiz de Fora, Lavras, Niterói,
Ouro Preto, Rio de Janeiro, Santo André, São Carlos, São João Del-Rei, São José dos
Campos, São Paulo, Uberlândia, Viçosa e Vitória;

•

Região Sul: Cascavel, Caxias do Sul, Curitiba, Florianópolis, Guarapuava, Itajaí,
Londrina, Maringá, Pelotas, Ponta Grossa, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Maria e
São Leopoldo.
Quanto à excelência acadêmica das universidades na formação (massa crítica) de

pesquisadores criativos e desenvolvedores de patentes, que são gerenciadas pelos NITs e
espalhadas pelo território brasileiro, temos a proeminência da USP, UNICAMP, UFRJ,
UFMG, UFRGS, UNESP e PUC-RIO. Já as instituições acadêmicas estrangeiras que se
destacam na formação da massa crítica inovativa do país, desenvolvendo patentes nas ICTs
brasileiras, temos:
•

Alemanha: Universidade Técnica da Renânia do Norte-Vestfália/Vestefália (RWTH);

•

Bélgica: Universidade Católica da Lovaina (UCL);

•

Espanha: Universidade Politécnica da Catalunha;

•

EUA: Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), Universidade da Califórnia
(CSU), Universidade da Califórnia et Davis, Universidade Cornell, Universidade de
Illinois, Universidade de Purdue, Universidade de Washington, Universidade do
Wisconsin, Universidade de Utha;

•

França: Centro Nacional para a Pesquisa Científica (CNRS), Universidade de Lyon I,
Universidade de Tecnologia de Compiègne (UTC);

•

Reino Unido: Imperial College London, Kings' College de Londres, Universidade de
Leeds, Universidade de Londres, Universidade de Manchester, Universidade de
Oxford, Universidade de Sheffield, Universidade de Southampton, Universidade de
Sussex.
É constatado através dos dados fornecidos pelo Diretório de Grupos de Pesquisa, da

Plataforma Lattes do CNPq, 2014, que a média etária dos líderes dos Grupos de Pesquisas está
na faixa etária de 48 anos e os pesquisadores não líderes em 41 anos, dando a média geral em
torno de 44 anos. Utilizando os dados etários levantados na pesquisa das 72 maiores ICTs com
NITs Implementados geradores de patentes, a média etária dos pesquisadores inventores é de
43 anos, portanto, dentro do apurado pelo CNPq. Cabe lembrar que os NITs são responsáveis
em conduzir o patenteamento dos produtos desenvolvidos pelos inventores independentes de
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sua região ou de outras, mas o seu impacto em relação ao total de patentes geradas pelos
pesquisadores da própria ICT, na qual o NIT pertence, é mínimo, não representando
distorções consideráveis nos dados do universo de patentes gerenciados por um NIT.
Quanto às áreas científico-tecnológicas do Brasil mais prolíferas no desenvolvimento
de patentes tecnológicas, foi verificado a alta concentração na área farmacêutica,
biotecnologia, equipamentos de medição, química de materiais e química orgânica fina. Os
dados apontam, então, para especialização de patentes nas ICTs no Setor Tecnológico da
Química.
No tocante às Políticas Públicas em Ciência e Tecnologia do âmbito das Unidades
Federativas do Brasil e o seu grau da ênfase nas aplicações financeiras para o fomento e
utilização de recursos humanos, no caso, o pesquisadores desenvolvedores de patentes nas
ICTs dos NITs estudados no período estipulado pela pesquisa, é observando através da
proporção dos “Dispêndios em C&T em Relação ao Número de Pesquisadores
Desenvolvedores de Patentes”, o destaque de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Ceará e Paraíba. Estas Unidades
Federativas demonstram através de suas políticas públicas em C,T&I estarem antenados à
nova conjuntura econômica globalizada, moldada pela ação das TICs e na busca da
competitividade através da inovação. Assim, é intensificado os seus investimentos em P, D&I
de forma a criar um estoque de conhecimento a ser utilizado em inovações que contribuam
para a sustentabilidade econômica, política e institucional das organizações e empresas
situadas em seu território.
Em relação ao “Investimento das Unidades Federativas do Brasil x Quantidade de
Patentes Geradas nas ICTs do NITs” estudados em nosso recorte temporal, temos um
resultado análogo ao indicador anterior, novamente o destaque de São Paulo, Minas Gerais,
Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Ceará e Paraíba.
Heranças das práticas de políticas de C&T realizadas ao longo da história é a presente
distribuição das atividades inovativas, que refletem diretamente na distribuição dos setores
mais intensivos em tecnologia no País. Estas práticas criaram o padrão semelhante ao
esperado, baseando-se no histórico de outros indicadores socioeconômicos, o da maior
importância dos Estados do Sul e Sudeste. Desses fatos e ações realizados ao longo do tempo
temos a persistente desigualdade espacial da inovação tecnológica do país, o que sustenta
também as desigualdades socioespaciais.
Entretanto, ao longo do último decênio, houve uma pequena variação do sistema
produtivo brasileiro em favor das Regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Contudo, essas
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macrorregiões, que compreendem mais de 82% do território, na qual vivem mais de 43% da
população, cabia, em 2008, apenas 27,4% do PIB brasileiro. Conclui-se, então, que a
capacidade de gerar riquezas ainda está concentrada no Sudeste brasileiro. Esta disparidade
espacial desencadeada pela desigual ação da inovação tecnológica pelo território brasileiro
implica numa maior concentração de renda, menores encadeamentos regionais, menor número
de oportunidades tecnológicas e de complementaridades regionais. A perpetuação das
disparidades no desenvolvimento regional acaba por manter o hiato tecnológico, o que
contribui para um menor ritmo de desenvolvimento do País como um todo.
No aspecto geopolítico, da conjuntura da inovação tecnológica brasileira frente ao
Mundo, apesar das recentes mudanças ocorridas na distribuição do poder mundial em termos
econômicos, a posição da América Latina, na qual o Brasil está inserido, continua muito
limitada. A industrialização de países como a Argentina, México, Brasil, entre outros, se fez
com forte presença de empresas estrangeiras, as quais muitas não internalizaram seus esforços
de P, D&I em suas plantas nos respectivos países, usando a América Latina como parâmetro.
Isto limitou a eficácia de geração de capacitação tecnológica e de processos inovativos que
assegurem aptidão para competir nos mercados globais e na integração produtiva entre os
mesmos. Apesar desta contingência, devido a cultura de P, D&I incutida historicamente nestas
mesmas empresas transnacionais, isto é, em suas matrizes, muitas destas se utilizam dos
planos de fomentos para a inovação provenientes da EMBRAPII, realizando as parcerias
público-privado em P, D&I, como é o caso da General Electric, Electrolux, Mahle e Repsol.
Algumas empresas nacionais procuraram também utilizar destes estímulos de fomento para o
desenvolvimento de processos e produtos de cunho inovativo e assim se qualificar no quesito
competividade, como é o caso da Petrobrás, Oxiteno, Braskem, Santa Luzia, Tenaris Confab,
Votorantim e Embraer. Contudo, quanto a cultura de P, D&I a ser internalizada na maioria das
indústrias brasileiras, médias e pequenas principalmente, há muito caminho a percorrer,
auxiliado pela corriqueira instabilidade da economia nacional, além da busca da inovação ser
algo ainda novo para muitos empresários.
Os NITs têm a sua parcela no esforço ao incremento das inovações tecnológicas
visando à melhoria da competitividade das indústrias instaladas no Brasil com as demais do
Mundo, em termos de gestão. Juntamente com outros setores de gestão da inovação das ICTs,
como por exemplo, as credenciadas como Unidades EMBRAPII, os NITs buscam dirimir os
efeitos que debilitam a geração de novas tecnologias, entre elas, os entraves institucionais e
burocráticos. Eles devem também colaborar, como realizam no âmbito do FORTEC, na
promoção e integração das instituições e da comunidade científica com as atividades
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produtivas de bens e serviços através de uma rede de núcleos congêneres (rede de NITs) de
âmbito nacional, com a finalidade de promover o fortalecimento das atividades de propriedade
intelectual e de transferência de tecnologia, bem como o aprimoramento dos modelos de
gestão dos próprios NITs. É importante que cada NIT mantenha a sua base de dados
atualizados a respeito dos projetos de P, D&I, propriedade intelectual, tecnologias disponíveis
para exploração comercial e tecnologias transferidas, inclusive com a identificação dos
eventuais ou novos parceiros, quando lhe couber, como a chamada Pública MCT/FINEP/Ação
Transversal – TIB – 02/2006 preconizou.
Quanto aos formulários enviados aos 239 NITs identificados nos cadastros do
FORMICT 2012 e do FORTEC/2013, um grupo ínfimo respondeu, boa parte protelou em
responder por tempo “indefinido”, outros tantos não responderam, apesar da insistência do
contato e envio. Deve-se registrar que alguns NITs prontamente responderam a solicitação,
como foi o caso dos NITs da UNICAMP, INMETRO, UERJ, dentre outros. Na parte de
agradecimentos desta tese, os NITs que prestaram algum auxílio à pesquisa estão
relacionados. Em vista disso, das dificuldades apresentadas, da inconsistência de algumas
respostas contidas nos formulários, estas passaram a ser consideradas fontes secundárias.
Levando em conta as hipóteses norteadoras da pesquisa, foram realizadas as
comparações dos dados apurados na tese com outros trabalhos semelhantes. No procedimento
comparativo é reforçado a visão do fraco vínculo das empresas em estabelecer redes de
parcerias para o desenvolvimento de patentes (coinvenção) com as ICTs, além dos órgãos de
fomento. Quanto aos órgãos de fomento, o InGTec (2011) apurou apenas três no período
2010-2011, que são: FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos), com 4 patentes
compartilhadas, FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), com 14
patentes e o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), com
uma cotitularidade com a empresa Braskem. Nesta tese, foi apurado além destas, a Fundação
de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG), a Fundação de Amparo à Pesquisa de
Santa Catarina (FAPESC), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro (FAPERJ) e a
Fundação Araucária (PR) no fomento de geração de patentes das ICTs com NITs
Implementados. Em relação ao fomento das empresas, há o acréscimo da FAPEMIG, FAPERJ
e FAPESC.
O Programa EMBRAPII é o maior incentivador atual deste tipo de propriedade de
patente (cotitularidade). Este programa, mais a Plataforma iTEC, as Chamadas Públicas do
BNDES, FINEP etc., incrementarão a rede de NITs, que deverá abranger todo o território
brasileiro e proporcionando a formação de um território de arranjos produtivos, clusters e
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centros acadêmicos. A rede atuará em prol do desenvolvimento da utilização das
patentes/inovações desenvolvidas pelas diversas ICTs. Também ajudarão a proporcionar
novas expertises científicas e tecnológicas, além da maturação dos atuais e futuros Centros
Regionais Inovativos.
A configuração da rede levantada pelo InGTec (2011) apresenta várias empresas com
redes de compartilhamento próprias, mas pouco colaborativas, tais como Itautec, Souza Cruz,
Mahle, Johnson & Jonhson, Ericsson, Vale, Electrolux, Bayer, Valeo, Wahler, Bosch,
Siemens, Brasilata, Springer Carrier, Tyco, dentre outras. Já as empresas Cristalia, AR Brasil
Compressores, Whirlpool, Braskem, CSN, Usiminas, Anauger, Alcoa, Telebrás, Petrobrás,
Rhodia, Natura e Embraer estão conectadas no principal eixo da rede (maior quantidade de
nós conectados), na qual também se encontra o maior emaranhado de ICTs e órgãos de
fomento da rede. É deduzido que o fluxo de informações seja maior no território que abrange
a principal rede e, portanto, havendo um ambiente propício à inovação devido a abundância de
capital de risco aí localizado, que tende a produzir mais resultados a serem partilhados, pois há
maior financiamento para novas firmas trabalharem em parcerias com essas ICTs e mais
recursos para serem aplicados em novas tecnologias.
Correlacionando com as redes de parcerias de Empresas-ICTs levantadas nesta tese
tendo por base as ICTs detentoras NITs Implementados, temos: Natura (UNESP, UFBA e
UFSC), Embraer (ITA), Petrobrás (IAPAR, FIOCRUZ, UFSCAR, USP, PADETEC, UFRGS,
INT, UFMG, UFC e UFRJ), Braskem (UFSCAR, UNICAMP, UFRGS e UFRJ), Whirlpool
(UFSC) e Vale (USP, UNESP e UNICAMP). Na elaboração do gráfico do anexo C, os dados
da USP, UNICAMP, UFMG e UFPR foram levantados por estimativa, na qual ocorrerá a
ausência de algumas empresas que desenvolveram patentes em cotitularidade com estas
universidades no período estipulado para esta pesquisa. Com esta informação dada, temos
levantadas neste trabalho as empresas parceiras mais listadas em quantidade de cotitularidade
com as ICTs com NITs Implementados, que são: Medical Burns, Petrobrás, Vale, Bfclay
Especialidades, Termopernambuco, Eurofarma, Braskem e Natura Cosméticos.
Outra conclusão é a respeito da quantidade de patentes com titularidade compartilhada
serem restrita em relação ao total dos depósitos. O trabalho do InGTEc (2011) apresenta uma
grande quantidade de pessoas físicas como cotitulares e uma pequena quantidade de órgãos de
fomento, tais como a FAPESP, FINEP e CNPq, e de institutos de pesquisa, no caso, o IPT,
INT e ITA. Nesta tese apurou-se que a maioria das ICTs das redes sob o controle público e
com ênfase na cotitularidade com empresas são: USP, UNICAMP, UNESP, UFSC, UFMG,
UFRJ, UFU, UFRGS, UFSCar, INT, FIOCRUZ, CIENTEC e EMBRAPA. A UCS RS e a
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PUC-RS aparecem como as ICTs particulares de maior relevância em cotitularidade de
patentes com as empresas.
As ICTs que encabeçam as redes de cooperação, que denominamos Instituições
Centrais, formando grandes ou pequenas redes, apresentando certa relevância em se entrelaçar
com as empresas e demais ICTs são: USP, UNICAMP, UFMG, UFRGS, UFRJ, UNESP,
UFV, UFU, UFPR, UFSC, UNB, UFSCAR, UFBA, INT, EMBRAPA, FIOCRUZ, CIENTEC,
CETENE, UFPEL, UFAM, PADETEC, PUC-RS, UFC, PUC-RIO, UCS, UFOP, UFPE,
UNIFESP, UFS e UNIFEI.
Quanto às parcerias das ICTs com NITs Implementados com as ICTs estrangeiras,
estas parcerias para a P, D&I geraram patentes, notadamente nas áreas de Biologia
(biotecnologia), Farmácia, Química, Engenharia Elétrica, Engenharia de Materiais e
Metalúrgica e Engenharia Química. Quanto à USP, UNICAMP, UFMG e UFPR, os dados
foram obtidos por estimativa, portanto, tendo a ausência de algumas universidades e demais
ICTs estrangeiras que desenvolveram patentes em cotitularidade com estas universidades no
período estipulado para esta pesquisa. Temos, então, levantadas neste trabalho as ICTs
estrangeiras com as nacionais que promoveram parcerias para o desenvolvimento de produtos
inovativos dentro do recorte temporal da pesquisa, que são:
•

Ludwig Institut (EUA) - UFMG: Bioquímica,

•

Eisai R&D (Japão) - UFMG: Engenharia Elétrica,

•

Universidade de Rouen (França) - UFRGS: Farmácia,

•

Universidade Politécnica de Valencia (Espanha) - UFRJ: Engenharia Química,

•

Universidade do Texas (EUA) - UFRJ: Biologia,

•

Wisconsin Alumni Research Foundation (EUA) - FIOCRUZ: Farmácia,

•

Instituto Politécnico Nacional (México) - UNB: Biologia,

•

Universidade da Costa Rica (Costa Rica) - UNB: Biologia,

•

Universidade de Aveiro (Portugal) - UFSCAR: Engenharia de Materiais e Metalúrgica,

•

Universidade da Republica (Uruguai) - UNESP: Química,

•

Universidade de Córdoba (Argentina) - UFOP: Engenharia de Materiais e Metalúrgica,

•

Universidade de La Frontera (Chile) - UNIFESP: Farmácia,

•

Universidade do South Florida (EUA) - UNIFESP: Biologia.
Na pesquisa realizada sobre as patentes por Santos et al (2014), dos 189 Grupos de

Pesquisa cadastrados no CNPq, apenas 41 grupos declaravam possuir algum tipo de interação
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com o setor produtivo. Isto representa apenas 22% do total de Grupos de Pesquisa em
patentes. Os dados apurados nesta tese, que levam em conta os NITs Implementados,
confirmam esta situação, na qual era esperado encontrar um número maior de Grupos de
Pesquisa com ligações externas devido à força e agenda que o próprio tema, isto é, a inovação
e patentes, ensejam esta relação.
Foi constatado que a rede de parcerias entre as ICTs ou estas com as empresas visando
o desenvolvimento de processos e produtos inovativos se mostra de forma limitada e pouco
elaborada. É o retrato atual do nosso Sistema Nacional de Inovação, que apresenta uma baixa
densidade da rede (cooperação); pequena quantidade de patentes compartilhadas com relação
ao total de depósitos concedidos; existência de parcerias pontuais na maior parte das ICTs. De
fato, há pouco intercâmbio das ICTs nacionais no desenvolvimento de patentes com as ICTs
estrangeiras, o mesmo das ICTs nacionais com as empresas e resultando numa rede altamente
fragmentada. Há de relevar que a baixa titularidade das patentes das universidades europeias,
que repercute na parceria entre universidades no desenvolvimento de patentes com
cotitularidade, ocorre por motivos de legislação, uma vez que o “privilégio do professor”
ainda tem efeito em alguns países como, por exemplo, na Itália. Devido a isso, os dados
conotam fraqueza neste tipo de parceria entre as ICTs nacionais com as europeias.
No anexo C, é observado através das linhas tracejadas verdes, conexões de
desenvolvimento de patentes com cotitularidade entre as redes encabeçadas por uma
Instituição Central. Esta conexão pode denotar uma robustez da rede, entretanto, as ligações
são realizadas através de poucas Áreas Científico-Tecnológicas, muitas delas de forma tênue,
pontuais no tempo, como é o caso do INT com a USP através da Área de Química, da UFAM
com UFRJ através da Área de Farmácia, da UCS com a UNB através da Área de Medicina,
etc.
O que se pode observar também é que as empresas e as ICTs estão passando por
transformações que não autorizam defini-las como instituição ou organização, pois elas
podem desempenhar os diferentes papeis, ora de instituição, definindo as regras do jogo; ora
de organização, participando ativamente do jogo. Em outras palavras, tanto as universidades e
demais ICTs quanto as empresas serão ativas na produção e difusão do conhecimento técnicocientífico.
Quanto a direcionar a inovação em atender com relevância aos aspectos sociais, com
suas carências e busca de uma sociedade mais inclusiva, mostrou-se neste trabalho a
existência de outro conceito para a inovação e suas práxis social, ou seja, o conceito de
Inovação Social. Este conceito de inovação seria uma resposta nova e socialmente
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reconhecida, que visa a gerar mudança social, a enfrentar as condições criadas pela crise do
Estado de Bem-Estar Social, ou do reforço das orientações neoliberais que privilegiam o
investimento público ligado ao aumento da competitividade em detrimento da esfera social.
Entretanto, existem grandes dificuldades para ultrapassar as três lógicas constitutivas do perfil
dos comitês gestores voltados para a inovação: a lógica excelentista autonomista (dos grupos
hegemônicos na coletividade científica), a lógica da competitividade (empresários e gestores
públicos que buscam atender aos requerimentos do mercado) e a lógica assistencial, isto é,
gestores públicos que buscam resolver carências e demandas de inclusão social de forma
simples e rápida sem mudanças significativas nas estruturas de educação e, mesmo, na lógica
da produção e divulgação de C,T&I.
Observando os editais ligados a projetos de cunho inovativo e por temas, existem
sérios problemas a contornar, em especial, a dificuldade de compor comitês gestores
realmente transdisciplinares, que possibilitem a adequada avaliação de projetos que integrem
saberes e viabilizem soluções para as complexas questões sociais do país. Áreas como as
Ciências Sociais Aplicadas e Humanas, em tese, apresentam boas condições de refletir sobre
temas relacionados à exclusão social, violência, saúde, entre outros e propor soluções, visando
a sustentabilidade social. Como proposto, os editais a nível das universidades e demais ICTs,
estas dificuldades podem ser sanadas, ou bastante atenuadas, através da valorização,
capacitação e, principalmente, da participação, agregando ao Corpo Tecnológico, os membros
envolvidos na Gestão de Inovação, de Negócios, do Planejamento Estratégico Institucional e
do NIT, muitos deles com formação em diferentes áreas dos saberes, entre elas, as de Ciências
Sociais Aplicadas e Humanas. Como referência, temos também as instituições que
desenvolvem tecnologias de foco social (Tecnologia Assistiva) como o INT, CTI, UFMG e
UTFPR.
Há, então, de existir maiores debates sobre as formas que vêm assumindo as Políticas
Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, nas quais envolvam as relações entre
Estado, coletividade científica e sociedade, ampliando os estudos e discussões sobre as
Tecnologias Sociais, as Tecnologias Assistivas, além de seu enfoque no contexto da
Economia Solidária e observando o seu potencial para gerar Inovação Social. Os gestores de
inovação das universidades e demais ICTs, nas quais estão inclusos os quadros dos diversos
NITs existentes, que em boa parte apresentam os seus recursos humanos com conhecimento
de gestão e qualidade em estágio de quase maturidade, estão à disposição na execução das
políticas públicas referentes à inovação que busque o resgate da cidadania de muitos
brasileiros através da Inovação social, equalizado com a Inovação Tecnológica.
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Anexo A- Modelo do formulário de pesquisa enviado aos Núcleos de Inovação Tecnológica das instituições.

Formulário da Pesquisa sobre o Núcleo de Inovação Tecnológica da Instituição
Ano de Criação do Núcleo de
Inovação Tecnológica (NIT) da
Instituição
Quais são os Projetos de
Pesquisa de caráter Inovativo
(geradores de patentes) em
andamento na Instituição?
Prazo de financiamento dos
Projetos de Pesquisa citados
Pesquisadores envolvidos com
Projetos de cunho Inovativo
(produtos patenteáveis) na
Instituição
Faixa Etária dos Pesquisadores
citados acima

Área de Pesquisa Principal
(Expertise) da Instituição
Qual foi verba orçada para a
implantação do NIT na
Instituição?
Quais são as Agências de
Fomento, Financiadoras?
Montante de Investimento
Anual para a Pesquisa (média)
na Instituição
Qual a área mais inovativa da
Instituição, geradora de
produtos patenteados?
Clientes ou parceiros
(empresas) dos produtos
patenteados?

18-30 anos:
31-40 anos:
41-50 anos:
51-60 anos:
Acima de 60 anos:
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Anexo B- Modelo da base de dados dos Núcleos de Inovação Tecnológica do Brasil utilizado na pesquisa da tese.
NIT

NIT RIO OBSERVATÓRIO
NACIONAL (ON)

LOGRADOURO (SEDE) RUA GENERAL JOSÉ
CRISTINO, 77
SÃO CRISTÓVÃO
BAIRRO
CEP

21921-400

CIDADE

RIO DE JANEIRO

ESTADO

RJ

ANO DE CRIAÇÃO

2007

ÁREA DE PESQUISA

ASTROFÍSICA;
ASTRONOMIA,
GEOFÍSICA, MEIO
AMBIENTE E
METROLOGIA DE
TEMPO E FREQUÊNCIA

N. DE
PESQUISADORES
(GERADORES DE
INOVAÇÕES
TECNOLÓGICAS)
FAIXA ETÁRIA DOS
PESQUISADORES
(ESTIMATIVA)

4

INSTITUIÇÕES
FORMADORAS DOS
PESQUISADORES DE
MAIOR
ESCOLARIDADE DE
NÍVEL SUPERIOR
(ATÉ DOUTORADO)
NA ÉPOCA DO
PRODUTO
PATENTEADO
EXPERDISE DA
INSTITUIÇÃO
VERBA ORÇADA (R$)
PARA A
IMPLANTAÇÃO DO
NIT
ÁREA MAIS
INOVATIVA DA
INSTITUIÇÃO
FINANCIAMENTO

18-30 ANOS:
31-40 ANOS: 1
41-50 ANOS:
51-60 ANOS: 2
ACIMA DE 60 ANOS: 1
USP/GEOFÍSICA: 1
CBPF/FÍSICA: 1
ON/GEOFÍSICA: 2

ASTRONOMIA
GEOFÍSICA
85.500,00

ASTRONOMIA

FINEP

CLIENTES OU
PARCEIROS DOS
PRODUTOS
PATENTEADOS
N. DE PATENTES (A
PARTIR DA CRIAÇÃO
DO NIT
DEPOSITANTE)

2
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Anexo C- Redes de cooperação para o desenvolvimento e compartilhamento de patentes das ICTS com NITs.

