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A erudição e a tecnologia mais moderna não tiram,
por si sós, o homem da barbárie e da opressão.
Apenas dão-lhe mais um "meio de vida", isto é, um
meio de defesa e ataque na sociedade da
concorrência.
Alfredo Bosi

The future is already here.
It’s just not very evenly distributed.
William Gibson
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RESUMO
Movimentando um mercado de cerca de um trilhão de dólares em 2015 e com expectativa de
triplicar este valor em 2020, a Nanotecnologia é atualmente um dos principais focos das
atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação em todos os países industrializados do
mundo. Embora a rentabilidade e a lucratividade do mercado da Nanotecnologia sejam certas
e inquestionáveis, e a promessa de criar produtos capazes de solucionar problemas de
proporções homéricas seja altamente sedutora, muitas incertezas e preocupações têm
disputado a pauta do debate da comunidade científica do mundo inteiro. Questões como
segurança e saúde do trabalhador e dos consumidores, genotoxicidade e citotoxicidade de
nanopartículas, acúmulo de nanopartículas no meio ambiente, dentre outros, têm interessado
aos diferentes atores, pesquisadores, governo, indústrias e sociedade, vez que estes assuntos
afetam diretamente toda a humanidade. Neste trabalho, nos concentraremos em debater a
complexa relação entre desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento econômico, no
intuito de investigar se a Nanotecnologia pode ser considerada como uma alavanca para a
indústria brasileira e capaz de fomentar o desenvolvimento econômico no país. Este trabalho
se insere na tradição da academia jurídica brasileira que enxerga o Direito Econômico como
“ainda indispensável” e defende a ideia de que a superação da condição periférica exige um
Estado Democrático forte do ponto de vista político e econômico para que possa ser capaz de
fazer frente aos detentores do poder econômico privado.
Palavras Chave: nanotecnologia; desenvolvimento tecnológico; desenvolvimento
econômico;

8

ABSTRACT

Moving a market of around one trillion dollars in 2015 and expected to triple this figure by
2020, the Nanotechnology is currently a main focus of research, development and innovation
in all industrialized countries of the world. Although the profitability and the profitability of
the Nanotechnology market is certain and unquestionable, and the promise to create products
capable of solving problems of Homeric proportions is highly seductive, many uncertainties
and concerns have disputed the diary of the scientific community worldwide debate. Issues
such as safety and health of workers and consumers, genotoxicity and cytotoxicity of
nanoparticles, accumulation of nanoparticles in the environment, among others, are interested
to different actors, researchers, government, industry and society, since these issues directly
affect all humanity. In this paper, we will focus on discussing the complex relationship
between technological development x economic development, in order to investigate whether
nanotechnology can be considered as a lever for the Brazilian industry and able to foster
economic development in the country. This work is inserted in the Brazilian legal academia
that sees the economic law as “still essential" and supports the idea that overcoming
peripheral condition requires that the democratic state becomes strong, both politically and
economical for it to be able to do front to private economic power holders.
Keywords: nanotechnology; technological development; economic development;
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1. INTRODUÇÃO
A nanotecnologia é considerada um fenômeno global e estima-se que seja uma
das principais responsáveis pela evolução tecnológica do século XXI, devido à intensa
investigação que vem sendo realizada nesta área e às descobertas feitas por todo o mundo.
Tanto os países desenvolvidos como os países subdesenvolvidos aumentaram seus recursos na
promoção da nanociência e nanotecnologia (N&N) com o objetivo de obterem uma posição
de liderança nesta área. Dados recentes da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) e empresas de consultoria indicam que o mercado de
produtos nanotecnológicos movimentou cerca de US$ 1 trilhão no ano de 2015 e, em 2020,
estima-se que esse valor será superior a US$ 3 trilhões1.
Utilizada para criar materiais, produtos e processos por meio de manipulação
de átomos e moléculas, a nanotecnologia promete benefícios infindáveis, podendo suas
aplicações atingir desde a fabricação de medicamentos até a construção de computadores com
maior capacidade de armazenamento, tudo em escala nanométrica2, e, ainda, proporcionando
benefícios socioambientais a baixo custo. Ao menos essa é a propaganda sustentada pelas
empresas multinacionais que atuam livremente no mercado e já lucram bilhões de dólares
com produtos e processos nesta área, enquanto o campo teórico ainda está em formação e
carece de regulação específica e uniforme.
No Brasil, país que experimenta o (re)florescimento de sua política industrial e
tecnológica, o Governo vem se engajando na criação de um Sistema Nacional de Inovação,
utilizando bancos e as empresas públicas, a fim de incentivar o desenvolvimento nacional. Os
Ministérios do Estado, principalmente o do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
(MDIC) e Ciência, Tecnologia (MCT)3, organizam sua atuação em torno da criação de um
sistema coordenado de ações a fim de potencializar o desenvolvimento econômico no Brasil,
tendo a nanotecnologia como uma das principais forças motrizes.
Todavia, em quinze anos de investimentos públicos e privados nesta área
(2000-2015), o Brasil tem mostrado grande potencial na produção científica e baixíssima
capacidade para gerar tecnologia. Com efeito, o país está entre os 17 primeiros do mundo no
1

MCTI - Ministério da Ciência, T. e. (2014, 08 07). Disponível em: http//nano.mct.gov.br.
Um nanômetro equivale a um bilionésimo de metro.
3
O Ministério de Ciência e Tecnologia mudou de nome em 2011 para Ministério de Ciência, Tecnologia e
Inovação (MCTI) e, mais recentemente, para Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC), conforme Decreto nº 8.877, de 18 de outubro de 2016.
2
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quesito de produção acadêmico-científica, mas esse conhecimento não se traduz em inovações
por parte das empresas, que estão mais voltadas para a imitação e repetição dos padrões de
consumo dos países centrais do que para a criação de produtos genuinamente novos e que
atendam às demandas brasileiras.
Cada vez mais se torna patente a necessidade de um Estado voltado para a
construção de políticas públicas que forjem mudanças estruturais, engajado em internalizar os
centros de decisão econômica e defender o mercado interno, oferecendo melhores condições
sociais e de vida à população.
Ante isso, a presente pesquisa tem por escopo debater se a nanotecnologia, por
suas características únicas, é um fator que pode aumentar a força econômica do Estado e dar a
ele condições de enfrentar os interesses dos detentores do poder econômico privado,
conduzindo-o ao desenvolvimento nacional almejado, que implica em autonomia dos centros
decisórios4 e homogeneização social5.
Após esta introdução, iniciaremos os estudos revisitando no segundo capítulo
as teorias Schumpteriana, e Furtadaniana, complementares e convergentes, destacando-se os
processos cumulativos e geradores de assimetrias decorrentes da dinâmica capitalista, cuja
compreensão é essencial para enfrentar o desafio de superação do subdesenvolvimento.
Traremos como pano de fundo a teoria Neo-Schumpeteriana ao tratar dos Sistemas Nacionais
de Inovação. Na sequencia analisaremos a Ordem Econômica na Constituição Federal de
1988, delimitando seus objetivos fundamentais previstos no artigo 3º e dois dos instrumentos
jurídicos mais importantes no país para a promoção da inovação tecnológica e consecução
destes objetivos constitucionais: a Lei de Inovação e a Lei do Bem.

4

Os centros decisórios, ou centros de decisão econômica, “expressam a capacidade de uma sociedade de ter
domínio sobre as atividades industriais, e suas técnicas e processos produtivos associados, que condicionam a
dinâmica do crescimento e da expansão da economia internacional, de modo que se encontre em condições de
ter controle sobre o próprio desenvolvimento econômico”. SARAIVA, Renato. O conceito de Centros de
Decisão Econômica nas obras de Celso Furtado: um esforço de formalização teórica e de aplicação prática na
análise das relações internacionais. I Seminário Internacional de Ciência Política Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre, Set. 2015. Disponível em: https://www.ufrgs.br. Acesso em: 28 out 2016. Para
Furtado, os centros de decisão envolvem a articulação de um sistema de produção em função dos interesses e
valores de uma coletividade. FURTADO, Celso. A hegemonia dos Estados Unidos e o subdesenvolvimento da
América Latina. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978, p. 55.
5
De acordo com Celso Furtado, homogeneidade social “não se refere à uniformização dos padrões de vida, e
sim a que membros de uma sociedade satisfazem de forma apropriada às necessidades de alimentação,
vestuário, moradia, acesso à educação e ao lazer e a um mínimo de bens culturais” (FURTADO, Celso. Brasil:
a construção interrompida, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992, p. 38).
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No terceiro capítulo, faremos inicialmente um apanhado dos conceitos de N&N
com o propósito de apresentá-la aos estudiosos do Direito, visto que não é objeto direto e
exclusivo da academia jurídica. Na sequencia, apontaremos um painel geral do
desenvolvimento nanotecnológico no mundo, destacando-se as principais iniciativas
governamentais nos países que lideram o ranking, a saber, EUA, Japão e União Europeia, e
ainda o caso peculiar da Coréia do Sul, tendo como parâmetro quatro requisitos usualmente
encontrados na literatura científica e que tem servido para ilustrar o grau de desenvolvimento
na área: os investimentos privados e governamentais; a produção acadêmico-científica;
número de patentes registradas; e os produtos disponíveis no mercado. A fonte de dados e
suporte são os resultados divulgados pelas agências oficiais e sites governamentais.
No quarto capítulo descreveremos as principais políticas públicas brasileiras
implementadas até o momento com foco em N&N, para analisar se este instrumental está em
consonância com as orientações constitucionais, ou seja, se segue um caminho que pode
conduzir o Brasil ao desenvolvimento tecnológico e econômico.
Tendo em vista a transversalidade do tema e as múltiplas possibilidades de sua
abordagem, optou-se por um recorte metodológico que focará no aspecto político e
econômico do uso da nanotecnologia enquanto instrumento viável e capaz de alçar um país à
condição de desenvolvido e, entendendo-se aqui, o desenvolvimento como o processo de
acumulação de capital e incorporação de progresso técnico ao trabalho e ao capital que leva
ao aumento da produtividade, dos salários, e da qualidade de vida da população, e não apenas
o crescimento econômico, fundado na “preservação de privilégios das elites que satisfazem
seu afã de modernização” 6.
Em outras palavras, partindo dos pressupostos de que o desenvolvimento é (i)
“a conjugação do crescimento econômico auto-sustentado com a progressiva eliminação das
desigualdades sociais”. (ii) de que se trata de um processo “voluntário e programado”, e não
“natural”; e (iii) que necessita de uma “política nacional de longo prazo, abrangendo todos
os setores da vida social” 7, para ser desencadeado, verificamos a necessidade de ressaltar no
decorrer da pesquisa o importante papel do Estado como planejador e articulador de
mudanças estruturais de modo a favorecer o ambiente de inovação e, ao mesmo tempo, no
6

FURTADO, Celso. Os desafios da nova geração. Revista de Economia Política 24(4): 483-486. Discurso na
cerimônia de abertura da III Conferência Internacional Celso Furtado, Rio de Janeiro: URFJ, 2004. p. 484.
7
COMPARATO, Fábio Konder. Planejar o desenvolvimento: a perspectiva institucional. In: Para viver a
democracia, São Paulo: Brasiliense, 1989, p. 102.
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mesmo sentido e no sentido inverso, criar uma política de desenvolvimento tecnológico, que
conduza o país a uma melhor distribuição de renda e uma melhor distribuição geográfica da
ciência.
As novas tecnologias devem ser utilizadas para ajudar a assegurar a todos a
possibilidade de contribuir e partilhar da riqueza criada, propiciando condições dignas de
vida, promovendo a dignidade humana e assegurando as condições materiais para o
atendimento das necessidades fundamentais e, assim, para o desenvolvimento de suas
potencialidades independentemente de distinções de qualquer natureza. E não serem
instrumentos de perpetuação das assimetrias entre países e entre grupos sociais.
Têm-se muito clara a ideia de que a ciência e a tecnologia não têm o condão
de, por si sós, resolver todas as mazelas do país. Neste contexto, verifica-se que o Brasil
precisa avançar substancialmente em frentes diversas, a partir de reformas necessárias para a
superação das estruturas que caracterizam o subdesenvolvimento e aproveitar a ampla gama
de benefícios propiciados pela Nanotecnologia para aumentar sua competitividade
internacional.
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2. O DIREITO ECONÔMICO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Neste capítulo revisitaremos os principais pontos das Teorias Schumpeteriana e
Furtadiana, destacando de cada uma os elementos-chave para a compreensão do papel da
inovação na dinâmica capitalista e como ela pode funcionar, ao mesmo tempo, como força
motriz para o desenvolvimento econômico de alguns países em necessário detrimento de
outros. A inovação é um fator que resulta, ao mesmo tempo, em dependência e dominação.
Do pensamento de Schumpeter destacaremos sua crítica ao modelo
estacionário, os conceitos de inovação, destruição criadora, empresário inovador, crédito,
lucro e ciclo econômico. Do pensamento de Furtado, recuperaremos a noção histórica do
conceito de desenvolvimento8 e a compreensão das especificidades da formação históricoeconômica brasileira, bem como a crença no progresso técnico como instrumento para
superação do subdesenvolvimento.
Em continuidade, abordaremos os principais aspectos na corrente denominada
neo-schumpeteriana, que a partir das contribuições de Schumpeter, avançou demonstrando
como as inovações se constituem em revoluções e seguem trajetórias de modo a se
consolidarem como um novo paradigma.
A importância desta análise consiste na possibilidade de se visualizar a
dinâmica do processo de inovação e os principais fatores que o compõe, fundamental para o
entendimento do funcionamento do Sistema de Inovação Brasileiro e as políticas de inovação,
que são a forma de atuação estatal sobre este fenômeno, no qual se insere a nanotecnologia.
A partir desse referencial teórico, buscamos compreender como o ordenamento
jurídico brasileiro está estruturado para, a partir da inovação tecnológica, tratar do
desenvolvimento nacional e da eliminação da pobreza, dois de seus objetivos fundamentais,
conforme artigo 3º da Constituição Federal de 1988.
Veremos que os instrumentos jurídicos, econômicos e políticos que o Estado
dispõe para desenvolver tecnologicamente e economicamente o país estão subordinados e
atrelados aos objetivos plasmados no referido artigo 3º.
8

Existem muitas teorias sobre “o que é o desenvolvimento”, sendo as correntes schumpeteriana e estruturalista
apenas duas delas. Para análise das diferentes concepções de desenvolvimento (rostowniana, dependentista, neoinstitucional, neoestruturalista e libertária) ver PFEIFFER, Roberto Augusto. Desenvolvimento. In:
RODRIGUEZ, José Rodrigo (org.). Fragmentos para um dicionário crítico de Direito e Desenvolvimento. São
Paulo: Saraiva, 2011.
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Analisaremos dois dos instrumentos jurídicos ligados à promoção do
desenvolvimento tecnológico no país, a “Lei de Inovação” (Lei no 10.973/2004), alterada
recentemente pela Lei nº 13.243 de 11 de janeiro de 2016, Código de Ciência, Tecnologia e
Inovação (C,T&I), considerada o novo marco legal da inovação, cujo um dos principais
objetivos é fortalecer as parcerias entre empresas, universidades e institutos científicos e
tecnológicos, favorecendo o investimento das empresas (nacionais e multinacionais) em
pesquisa científica e tecnológica no Brasil.
E a Lei nº 11.196/05, conhecida como “Lei do Bem”, que criou a concessão de
incentivos fiscais às pessoas jurídicas que realizarem pesquisa e desenvolvimento de inovação
tecnológica, além de prever o aporte de recursos públicos para apoiar parte do valor da
remuneração de novos pesquisadores, mestres ou doutores, empregados em atividades de
inovação tecnológica em empresas nacionais.
Admitindo-se o fato de que o Brasil é um país periférico9,10 e que o
desenvolvimento nessa conjuntura só pode ser alcançado por meio de um processo que
conduza simultaneamente, em termos furtadianos, à homogeneização social e a autonomia dos
centros decisórios, destacaremos o papel do Estado como condutor deste processo, mediante a
ação de planejamento.
2.1 A ECONOMIA INOVADORA NA OBRA DE JOSEPH SCHUMPETER
Conforme adiantado, neste capítulo será feita uma revisão das principais ideias
desenvolvidas pelo economista austríaco Joseph Alois Schumpeter (1882-1950) em sua
clássica obra A Teoria do desenvolvimento econômico, publicada pela primeira vez em 1911.
Tal obra inovou o pensamento econômico em sua época ao romper com a inércia clássica e
colocar a economia “em movimento” e continua na vanguarda, contribuindo de forma
9

Para alguns estudiosos, o Brasil é considerado um Estado “Semiperiférico”, visto que, sob vários indicadores
econômicos e sociais, possui uma posição “intermediária” na economia mundo capitalista. LOURENÇO, André
Luís C. Semiperiferia: uma hipótese em discussão. Economia e Sociedade, Campinas, v. 14, n. 1 (24), p. 177186, jan./jun. 2005. OURIQUES, Helton Ricardo. A condição semiperiférica do Brasil na economia-mundo
capitalista. 3° Sem. de Relações Internacionais. Florianópolis, UFSC, 29 e 30 de setembro de 2016.
10
A ideia de que o mundo organiza-se economicamente sob a forma de “economias-mundo” foi levantada
pioneiramente pelos trabalhos dos historiadores Immanuel Wallerstein e Fernand Braudel e posteriormente
discutida, em termos empíricos, por Giovani Arrighi. Em cada economia-mundo capitalista, a vida econômica se
encontra organizada sob o que poderíamos chamar de “dupla tríade”, constituída, por um lado, do trinômio “vida
material – economia de mercado – capitalismo” e, por outro, hierarquizada sob os auspícios do conjunto “núcleo
orgânico (ou Centro), semiperiferia e periferia”. Para aprofundamento na teoria do sistema-mundo, ver:
WALLERSTEIN, I. The modern world system. New York: Harcourt, Brace, 1974; BRAUDEL, F. Civilização
material, economia e capitalismo. São Paulo: Martins Fontes, 1996; ARRIGHI, G. A ilusão do desenvolvimento.
2. ed. Petrópolis: Vozes, 1997. (Coleção Zero à Esquerda).
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fundamental para a compreensão do papel da inovação na dinâmica econômica capitalista.
Não por acaso, diversos pensadores da contemporaneidade aprofundaram suas ideias e se
tornaram adeptos da vertente denominada “neo-schumpeteriana” ou “evolucionista”, tópico
que será retomado mais adiante.
Em A Teoria do desenvolvimento econômico Schumpeter expõe sua tese
desenvolvimentista, em contraposição à teoria clássica, que está fundamentada no que o autor
denomina “fluxo circular da vida econômica”. O fluxo circular é um sistema econômico de
repetição, de ausência de variação, um estado “estacionário” ou “walrasiano”

11

, no qual a

produção se caracteriza por uma atividade rotineira: o comportamento futuro dos agentes está
sempre condicionado aos eventos passados12. Mudanças no preço da oferta e da demanda
aproximam-se gradualmente até que um estado geral de equilíbrio13 seja alcançado.
Assim, cada bem é produzido e combinado sempre da mesma forma,
inexistindo mudanças na esfera econômica de caráter endógeno14. É bem sintetizado no
famoso axioma “para toda oferta existe uma demanda”, atribuído ao economista francês Jean
Baptiste Say, que acreditava que haveria sempre demanda suficiente para absorver a produção
corrente, qualquer que fosse o nível desta15.
O modelo walrasiano sustenta ainda que as coisas possuem um valor natural,
determinado por sua utilidade e quantidade disponível, ou seja, quanto mais úteis e mais raras,
mais valiosas as coisas são. A raridade das coisas é determinada, assim, por sua utilidade ao
homem e por sua escassez na natureza. Ao conjunto das coisas materiais ou imateriais raras,
ou seja, úteis e à disposição em quantidade limitada, Walras denominou “riqueza social” 16.
As riquezas sociais despertam no indivíduo o desejo de possuí-las. São,
portanto, “naturalmente apropriáveis” e, por consequência, passíveis de armazenamento (não

11

Referência ao economista francês Léon Walras e a sua Teoria do Equilíbrio Geral, um dos principais expoentes
da teoria econômica neoclássica.
12
De acordo com Tamás Szmrecsányi, esse tipo de economia se caracteriza pelo fato de que “todas as atividades
e relações se processam de forma circular, com os produtores e vendedores de mercadorias figurando também
simultaneamente como seus compradores e consumidores”. SZMRECSÁNYI, Tamás. A Herança
Schumpeteriana. In: PELÀEZ, Victor; SZMRECSÀNYI, Tamás (coords.). Economia da Inovação Tecnológica.
São Paulo: Editora Hucitec, 2006, p. 114.
13
Ou parcial, como defendia o economista Alfred Marshall.
14
ACCORSI, Matheus Ponzoni. Aproximação do Institucionalismo com Teorias do Desenvolvimento SócioEconômico. Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Florianópolis, fev. 2007. p. 22.
15
VASCONCELLOS, M.A. GARCIA, M.E. Fundamentos de Economia. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 18.
16
WALRAS, Léon. Compêndio dos elementos de economia política pura. (Os Economistas). São Paulo: Nova
Cultura, 1996, p 45.
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há porque provisionar algo inútil ou fartamente disponível). Destas características decorrem
duas propriedades especiais: a de serem “permutáveis” (propriedade que têm as coisas de
serem obtidas e cedidas, umas pelas outras, em certas proporções de quantidade - valor de
troca); e “produzíveis industrialmente” 17.
Para Walras, somente o que é raro e útil merece ser produzido industrialmente,
ainda que sua utilidade seja “indireta”, como no caso da lã do carneiro, por exemplo, que é
para ele, “incontestavelmente, uma coisa útil”. Todavia, para suprir a necessidade de
“vestimenta” do homem, a lã precisa sofrer operações industriais prévias, uma que a
transformará em tecido e outra que transformará o tecido em roupa18.
Desse modo, a “troca” em Walras é um fato natural, cuja base do valor está
assentada em premissas subjetivas de raridade e utilidade, não havendo nenhuma
determinação social por detrás do valor.
Schumpeter observou que o sistema capitalista é marcado por situações de
desequilíbrios e descontinuidades, negando a teoria do equilíbrio clássico. Constatou que há
mudanças no sistema econômico que decorrem de fatores externos (como alteração das
condições naturais, efeitos das guerras, mudanças na política comercial, social ou econômico,
ou mudança no gosto dos consumidores)
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, mas que estas não têm o condão de alavancar

substancialmente a economia, apenas alternando-a de um estado estacionário para outro.
Ele investigou que forças endógenas fazem o sistema capitalista se transformar
permanentemente. Para ele, ficou claro que a dinâmica macroeconômica não é explicada
apenas pelas condições econômicas prévias, como defendiam os neoclássicos, e que o
crescimento não pode ser explicado pela variação populacional, da renda e ou riqueza, uma
vez que tais fatores não resultavam necessariamente em um fenômeno qualitativamente novo.
A conclusão de Schumpeter é de que as inovações, surgidas em ondas ou
aglomerados concentrados no tempo, constituem-se na chave para a explicação dos ciclos
pelos quais passa a economia. E a tecnologia é uma variável endógena ao modelo de
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WALRAS, Léon. op.cit. p. 47.
WALRAS, Léon. Ibidem. p. 53.
19
SCHUMPETER, JOSEPH A. Teoria do desenvolvimento econômico: uma investigação sobre lucros, capital,
crédito, juro e o ciclo econômico. Os Economistas. São Paulo: Abril Cultural, 1982, p. 46.
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crescimento econômico; é a variável que promove o desenvolvimento econômico20; é o motor
que põe em movimento ascendente a economia de um país.
As inovações, surgidas em ondas ou aglomerados concentrados no tempo,
constituem-se na chave para a explicação dos ciclos pelos quais passa a economia.
Tanto Marx quanto Schumpeter compreendem que a inovação se relaciona a
aspectos estruturais (tecnológicos e organizacionais) e institucionais, que tomaram uma
dimensão ascendente a partir da industrialização das economias, como um dos aspectos
inerentes à evolução capitalista21. Para eles, a inovação é fruto de um processo social,
intencional, movido por objetivos concretos e a necessidade de criação/aperfeiçoamento de
mecanismos de difusão tecnológica não implica, necessariamente, na difusão dos processos
inovativos. Nesse sentido, Marx e Schumpeter veem na concentração de capital tanto um
objetivo como um efeito da dinâmica inovativa22.
Todavia, Marx relacionou o avanço tecnológico às oportunidades de lucros
preexistentes, portanto, tratava a tecnologia como uma questão socioeconômica, em que a
demanda tem papel fundamental. Já Schumpeter, apesar de dar ênfase aos fatores do lado da
oferta (technology-pusch), compreendeu a necessidade da criação/ampliação dos mercados,
como inovação necessária à evolução capitalista, revelando a sua preocupação também com a
demanda e os aspectos institucionais que envolvem o funcionamento dos mercados23.
Em se tratando da evolução do capitalismo, há pelo menos três pontos de
convergência entre o pensamento de Schumpeter e a análise feita por Marx, quais sejam: (i) o
progresso técnico (propriedades criativas) é inerente ao capitalismo que, por este motivo, é
considerado um “sistema econômico revolucionário”; (ii) o capitalismo possui disfunções
(não é linear em termos de avanço produtivo e formas de disputa pela riqueza); (iii) ambos
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Para Schumpeter, desenvolvimento econômico é “uma mudança espontânea e descontinuada dos canais de
fluxo, que altera e desloca para sempre o estado de equilíbrio previamente existente” SCHUMPETER, J. A.
Ibidem, p. 47.
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PEREIRA, Adriano José. LOPES, Herton Castiglioni. Uma perspectiva “institucionalista evolucionária” do
atraso inovativo brasileiro. XVIII Encontro de Economia da Região Sul ANPEC Sul, 2015. Disponível em:
http://www.ppge.ufrgs.br/anpecsul2015/artigo/uma_perspectiva.pdf. Acesso em 15 jul. 2015.
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SCHUMPETER, J. A. 1982, op.cit. p. 46.
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analisam o caráter institucional da “destruição criadora” 24, que é para Schumpeter a “essência
do capitalismo” 25.
A inovação é, portanto, a grande dinamizadora dos processos de acumulação e
do desenvolvimento econômico e, para Schumpeter, pode ser definida como a “realização de
novas combinações, que engloba os cinco casos seguintes: 1) a introdução de um novo
produto; 2) introdução de novo método de produção; 3) abertura de novo mercado; 4)
conquista de uma nova fonte de matérias primas; e 5) estabelecimento de nova organização de
qualquer indústria26.
Para Schumpeter, o agente responsável por encabeçar esse processo de
destruição criadora é o empresário inovador. Este é o protagonista da mudança que, por meio
de combinações novas, mais eficientes dos fatores de produção, colocará novos produtos no
mercado. É um tipo de “indivíduo especial”, isto é, que tem talento e motivação, que seja
capaz de perceber as oportunidades de realizar negócios rentáveis27. Ao arriscar nas
possibilidades e realizar uma nova combinação, a ação do empresário rompe o fluxo circular,
e transforma a estrutura econômica28.
Sendo insuficientes as poupanças geradas pelo fluxo circular da economia, há a
necessidade de se recorrer ao crédito para fornecimento dos recursos demandados pelo
inovador (Schumpeter, 1982). A fonte desses recursos pode advir da capacidade que os bancos
têm de criar poder de compra, através do multiplicador bancário e/ou dos fundos gerados
pelas inovações que lograram sucesso29.
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Destruição Criadora é a “mutação industrial que revoluciona incessantemente a estrutura econômica a partir
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Para viabilizar a inovação criada pelo empresário transformador, é necessário
que ele seja subsidiado com crédito (transferência temporária de poder de compra) ou ao
menos o tenha à sua disposição. Afirma Schumpeter que “apenas o empresário, então, em
princípio, precisa de crédito”, e que o crédito “só cumpre um papel fundamental para o
desenvolvimento industrial”

30

. O crédito é, essencialmente, a “criação de poder de compra

com o propósito de transferi-lo ao empresário”

31

e a criação do poder de compra é o método

pelo qual o desenvolvimento é efetivado num sistema com propriedade privada e divisão do
trabalho.
Através do crédito, os empresários obtêm acesso à corrente social dos bens
antes que tenham adquirido o direito normal a ela. Ele substitui temporariamente, por assim
dizer, o próprio direito por uma ficção deste. A concessão de crédito opera nesse sentido como
uma ordem para o sistema econômico se acomodar aos propósitos do empresário, como um
comando sobre os bens de que necessita: significa confiar-lhe forças produtivas. É só assim
que o desenvolvimento econômico poderia surgir a partir do mero fluxo circular em equilíbrio
perfeito. E essa função constitui a pedra angular para a moderna estrutura de crédito32.
O fornecimento de crédito, por sua vez, é função dos capitalistas. Embora o
empresário inovador seja o indivíduo pioneiro na introdução de novos processos, produtos ou
formas de organização, sendo, por isso, tomador de crédito, ele não é um tomador de riscos.
Na abordagem schumpeteriana, quem concede o crédito é quem sofre os reveses do
investimento, posto que o risco não faz parte da função empresarial e, sim, da função
capitalista33
Assim, Schumpeter pondera que a principal parte do capital para o
investimento nas inovações não é oriunda da poupança, como a teoria econômica ortodoxa
defende, mas do poder de compra criado pelos bancos, que financiarão as inovações e
permitirão que os realizadores das novas combinações tenham acessos aos meios de produção
necessários. Observa-se que Schumpeter, ao tratar do crédito, exclui de sua análise o crédito
ao consumidor, por considerar este elemento não essencial ao processo econômico.
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Ressalta o autor que o empresário nunca corre o risco, ficando este ao cargo da
pessoa que concede o crédito. Mesmo que o empresário se autofinancie pelos lucros
anteriores, ou que contribua com os meios de produção pertencentes ao seu negócio
“estático”, o risco recai sobre ele na condição de capitalista ou possuidor de bens, não na
condição de empresário34. Para Schumpeter, correr riscos não é em hipótese nenhuma um
componente da função empresarial35.
A criação de produtos ou oferecimento de produtos com melhor qualidade ou,
ainda, a redução dos custos, permitirá ao empresário inovador auferir lucros mais elevados do
que os outros empresários e essa expectativa de lucros “extraordinários” é um dos grandes
incentivos para inovar. É a constante introdução de inovações que impulsiona a economia
para além da fronteira de possibilidades de produção, isto é, para um crescimento além
daquele de melhor alocação dos recursos, como no caso do fluxo circular36.
Por outro lado, os lucros extraordinários obtidos de uma inovação são
temporários. Isso ocorre, principalmente, porque esta desencadeia um ciclo de imitação por
parte dos demais empresários, que são atraídos pela oportunidade de ganhos elevados, os
quais passam a investir para tentar copiar a tecnologia introduzida pelo empresário pioneiro.
Durante esse ciclo há um crescimento econômico espetacular, que se interrompe quando os
lucros extraordinários são diluídos entre os concorrentes, fazendo com que a economia
encontre um novo ponto de equilíbrio37.
Em outras palavras, o ciclo econômico é marcado por uma fase de
prosperidade, provocada por intensas atividades de inovação e difusão tecnológica que
rompem o fluxo circular e é seguido por uma fase de depressão, que ocorre (i) porque várias
empresas não conseguiram se adaptar às mudanças que ocorreram, não modificando sua
tecnologia; (ii) porque houve exaustão do processo de difusão da inovação, por meio da
imitação. Somente o surgimento de outras inovações pioneiras levará a economia a um novo
estágio de prosperidade.
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Em síntese, a inovação para Schumpeter é a dimensão crítica da mudança
econômica, que cria monopólios temporários e gera lucros anormais ao empresário inovador,
que logo são afastados por rivais e imitadores. Concomitantemente, os monopólios
temporários fornecem o estímulo necessário para as empresas desenvolverem inovações.
2.2 A ECONOMIA CRIATIVA NA OBRA DE CELSO FURTADO
Esta seção visa resgatar alguns elementos teóricos da corrente conhecida por
“Desenvolvimentista Nacionalista” ou “Teoria Estruturalista”, elaborada, sobretudo, a partir
das formulações da Comissão Econômica para a América Latina (Cepal)38, liderada pelo
economista argentino Raúl Prebisch, e que aqui no Brasil tem em Celso Furtado seu maior
expoente.
Celso Furtado deixou um legado intelectual de suma importância, de modo que
forjou mais que um apêndice da escola cepalina e criou uma verdadeira Teoria Furtadiana na
década de 50, genuinamente brasileira, que acabou por produzir uma mudança de leitura sobre
as relações mundiais de divisão do trabalho, as causas do progresso econômico e do arranjo
desejável entre sociedade, mercado e Estado, ao propor uma interpretação histórica da
realidade econômica.
Sua vasta obra constitui uma reflexão profunda sobre os problemas do
chamado desenvolvimento econômico. A análise histórica comparativa39 entre os países
latino-americanos possibilitou a Furtado estabelecer determinadas características estruturais
do (sub)desenvolvimento e, a partir delas, tornar mais fácil a compreensão das especificidades
da formação histórico-econômica brasileira.
Partindo de um método próprio de explicação para o subdesenvolvimento
brasileiro (método furtadiano), calcado nas premissas de que (i) o estudo da dependência deve
partir de uma visão global da economia mundial e de uma visão particular da dinâmica das
economias dominadas; (ii) a visão histórica é peça fundamental para explicar as raízes
38
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(OLIVEIRA, F. A Navegação Venturosa – ensaios sobre Celso Furtado. São Paulo: Boitempo Editorial, 2003, p.
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estruturais do subdesenvolvimento40, Furtado revelou que as distintas trajetórias dos países
em desenvolvimento são determinadas por fatores geográficos, sociais e políticoinstitucionais, bem como pela forma de relacionamento com as economias metropolitanas,
configurando uma certa “inércia evolutiva”, que acaba aprisionando as economias periféricas
em baixos níveis de dinamismo econômico41.
Para Furtado, o subdesenvolvimento não é uma etapa que as economias
desenvolvidas superaram, mas é uma posição, um estado dentro de uma mesma estrutura
econômica internacional de produção e distribuição. Admite ele, assim como Schumpeter e
Karl Marx, que o progresso técnico é o vetor que implica manutenção dos fluxos de excedente
da periferia para o centro do sistema capitalista mundial na era pós-colonial.
O controle do progresso técnico (expressão utilizada à época) pelos países
centrais é o que permite o ciclo de transferência de excedente imposta pela deterioração dos
termos de troca, perpetuando a situação de dependência e subdesenvolvimento.

O

subdesenvolvimento é, pois, “‘outra forma’ de capitalismo, assimétrica, espoliada,
contraditória” 42, que caracteriza os países periféricos. De acordo com Ricardo Bielchowsky, a
dicotomia centro-periferia é empregada para descrever o processo de difusão do progresso
técnico na economia mundial e da distribuição de renda:
De acordo com este conceito, a divisão internacional do trabalho provocou, desde os
primeiros estágios do capitalismo industrial, efeitos diferenciados nas economias das
duas regiões, fazendo com que ambas se distanciassem crescentemente em termos
de estágio de desenvolvimento. A tese parte da idéia de que o progresso técnico se
desenvolveu de forma desigual nos dois pólos. Foi mais rápido no centro, em seus
setores industriais, e, ainda mais importante, elevou simultaneamente a
produtividade de todos os setores das economias centrais, provendo um nível técnico
mais ou menos homogêneo em toda a extensão dos seus sistemas produtivos. Na
periferia, que teve a função de suprir o centro com alimentos e matérias-primas a
baixo preço, o progresso técnico só foi introduzido nos setores de exportação, que
eram verdadeiras ilhas de alta produtividade, em forte contraste com o atraso do
restante do sistema produtivo43.
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Deste modo, os processos sociais nos quais há assimilação de novas técnicas e,
consequentemente, aumento de produtividade, conduzem à melhoria do bem estar de uma
população e à crescente homogeneização social. Já os baixos níveis de assimilação de
tecnologia pelos países periféricos, decorrentes da acumulação de capital e difusão irregular
do progresso técnico no capitalismo, traduzem-se em desigualdade social e na ampliação do
hiato entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos.
Em suma, para Furtado, a superação do subdesenvolvimento exige um
processo que ao mesmo tempo promova a endogeneização dos centros decisórios e a
homogeneização social.
Em seu livro Criatividade e Dependência na Civilização Industrial, publicado
em 1978, Furtado trata dessa imbricada relação entre desenvolvimento e progresso técnico
Para ele, desenvolvimento refere-se a um conjunto de transformações nas estruturas sociais e
nas forças do comportamento que acompanham a acumulação no sistema de produção. A
dinâmica do processo cultural e histórico se apoia na inovação (fundada na experiência
empírica ou em conhecimento cientifico), posta a serviço de um sistema de dominação
social44.
A subordinação das atividades diretamente produtivas à lógica do mercado,
característica do capitalismo contemporâneo, significou a transformação dos recursos
produtivos primários – a força do trabalho do homem e a terra – em mercadoria, ou seja, em
objetos transacionáveis mediante o estabelecimento de um valor de troca.
Como os mercados estão sob o controle daqueles dispõem de uma acumulação
prévia, a integração nos mercados de uma parcela crescente da população como
força de trabalho e das terras como fator de produção traduzia-se em reforçamento
da posição da classe mercantil, ou burguesia, na estrutura do poder 45.

A Revolução Industrial é o marco de estabelecimento de uma nova ordem
social, na qual não só a força física, mas também a capacidade intelectual do homem tende-se
a subordinar, de forma crescente, a critérios mercantis: “acumular, ampliar o excedente
vieram a constituir objetivos em si mesmos, considerando-se ‘racional’ a eliminação de
qualquer obstáculo à eficiência produtiva” 46.
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Nesse cenário, a inovação passou a ser o “caminho mais curto” para assumir a
liderança no mercado, desbancando os concorrentes, tornando-se um “instrumento de poder”
47

. Existe, portanto, uma relação estrutural entre grau de acumulação alcançado, grau de

sofisticação das técnicas produtivas e o nível de diversificação dos padrões de consumo dos
indivíduos e da coletividade

48

.

Isso porque o desenvolvimento não só é questão de

acumulação e progresso técnico, como um “problema de expressão dos valores de uma
coletividade” 49.
Furtado percebeu que o processo de acumulação capitalista característico dos
países periféricos não é fundamentalmente criativo, mas imitativo do que ocorre nos países
centrais, refletindo profunda inserção periférica na divisão internacional do trabalho. Este
fenômeno está relacionado a dois tipos de dependência (também relacionados entre si): a
cultural e a tecnológica.
O processo de acumulação é o eixo em torno do qual evolui o conjunto das
relações sociais em todas as sociedades em que se implantou a civilização industrial,
extrapolando os contornos puramente econômicos. Por meio da continuidade desse processo,
que requer permanentemente transformação dos estilos de vida, o indivíduo expressa seus
valores éticos, sociais, e ainda fixa sua posição no estrato social.
Nesse contexto, o “fluxo de inovações na esfera do consumo torna fictícia a
ascensão social, mas difusão de certas inovações permite que se diversifiquem os padrões de
consumo da grande maioria da população” 50.
Podemos pensar que comprar um celular importado de última geração e pagar
por ele muito mais do que seu custo ou do preço de venda no país de origem leva à falsa
impressão de ascensão social. Os mercados são ampliados, mas as estruturas sociais em que
se funda o sistema de poder não são afetadas51.
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Este fenômeno foi chamado por Furtado de “modernização dependente”, que
se traduz na “utilização do excedente gerado pela exportação de produtos primários e retidos
localmente” 52. Prossegue o autor:
Foi esse incremento de renda que permitiu ao Brasil reproduzir os novos padrões de
comportamento. A modernização dependente engendrou tipos de comportamento
imitativo, forma de bovarismo, à diferença do ocorrido na Europa, onde novo
processo criativo de visão do mundo emergiria com o Romantismo. O
distanciamento entre elite e povo será o traço marcante do quadro cultural que
emergirá como forma de progresso entre nós53.

A ideologia construída e mantida nos países do centro e a homogeneização
cultural também contribuem para proteger a manutenção da divisão díspar do mundo.
Os desafios do desenvolvimento dependem da forma como se estruturam as
relações econômicas, sociais e políticas nas diferentes sociedades, as quais, por sua vez,
integram um sistema mundial hierarquizado e desigual, de modo que a dependência da
situação de subdesenvolvimento implica socialmente uma forma de dominação que se
manifesta por uma série de características condicionadas à orientação e à atuação dos grupos
econômicos dominantes.
Como bem aponta Raúl Prebisch, a América Latina possui uma estrutura que
inviabiliza a mobilidade social, posto que sedimentada em grande parte pelo privilégio na
distribuição da riqueza e, assim, da renda; o privilégio debilita ou elimina o incentivo à
atividade econômica, em detrimento do emprego eficaz dos homens, das terras e das
máquinas. Todavia, esse privilégio distributivo não se traduz em forte ritmo de acumulação de
capital, a não ser em formas exageradas do consumo nas camadas superiores da sociedade em
contraste com a precária existência das massas populares54.
A exploração da mão de obra abundante e barata nos países subdesenvolvidos
permite às empresas transnacionalizadas aumentar sua competitividade nos seus mercados de
origem. O que ocorre hoje é relocalização de atividades produtivas, com concentração de
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renda em escala planetária, sendo que os interesses das grandes empresas é que estabelecem
os parâmetros de racionalidade, divergindo (quase sempre) do interesse nacional55.
Existem vínculos estruturais entre a situação de subdesenvolvimento e os
centros hegemônicos das economias centrais, sendo certo que a economia subdesenvolvida só
se beneficia da acumulação de capital e do aumento de produtividade e de renda que se
processam nos países desenvolvidos, em razão do progresso tecnológico, por meio da
importação dos bens de consumo e pelo aproveitamento da tecnologia por meio da imitação
e/ou de modificações56.
E a principal explicação para o desenvolvimento desigual está na “deterioração
dos termos de troca”, que consiste na relação de intercâmbio desigual, na qual as exportações
de bens primários dos países periféricos recebiam um valor muito reduzido, ao passo que as
exportações de produtos manufaturados dos países centrais eram muito apreciadas,
favorecendo estes últimos em suas relações de troca57.
Sobre a dificuldade para lidar com as transnacionais, Furtado destacou a
importância de ter-se uma classe industrial forte, que se interesse pela inovação e que leve o
Estado a ter uma política industrial: “À falta de uma política de fomento e disciplina de
assimilação do progresso tecnológico, chegou-se a uma situação em que as empresas
estrangeiras são as principais beneficiárias do avanço da técnica que assimila” 58.
Ressaltou ele que os setores petroquímico, siderúrgico e outros básicos foram
instalados no Brasil com apoio do Estado. Mas depois surgiu a ideia, que perdura até hoje, de
que o Estado é um “trambolho” e indaga o autor o que sobra sem o Estado, além do mercado,
cuja “lei é a do mais forte”, “a dos mais poderoso, a do grande capital”59.
Furtado não está negando o papel do empresário na construção de um projeto
desenvolvimentista, mas apenas está chamando atenção para o fato de que é o Estado quem
define os espaços de atuação da iniciativa privada. A participação estatal na captação e
alocação de recursos destinados à industrialização deve ser orientada por um planejamento de
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base macroeconômica. Um programa de desenvolvimento econômico, sustentado por um
planejamento global, tem maiores possibilidades de estabelecer metas específicas de
desenvolvimento, a médio e longo prazo, aumentando assim, a eficácia do processo de
industrialização 60.
Em síntese, a Teoria Furtadiana de desenvolvimento parte do pressuposto de
que as ‘condições para o desenvolvimento’ dependerão do contexto histórico, político e
socioeconômico de dada sociedade e para se romper a condição de subdesenvolvimento (que
não é um estágio para se chegar ao desenvolvimento), é necessária uma participação ativa do
Estado, promovendo políticas específicas que induzam este processo. Nesse sentido, o
progresso técnico é uma das ferramentas-chave no sistema capitalista para propiciar a
autonomia dos países periféricos em relação ao centro.
Até o momento, o progresso tecnológico no Brasil tem sido uma consequência do
desenvolvimento e não o seu motor, um subproduto de certos investimentos e não
algo inerente ao processo de formação de capital61.

Mas a industrialização, a modernização e o crescimento econômico não são
suficientes para se alcançar o desenvolvimento. Hão de ocorrer mudanças estruturais, que
solucionem as tensões sociais (marginalidade e exclusão) causadas pela concentração de
renda e de terra, endividamento externo, dependência tecnológica e instabilidade política.
Conciliar a política de inovação com a questão social e melhora na qualidade
de vida da população, seria a única maneira de superar os arranjos institucionais dos países
subdesenvolvidos que permitem a reprodução da polarização modernização – marginalização,
em que parte da sociedade se moderniza e outra parte fica à margem deste processo62.
2.3 O SISTEMA NACIONAL DE INOVAÇÃO
A partir do referencial teórico de Schumpeter, vários estudiosos da década de
70 avançaram nas pesquisas sobre a inovação63, ressaltando seu caráter determinante nos
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saltos de produtividade que vêm caracterizando o desenvolvimento econômico desde o final
do século XX. A literatura se refere a esse grupo de estudiosos como “evolucionários” ou
“neo-schumpeterianos”, dentre os quais se destacam os trabalhos de Richard Nelson, Sidney
Winter, Chris Freeman, Giovanni Dosi, Edith Penrose. Sobre o tema ora tratado, destaca-se
também Bengt-Åke Lundvall, professor de economia da universidade dinamarquesa de
Aolborg.
A “atualização” da obra de Schumpeter é essencial porque, embora a inovação
ainda seja considerada a força motriz do sistema econômico, hoje os países vivem o desafio
de se desenvolverem (ou continuar se desenvolvendo) dentro de um ambiente de mercados
dinâmicos e competitivos baseados no conhecimento

64

. Com o advento da tecnologia, a

difusão do conhecimento e dos meios de comunicação, além do fenômeno da globalização,
novos padrões de inovação e competitividade passaram a ser determinado em escalas
internacional, que demandou, inclusive, novas teorias sobre o processo de desenvolvimento
econômico.
Foi justamente a estreita relação entre o crescimento do conhecimento
científico e a ascensão da tecnologia que permitiram que as economias de mercado das nações
ocidentais alcançassem uma prosperidade sem precedentes65. Atualmente, "o recurso mais
importante na economia é o conhecimento e o processo mais importante é o aprendizado" 66.
Das diversas contribuições dos citados autores, interessa-nos particularmente a
literatura sobre Sistemas de Inovação (SI)67, que consagrou a importância de fatores “mais
amplos” no sistema econômico, tais como os sistemas de educação, organização do trabalho,
o quadro macroeconômico, político, institucional e financeiro, na determinação das decisões e
estratégias tecnológicas. Esta abordagem ganhou maior espaço no início dos anos 90 onde se
analisou comparativamente os sistemas nacionais de inovação (SNI) e com trabalhos teóricos
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que investigavam o conceito e o desenvolvimento da estrutura do sistema de inovação. Desde
então, tais autores passaram a ser referência nos trabalhos sobre SI e são amplamente citados
pelos estudos posteriores neste campo68.
Na abordagem neo-schumpeteriana, o impacto de um novo paradigma
tecnológico69 e das trajetórias70 associadas não se restringe à órbita setorial microeconômica,
mas depende de sua capacidade de superação dos paradigmas dominantes, do grau de
penetração intra e intersetorial e da intensidade da ruptura que representa em termos dos
padrões competitivos e da evolução tecnológica71.
A geração de conhecimento que leva à inovação depende da interação humana
em uma dinâmica sistêmica socialmente construída. Esse fluxo de conhecimento é o que
conhecemos por sistemas de inovação, que abrange as dinâmicas inovadoras. A análise de
sistemas de inovação pode ser vista como uma análise de como o conhecimento evolui através
de processos de aprendizagem e inovação72.
O fundamento do SNI é que a inovação não depende só do desempenho isolado
de empresas, organizações ou instituições de ensino e pesquisa, mas de como interagem entre
si e com outros atores. Nesse sentido, pode-se considerar que é uma interação entre diferentes
cooperações73.
De acordo com Ludvall, para formar o conceito de Sistema Nacional de
Inovação é necessário admitir sete pressupostos: os elementos de conhecimento importantes
para o desempenho econômico estão (i) localizados e não podem ser movidos facilmente de
68
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um lugar para outro; e (ii) incorporados nas mentes e corpos dos agentes, nas rotinas das
empresas e nas relações entre as pessoas e as organizações; (iii) a aprendizagem e a inovação
são melhor compreendidas como o resultado da interação; (iv) a aprendizagem interativa é um
processo socialmente incorporado e que, portanto, uma análise puramente econômica é
insuficiente; (v) a aprendizagem e a inovação são processos fortemente interligados, mas
distintos; (vi) os sistemas nacionais diferem em termos de especialização tanto na produção
como no comércio e em termos de base de conhecimento; e (vii) os sistemas nacionais são
sistêmicos no sentido de que os diferentes elementos são interdependentes e que as interrelações são importantes para o desempenho da inovação74.
Para Freeman e Soete, um sistema de inovação (nacional, regional, local,
tecnológico ou setorial) pode ser entendido como “uma rede de instituições científicas e
técnicas, dos setores público e privado, cujas atividades e interações geram, adotam,
importam, modificam e difundem novas tecnologias, sendo a inovação e o aprendizado seus
aspectos cruciais, levando em conta que esse ambiente social pode estimular, facilitar ou
impedir inovações das firmas” 75.
Revendo a literatura sobre os SNI’s e pensando em elementos para formular
uma “tipologia rudimentar dos sistemas de inovação”, Eduardo da Motta e Albuquerque
verificou haver uma linha clara entre os sistemas de inovação de países de catching up.
Referido autor distinguiu os SNI’s em “maduros”, como os presentes nos
Estados Unidos, Japão, Alemanha, Suécia e Holanda, e "não maduras", que se subdivide em
três categorias: PICTPE (países com uma infraestrutura de ciência e tecnologia pouco eficaz,
como México, índia, e África do Sul), LESTEU (países do Leste Europeu, que compartilham
características comuns do passado "socialista" e a presente transição para uma economia de
mercado, como Rússia, Polônia, Hungria, Bulgária), e SUDASI (países do Sudeste Asiático
que compartilham uma realidade de crescimento recente, como Tailândia, Malásia, Indonésia
e Filipinas)76.
O Brasil estaria enquadrado no grupo de "países com uma infraestrutura de
ciência e tecnologia pouco eficaz", com destaque para a fraca interação com a base industrial
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e tecnológica e com o fato de a maior parte dos recursos para infraestrutura ser de origem
pública (cerca de 70 a 80%), com baixa presença do setor privado77.
Albuquerque ressalta que "o papel da ciência na periferia é o de conectar o SNI
(ainda imaturo) aos fluxos tecnológicos e científicos internacionais". Mecanismos como
formação de profissionais em universidades estrangeiras e treinamento de pesquisadores em
programas de pós-graduação podem ser úteis para a aceleração desse processo78. E, em outra
análise, afirma que tanto a teoria neo-schumpeteriana e a furtadiana, ao tratarem da
tecnologia, convergem para a construção de capacitação interna para a promoção tecnológica
do bem-estar social.

Conforme salienta Alessandro Octaviani, neste momento estamos

perante uma particularização das postulações mais amplas de Furtado: a construção de um
sistema nacional de inovação com sentido distributivo79.
A economista Mariana Mazzucato80 afirma haver dois tipos de sistemas de
inovação: o “sistema de inovação simbiótico”, em que tanto o Estado como o setor privado se
beneficiam mutuamente e, o “sistema de inovação parasitário”, no qual o setor privado drena
os benefícios concedidos pelo Estado ao mesmo tempo em que se recusa partilhar os
benefícios auferidos, culminando em um grande desequilíbrio a socialização dos riscos e
privatização dos benefícios81.
Mazzucato chama atenção para o fato de que enquanto grande parte dos riscos
envolvidos no financiamento de pesquisas em áreas de tecnologias revolucionárias, como a
nanotecnologia, tem sido assumida por um esforço coletivo, os retornos não são distribuídos
da mesma forma. Observa que o Estado vem desempenhando um papel de liderança no
sistema de inovação aberta (open innovation)82 sem, contudo, uma devida contrapartida em
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termos de retornos financeiros. Nas corporações e empresas de grande sucesso na área
tecnológica, tanto o retorno fiscal quanto a geração de empregos não tem sido suficientes para
proporcionar um equilíbrio e assim justificar os investimentos realizados pelo governo83.
Sem a necessidade de se fixarem a um território, as empresas tem facilidade
para se estabelecer em locais livre de impostos e fixar as etapas de produção, por meio de
redes e processos de terceirização, onde os empregados têm menores custos, decorrentes da
baixa remuneração e escassez de direitos.
Apesar de todo o apoio a atuação direta na construção dos mercados, o Estado
não pode estar a serviço das empresas. Isso seria desviar recursos e manter um tipo de relação
insustentável. Como o sistema da inovação pode ser manipulado, é fundamental que se saiba
não apenas construir um sistema de inovação eficaz, mas que, em vez de parasitária, a relação
entre público e privado seja de benefícios recíprocos, mais equilibrada entre risco e
recompensa, substituindo a desigualdade entre investimentos públicos e benefícios privados.
O argumento de que o Estado já obtém o retorno indiretamente, por meio do
sistema tributário, é refutado por ela. Além da evasão fiscal e sonegação de impostos, bastante
comuns, o argumento ignora que o sistema tributário não foi concebido para apoiar a
inovação, onde o investimento necessário é de longo prazo, muito antes do retorno se
concretizar84.
Com efeito, não existe sentido para investimentos em P&D, em tecnologia, em
um país periférico, senão com o intuito de reverter os resultados positivos para sua população.
Até porque esses investimentos, aportados em sua grande maioria pelo Estado, deixaram de
compor o orçamento em outros setores também prioritários como saúde e habitação para
servir de aposta na inovação.
Quando, então, os frutos da pesquisa se traduzem em patentes de empresas
privadas, transnacionalizadas, em produtos que estão muito além do poder de aquisição da
população ou (pior) incompatíveis com suas necessidades, parece-nos que algo está fora de
órbita.
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2.4 O ORDENAMENTO JURÍDICO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Neste capítulo, abordaremos os componentes do sistema postulado pelo
ordenamento da inovação, investigando seus objetivos, estruturados a partir da Constituição
Federal, e os instrumentos infraconstitucionais, determinados especialmente pela Lei de
Inovação e Lei do Bem.
Ver-se-á que o poder constituinte originário elevou o desenvolvimento nacional
como objetivo fundamental expresso e, consequentemente, uma meta, em plano
constitucional, tendo alterado o sentido de desenvolvimento presente no texto constitucional
anterior, o qual prescrevia o desenvolvimento econômico apenas como princípio da ordem
econômica. O desenvolvimento passa de econômico para nacional e o seu alcance axiológico
muda: de princípio da ordenação econômica para um objetivo constitucional fundamental85,
86

.
O conceito de desenvolvimento incorporado ao texto constitucional perpassa

por um caminho que conduz, obrigatoriamente e concomitantemente, à endogeneização dos
centros decisórios e à homogeneização social, tal qual apontado por Celso Furtado.
Nesta linha de raciocínio, Eros Grau defende que o desenvolvimento nacional
tem como pressuposto mutações na estrutura da sociedade, com a elevação do seu nível
econômico e cultural-intelectual; deve levar a um salto, de uma estrutura social para outra,
acompanhado da elevação do nível econômico e do nível cultural intelectual comunitário.
“Daí porque, importando a consumação de mudanças de ordem não apenas quantitativa, mas
também qualitativa, não pode o desenvolvimento ser confundido com a ideia de crescimento.
Este, meramente quantitativo, compreende uma parcela da noção de desenvolvimento” 87.
Para nós, parece claro que a Constituição Federal adotou a ideologia
desenvolvimentista, ao enxergar a concentração de renda, pobreza e marginalização de boa
parte da população, desigualdade social e regional, etc. como “problemas a serem
solucionados”, nos termos do artigo 3º, bem como definir o desenvolvimento nacional como
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uma meta a ser perseguida. Vejamos, então, alguns dos mecanismos para alcançar esta
finalidade.
2.4.1 A Inovação na Constituição Federal/88
O projeto nacional da Nação brasileira encontra-se plasmado no 3º da
Constituição Federal de 1988 (CF/88), no qual estão estabelecidos seus objetivos, seus fins,
quais sejam:
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e
regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação.

Com isto quer se dizer que todos os demais instrumentos jurídicos subordinam88

se a tais fins , e que qualquer ação do Estado que priorize outros objetivos em detrimento
destes considerados “fundamentais” estaria agindo contra sua ordem Constitucional. Deve
haver uma subordinação da política monetária e cambial ao projeto de desenvolvimento, e não
o inverso, como pregado pelos neoliberais89.
As normas determinadoras de fins do Estado dinamizam o direito constitucional, isto
é, permitem uma compreensão dinâmica da constituição, com a abertura do texto
constitucional para desenvolvimentos futuros. A sua importância está no fato de
permitir, sem romper com a legalidade constitucional, avançar pela concretização de
determinados objetivos que visam tornar real a supremacia do povo como sujeito da
soberania, rechaçando a manutenção dos interesses privados de uma classe ou grupo
dominante. O artigo 3º da Constituição de 1988 é um instrumento normativo que
transformou fins sociais e econômicos em jurídicos, atuando como linha de
desenvolvimento e de interpretação teleológica de todo o ordenamento
constitucional90.

Para consecução destes fins, a própria Constituição estabeleceu alguns
instrumentos, organizou sua atividade econômica, financeira, tributária, política, etc, dentre
eles os princípios esculpidos no capítulo que trata da ordem econômica.
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Com efeito, todo o artigo 170 da CF/88, ao estabelecer os ditames da ordem
econômica, estipula que ela será fundada na “valorização do trabalho humano” e na “livre
iniciativa”, mas sua finalidade é “assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da
justiça social” 91.
Vale dizer que os princípios elencados na ordem econômica (I - soberania
nacional; II - propriedade privada; III - função social da propriedade; IV - livre concorrência;
V - defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de
elaboração e prestação; VII - redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do
pleno emprego; IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas
sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País) são instrumentos para
que os objetivos sejam alcançados, e de modo algum poderão servir como obstáculos92.
Preleciona Eros Grau que:
O Brasil – República Federativa do Brasil – define-se como entidade política
constitucionalmente organizada, tal como a constitui o texto de 1988, enquanto
assegurada, ao lado da soberania, da cidadania, dos valores sociais do trabalho e
da livre iniciativa e do pluralismo político, a dignidade da pessoa humana. Por
outro, significa que a ordem econômica mencionada pelo art. 170, caput do texto
constitucional – isto é, mundo do ser, relações econômicas ou atividade
econômica (em sentido amplo) – deve ser dinamizada tendo em vista a promoção
da existência digna de que todos devem gozar 93.

Assim, com a incorporação da concorrência livre como um princípio, por
exemplo, o texto constitucional explicitou a compreensão de que a concorrência é um meio,
um instrumento de política econômica, não um objetivo da ordem econômica constitucional94.
Ou seja, a livre concorrência está funcionalizada; está adstrita às finalidades do artigo 3º, não
podendo, de forma alguma, sobrepuja-las.
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A Constituição Federal de 1988 delineia, ainda, a construção de uma ordem
econômica nacional baseada na promoção e desenvolvimento da ciência e tecnologia e na
proteção e incentivo ao mercado interno.
Nesse sentido, o capítulo que trata “Da Ciência, Tecnologia e Inovação”, com
recente redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015, traz em seus artigos 218 e
219 a prescrição da conduta a ser adotada pelo Estado na promoção do desenvolvimento
tecnológico. Importa ressaltar que, pela primeira vez, uma Constituição brasileira reserva à
ciência e tecnologia um capítulo especial, com diretrizes e com maior grau de concretude
sobre a forma pela qual a ciência e tecnologia devem ser incentivadas pelo Estado em
conjunto com a sociedade, e destacando sua importância como força motriz do
desenvolvimento nacional.
O artigo 21895 define que um dos papéis do Estado é ser promotor e
incentivador do desenvolvimento científico, da pesquisa, capacitação tecnológica e, agora,
expressamente, da inovação. “Compreende-se essa necessidade como mecanismo para o
Estado superar o subdesenvolvimento e a dependência tecnológica” 96.
O Estado, por expressa determinação constitucional, tem o dever de “promover
e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e
a inovação”. O dispositivo é claro no sentido de protagonizar a atividade estatal na condução
das políticas de inovação, compreendendo que os agentes econômicos por si sós jamais
conseguiriam atingir os objetivos pretendidos de capacitação e autonomia tecnológicas.
A orientação também é clara ao prescrever que a pesquisa científica básica
deverá ter em vista “o bem público” e o “progresso da ciência, tecnologia e inovação” 97 e
deverá, preponderantemente, voltar-se para a “solução dos problemas brasileiros” e para o
“desenvolvimento do sistema produtivo nacional regional”

98

. Dessa feita, tem-se aqui um

regime que já não segue a liberdade de pesquisa, própria ao âmbito da produção científica,
mas uma seleção necessária resultante do critério constitucional99.
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O artigo 218 faz a distinção entre as duas formas de pesquisa, a pesquisa
básica, prevista no §1º, do artigo 218 e a pesquisa tecnológica, prevista no §2º, do mesmo
artigo. A pesquisa básica visa ao bem público geral e ao progresso das ciências de maneira
global, compreendendo o conhecimento direcionado para toda a humanidade e não é
apropriada nem pelos agentes privados nem pelo Estado, pois é produzida para o bem público
de toda a sociedade. A pesquisa tecnológica é voltada para a solução dos problemas brasileiros
e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. É consagrada pela
Constituição como instrumento do desenvolvimento nacional100.
O artigo 219, por sua vez, estabelece que “o mercado interno integra o
patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e
socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de
lei federal”.
A ideia contida no artigo 219 da Constituição Federal vai ao encontro do
pensamento furtadiano, no sentido de que o Estado tem o dever de atuar de forma a promover
a endogeneização da tecnologia. O que se pode entender por endogeneização da tecnologia é
a atuação estatal orientadora da produção tecnológica de forma interna e voltada para as
necessidades do país. “Incentivar o mercado é distribuir renda e realizar políticas de bemestar” 101.
Da simples leitura de tal dispositivo é possível inferir que o mercado interno,
por fazer parte do patrimônio nacional, deve ser funcionalizado para atingir as necessidades
de nosso país, e não ser subordinado aos interesses internacionais; o mercado interno e todas
as relações econômicas deverão ser incentivados de modo a alcançar os objetivos
constitucionais. Segundo Alessandro Octaviani, não há livre mercado, senão mercado
funcionalizado, vertido a um fim. O mercado será governado de modo a viabilizar objetivos
que transcendem, que são mais importantes do que a existência do mercado, reorganizando,
assim, o que está na economia102.
Em sentido contrário, Vicente Bagnoli defende que mercado interno pode ser
entendido como sinônimo de economia de mercado, no qual prevalecem todos os princípios
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/inovacao/direito_ao_desenvolvimento_2015.pdf. Acesso em:
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constitucionais. Admite que considerar o mercado interno como economia de mercado não
afasta o papel do Estado da incumbência de “valorizá-lo e nele atuar das diversas formas
previstas na Constituição para viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem
estar da sociedade e a autonomia tecnológica” 103.
A análise dos artigos 218 e 219 determina a endogeneização da tecnologia e a
homogeneização social, compondo o quadro de internalização dos centros decisórios que deve
orientar toda regulação. “A concretização do artigo 219 da Constituição Federal é a superação
do subdesenvolvimento brasileiro” 104.
A interpretação articulada dos artigos 3º, 170, 218 e 219 leva-nos a inferir que
o objetivo da República Federativa do Brasil, em termos furtadianos, é a superação do
subdesenvolvimento, posto que consagram o processo de homogeneização social e autonomia
dos centros decisórios como pressupostos do desenvolvimento.
Os detentores do poder econômico e do poder político vêm conseguindo bloquear a
realização do programa emancipatório e transformador presente no texto, de 1988,
privilegiando a realização de políticas ortodoxas de ajuste fiscal e a inclusão, pela
via da reforma constitucional, de dispositivos que servem para “blindar” a sua opção
política, contrária às decisões fundamentais originais da constituinte, buscando
evitar que possam ser alteradas por uma improvável reviravolta ideológica ou
eleitoral 105.

A linha desenvolvimentista da Constituição Federal estabelece, portanto, que
deve haver íntima e necessária ligação entre os temas do desenvolvimento tecnológico, do
desenvolvimento econômico e, ainda, do desenvolvimento social.
Nesse sentido, cabe ao Direito Econômico o fundamental papel de impelir o
Estado a promover a transformação na estrutura econômica-social, por meio de suas mais
variadas formas de atuação, para cumprir o quanto preconizando nos artigos 218 e 219 da
Constituição Federal com vistas a concretizar os sonhos desenhados no artigo 3º.
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O objetivo de superação do subdesenvolvimento será instrumentalizado por
meio de políticas públicas, aqui entendidas como “ação racional do Estado com respeito a fins
por meios democraticamente legitimados” 106.
A tarefa de viabilizar o rompimento do processo de dependência tecnológica no
qual estão embrenhadas as sociedades subdesenvolvidas pertence ao Estado, ainda que a
evolução tecnológica haja de ser empreendida pela empresa – não mais pelo indivíduo107.
Salienta Mariana Mazzucato que o Estado, embora ainda haja uma cultura de
rejeição à intervenção governamental, na prática não é bem assim que ocorre. Pelo menos no
que diz respeito à inovação, os exemplos demonstram que mesmo os países que mais
defendem a livre iniciativa e a livre concorrência como pilares fundamentais da economia,
como o governo norte-americano, na prática se constituem um dos mais intervencionistas do
mundo, interferindo fortemente no desenvolvimento e aplicação de tecnologias e na criação
de empresas de base tecnológica108.
A partir das últimas décadas do século XX, os debates acerca dos novos
contornos e papéis do Estado na sociedade contemporânea foram intensificados, quando se
difundiram em todo o mundo discursos sobre a crise, o esgotamento ou a falência do modelo
Estado do Bem-Estar Social. Embora seja possível identificar variações do denominado
“modelo providencialista”, o que caracteriza o gênero Estado do Bem-Estar Social é o seu
forte intervencionismo nas atividades econômicas, encarado como a forma mais adequada de
proporcionar o desenvolvimento econômico e social da população109.
Nesse cenário, em razão do impulso operado pela onda neoliberalizante, que
potencializando os efeitos econômicos da globalização conferia suporte ao ideal da
universalização do capitalismo, passou-se a ser defendida a superação do modelo
providencialista e o retorno aos primórdios do modelo econômico liberalizante do séc. XIX.
Apostou-se na autorregulação da economia pelas forças de mercado nas
décadas de 80 e 90 do século XX, e os poderes estatais foram circunscritos ao mínimo
necessário para a garantia da lei e da ordem pública.
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Atualmente, parece certo que se encontra afastada a “hegemonia do culto
extremado ao mercado”

110

, implicando a revalorização do papel do Estado como agente

incentivador, promotor e condutor do desenvolvimento econômico e social.
O Estado, de fato, vem agindo como agente empreendedor, disposto em
assumir os riscos das inovações mais radicais, agindo como principal investidor e catalisador.
No que se refere à inovação, é a intervenção do Estado que dinamiza a capacidade e a
disposição do empresariado, criando os espaços e as perspectivas de investimento e mercado,
tanto em setores já consolidados como nos emergentes, dentre os quais se destaca a
nanotecnologia. Afirma a autora que “na biotecnologia, nanotecnologia e internet, o capital de
risco chegou quinze ou vinte anos depois que os investimentos mais importantes foram feitos
com recursos do setor público” 111.
A história mostra que essas áreas do cenário de risco (dentro dos setores, em
qualquer momento; e no início, quando novos setores estão surgindo), que são definidas pelo
grande investimento financeiro, alto nível tecnológico e grande risco mercadológico, tendem a
ser evitadas pelo setor privado e têm exigido grandes montantes de financiamento (de
diferentes tipos) do setor público, assim como a visão e o espírito de liderança do setor
público para decolar. O Estado está por trás da maioria das revoluções tecnológicas e longos
períodos de crescimento. É por isso que um “Estado empreendedor” é necessário para assumir
o risco e a criação de uma nova visão, em vez de apenas corrigir as falhas do mercado:
Note-se bem, de toda sorte, que, no Brasil, os empresários nacionais e estrangeiros
não assumiram o papel de inovadores, arcando com as responsabilidades disso
decorrentes. Paradoxalmente, foi sempre o Estado que, entre nós, promoveu,
suportando o seu custo, inovações empresariais. Neste sentido, o Estado brasileiro se
caracterizou como ‘schumpeteriano’. Basta lembrarmos, aqui, os movimentos de
criação de empresas estatais no governo Getúlio (década de 40) e durante a ditadura
militar (segunda metade da década de 60), além do desenvolvimentismo do governo
Juscelino Kubitschek e do papel do BNDES e de outras agências e sociedades
governamentais, como a EMBRAPA112.

Conclui-se

que

o

Estado

Brasileiro

incorporou

parte

da

tradição

schumpeteriana, ao apostar na inovação como força motriz para o desenvolvimento
econômico, ao mesmo tempo em que procura estabelecer um desenvolvimento econômico
conjugado com o desenvolvimento social, que pressupõe, por um lado, uma busca pela
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endogeneização da tecnologia e de outro, pela homogeneização social, tal qual preconizado na
teoria furtadiana.
2.4.2 A Lei de Inovação
A Lei nº 10.973 de 02 de dezembro de 2004, conhecida como Lei de Inovação,
foi alterada recentemente pela Lei nº 13.243 de 11 de janeiro de 2016, que estabeleceu o
“Código de Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I)”, novo marco legal da inovação.
A nova lei é resultado de um processo de cerca de cinco anos de discussões
entre atores do Sistema Nacional de Inovação (SNI) nos âmbitos das Comissões de Ciência e
Tecnologia da Câmara e do Senado. Estas discussões tinham como ponto de partida o
reconhecimento e a necessidade de alterar pontos na Lei de Inovação e em outras nove leis
relacionadas ao tema, de modo a reduzir obstáculos legais e burocráticos e conferir maior
flexibilidade às instituições atuantes neste sistema113.
O artigo 1º da Lei de Inovação consigna expressamente que as medidas
estabelecidas em seu bojo tem por finalidade a “capacitação tecnológica, ao alcance da
autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional do
País, nos termos dos artigos 23, 24, 167, 200, 213, 218, 219 e 219-A da Constituição
Federal”.
Assim, por evocação do art. 1º da Lei, a vis ac potestas da norma em análise
tem como matriz a Constituição Federal de 88. Logo, funcionalizada em vistas dos mesmos
objetivos que subordinam os artigos 218 e 219 da CF/88 e todos os demais instrumentos
lançados pelo Estado na promoção da política tecnológica. Neste passo, como em todos os
outros dispositivos mutuamente referentes da Constituição, há uma ênfase no fator específico
do interesse nacional em face de questões de cooperação internacional, ou mesmo regional.
Perpassa nesse contexto um sinal de cuidado pela singularidade dos problemas típicos e
intrinsecamente brasileiros e, num ângulo político, pela soberania114.
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A tecnologia a ser desenvolvida, então, deve estar voltada à solução de
problemas técnicos do setor produtivo brasileiro. Embora a regra não seja aqui de dedicação
exclusiva às atividades de interesse nacional, a norma constitucional estabelece um critério de
preponderância. O peso maior do investimento estatal será destinado à solução dos problemas
brasileiros. Tem-se aqui um regime que já não segue a liberdade de pesquisa, própria ao
âmbito da produção científica, mas uma seleção necessária, resultante do critério
constitucional.
Em predileção aos problemas técnicos concernentes à economia global, ou
mesmo aos típicos dos países em desenvolvimento, o apoio estatal privilegiará o
financiamento e apoio das soluções de problemas nacionais.
A Lei de Inovação está orientada para a criação de ambiente propício a
parcerias estratégicas entre as universidades, institutos tecnológicos e empresas. Possibilita
autorizações para a incubação de empresas no espaço público e a possibilidade de
compartilhamento de infraestrutura, equipamentos e recursos humanos, públicos e privados,
para o desenvolvimento tecnológico e a geração de processos e produtos inovadores115.
Os artigos que especificam os tipos e as formas de operacionalização dessa
interação na Lei de Inovação são: artigo 4º, que estabelece as regras sobre compartilhamento
ou permissão para utilização de laboratórios e instalações de instituições científicas e
tecnológicas (ICTs) com empresas ou organizações de direito privado sem fins lucrativos;
artigo 8º, que estabelece as regras e os incentivos sobre a prestação de serviços por ICTs a
instituições privadas; e artigo 9º, que estabelece as regras e os incentivos da celebração dos
acordos de parceria entre ICTs e instituições privadas para o desenvolvimento tecnológico.
A Lei de Inovação define, ainda, formas de estímulo para que o pesquisador
público possa desenvolver pesquisas aplicadas e incrementos tecnológicos, como a concessão
de bolsa de estímulo à inovação e o pagamento ao servidor público de adicional variável não
incorporável à remuneração permanente, ambos com recursos captados pela própria atividade;
a participação nas receitas auferidas pela instituição de origem com o uso da propriedade
intelectual e a licença não remunerada para a constituição de empresa de base tecnológica.
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Autoriza também o aporte de recursos orçamentários diretamente à empresa,
no âmbito de um projeto de inovação, sendo obrigatórias a contrapartida e a avaliação dos
resultados. São ainda instrumentos da lei a encomenda tecnológica, a participação estatal em
sociedade de propósito específico, e os fundos de investimentos.
Na análise de Cristiane Rauen, a interação ICT-empresa no Brasil permanece
tímida e toda a infraestrutura de pesquisa nacional é incapaz de prover, na interação com o
setor produtivo, os inputs necessários para a produção de novas tecnologias e serviços que
dinamizem a economia nacional.
Desse modo, apesar dos mecanismos de estímulo ao engajamento de entes
públicos em atividades de inovação com empresas, a Lei de Inovação não foi suficiente para
alterar a dinâmica da pesquisa no Brasil: “as Universidades públicas e institutos de pesquisa –
que acabam mimetizando o comportamento das universidades – mantêm o padrão de suas
formas de produzir conhecimento: estabelecem linhas de pesquisa dissociadas dos interesses
do setor produtivo, e produzem como resultados de suas atividades aquilo em que
tradicionalmente possuem maior vantagem competitiva: a produção de artigos científicos em
periódicos indexados” 116.
Tal gargalo é o reflexo de um sistema de incentivos que privilegia a quantidade
de publicações em detrimento de atividades ou estudos de maior impacto, e que tem como
base os critérios uniformes de avaliação institucional e de desempenho individual de seus
professores e pesquisadores (cujos indicadores principais são número e qualidade de
publicações científicas), impondo uma barreira que impede a valorização das pesquisas mais
ousadas e impactantes e o engajamento de professores e centros de pesquisa em projetos
inovadores com o mercado e com a sociedade civil 117.
2.4.3 Lei do Bem
A Lei nº 11.196 de 21 de novembro de 2005, alterada pela Lei nº 13.241, de
2015, que passou a ser conhecida como “Lei do Bem” (e doravante será tratada como tal)
criou a concessão de incentivos fiscais às pessoas jurídicas que realizarem pesquisa e
desenvolvimento de inovação tecnológica.
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Por “inovação tecnológica”, a Lei do Bem considera a “concepção de novo
produto ou processo de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou
características ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho
de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado” 118.
A concepção de “novo produto ou processo de fabricação” diz respeito àqueles
cujas características fundamentais (especificações técnicas, usos pretendidos software ou
outro componente imaterial incorporado) diferem significativamente de todos os produtos
previamente produzidos pela empresa119. Desse conceito, excluem-se:
 Estudos de viabilidade (salvo se for possível integrá-los no contexto de um
projeto);
 Atividades de informática (suporte, compilação de linguagens, adaptação de
aplicativos pré-existentes, remoção de vírus);
 Simples reposição ou extensão de bens de capital;
 Inovações de marketing;
 Mudanças puramente estéticas ou de estilo no produto;
 Mudanças organizacionais dissociadas de alguma mudança tecnológica
incorporada a máquinas, equipamentos ou processos; etc.120

Em seu artigo 19-A, a Lei do Bem inclui um incentivo fiscal específico às
empresas relacionado aos dispêndios efetivados em projeto de pesquisa científica e
tecnológica e de inovação tecnológica a ser executado pelas instituições Científicas e
Tecnológicas (ICT), desde que previamente aprovados por comitê constituído por
representantes do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), o
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e do Ministério da
Educação (MEC).
Cumpre ressaltar que a utilização dos benefícios por parte das empresas é
automática, não havendo necessidade de aprovação prévia dos projetos, o que beneficia o
processo de desburocratização do procedimento. Para Furtado e Radaelli, este talvez seja o
aspecto mais importante da lei, pois “marca uma diferença muito significativa com relação
aos mecanismos anteriores, dependentes de aprovação prévia do MCTI e associados, na visão
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de seus usuários, à dificuldade técnica de avaliação, burocracia e lentidão, pelo menos, nos
tempos exigidos pelas empresas, sujeitas às exigências de mercado”

121

.

Todavia, as empresas têm obrigação de informar o andamento dos projetos (por
meio de envio eletrônico de relatórios anuais ao MCT, até 31 de julho de cada ano) e manter
registro adequado dos dispêndios efetuados. Além disso, deverão fazer o controle contábil dos
dispêndios em contas específicas.
De forma geral, são três as principais técnicas para execução da política de
Incentivo Fiscal para P&D (IFPD): deduções (simples ou especial), crédito fiscal e
depreciação acelerada ou integral122.
Os principais incentivos previstos na lei são: dedução, com reflexo no lucro
líquido e na Contribuição Social do Lucro Líquido (CSLL); depreciação e amortização, com
reflexo no Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e CSLL; redução da alíquota e crédito
fiscal, com reflexo no IRPJ e redução do IPI. Tais mecanismos tributários recaem sobre
atividades inovativas visando diminuir os custos das empresas que realizam inovação e,
assim, fomentar o incremento e a intensificação da inovação.
As atividades de inovação que são passíveis de receber incentivos fiscais
segundo a Lei do Bem são: a) pesquisa para o desenvolvimento tecnológico e de inovação; b)
cooperação entre empresa com universidades, instituições de pesquisa, micro e pequena
empresa ou inventor independente; c) contratação de pesquisadores; d) patentes e registro de
cultivares; e) aquisição de novas máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos
destinados à inovação; f) aquisição de bens intangíveis vinculados ao conhecimento técnicocientífico; g) aquisição de royalties, assistência técnica ou científica e serviços especializados;
h) construção de espaços físicos destinados a laboratórios de P&D dentro das firmas.
Portanto, a LB fomenta uma ampla gama de atividades de inovação.
Segundo os dados do relatório do MCTI123, pela primeira vez, mais de 1.200
empresas se candidataram para poder beneficiar-se da Lei do Bem, o valor exato é de 1.206,
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dos quais 17,82% das empresas não foram recomendadas. A média do retorno para as
empresas é o terceiro maior desde o começo da aplicação da Lei do Bem e alcança 20,82%.
As empresas encontram-se sediadas em quase todas as Unidades da Federação
Brasileira, com representações em todas as regiões do país, cuja concentração mais
expressiva, cerca de 92,5% (ano-base 2014), encontra-se nas regiões Sul e Sudeste.
Os gastos totais com investimentos em atividades de P,D&I registraram o valor
de R$ 9,25 bilhões de reais (valor bruto), com usufruto de renúncia fiscal total no valor de R$
1,71 bilhões de reais (valor real)124.
É evidente que o potencial de investimento em P, D&I do setor empresarial
brasileiro é bem maior do que os dados apontados no referido relatório, tendo em vista que
em um ranking das empresas que mais investem em inovação no Brasil, apenas um reduzido
número delas (cerca de 15% a 20%) estão participando da Lei do Bem.
Um aspecto negativo que insiste em aparecer nos indicadores relativos ao
registro de Marcas e Patentes é o reduzido número de pedidos de patentes por parte do
empresariado brasileiro, que se mostra pouco ativo no que diz respeito aos investimentos em
atividades de inovação, limitando-se em grande parte à aquisição de máquinas e equipamentos
destinados apenas para melhorar a eficiência dos processos produtivos.
Uma alternativa seria, durante a revisão do marco legal, dar ênfase aos artigos
do capítulo IV da Lei de Inovação, que tratam do estímulo à inovação nas empresas e que
introduzem, no artigo 19, as modalidades de fomento empresarial e, no artigo 20, de
contratações públicas de P, D&I, a partir das quais o Estado (diretamente ou na figura de seus
próprios laboratórios ou agências, como acontece, por exemplo, no cenário americano) tem
papel “empreendedor” (e, portanto, não exclusivamente ‘ofertista’) ao realizar as encomendas
ao setor privado para o desenvolvimento de tecnologias de interesse estratégico nacional
(mission-oriented)125.
Essas alterações na revisão do marco legal elevariam a temática da inovação
tecnológica a configurações de Estado, estabelecendo possibilidades adicionais e de maior
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relevância à geração de inovações e estimulando sobremaneira a interação ICT-empresa em
atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico de grande impacto nacional.
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3. MAPEAMENTO

DO

DESENVOLVIMENTO

DA

NOTECNOLOGIA

E

NANOCIÊNCIA (N&N)
Neste capítulo abordaremos os principais aspectos que circundam o vasto
universo da nanotecnologia e da nanociência (N&N). Apontada no Fórum Mundial de
Davos126 como uma das protagonistas da Quarta Revolução Industrial127 em curso, estima-se
que a nanotecnologia tenha movimentado um mercado de cerca de US$1 trilhão no ano de
2015 e que, em 2020, o valor será superior a US$ 3 trilhões128.
É reconhecidamente um ramo estratégico no campo industrial e se destaca pela
possibilidade de, com a manipulação da molécula átomo por átomo, desenvolver novos
dispositivos e agregar inovação em produtos convencionais (mudar a cor, condutividade,
reatividade, ponto de fusão, entre outras). Além de ser aplicável em praticamente todos os
setores industriais, nanotecnologia desponta na área da saúde, da agricultura, militar, da
energia, do combustível e do meio ambiente. Assim, as possibilidades abertas pela inovação
tecnológica e pela cooperação internacional nesse campo de fronteira do conhecimento
humano são infindáveis.
De caráter multidisciplinar, a nanotecnologia é transversal a vários domínios
científicos, como a física, química, biologia, as engenharias, a medicina e as humanidades, e
agrega diferentes setores, como a academia, as empresas e os órgãos governamentais.
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Figura1 – Mandala Aplicações em Nanotecnologia
Fonte: Google Imagens [s/d] [s/a]

Em todo mundo, existem diversos programas de incentivo ao desenvolvimento
nanotecnológico, os quais apresentam, além de medidas tradicionais (como fundos para
formação de recursos humanos, capacitação de laboratórios e articulação de redes de
colaboração), uma inédita inclusão de algumas das tradicionais demandas de ativistas e
acadêmicos da área de humanidades, como mecanismos de ampliação da participação
democrática nas decisões tecno-científicas e da integração de considerações éticas e sociais no
desenvolvimento das novas tecnologias.
Em 2005, o site da BBC News veiculou artigo denominado Nanotech Promise
for Global Poor129, no qual destaca o resultado de um painel realizado com 63 especialistas
mundiais, que identificaram as dez áreas mais promissoras da nanotecnologia para países
subdesenvolvidos, quais sejam:
1) produção, transformação e armazenamento de energia;
2) aumento da produtividade agrícola;
3) tratamento e despoluição da água;
4) diagnóstico e rastreio de doenças;
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5) sistemas de transporte biológico de drogas medicinais;
6) processamento e armazenamento de alimentos;
7) tratamento e despoluição do ar;
8) construção
9) vigilância sanitária;
10) detecção e controle de pragas.

É claro que se trata apenas de potenciais usos, devendo os agentes políticos
formular políticas específicas para a realidade de seus países, verificando os setores mais
estratégicos do ponto de vista econômico e as necessidades sociais, sem olvidar do papel do
mercado, que vem sobremaneira orientando (quando não determinando) tais decisões
políticas.
Ao lado de promessas de inúmeros benefícios econômicos e sociais, existe uma
preocupação legítima e crescente em relação a outros pontos de discussão, como os possíveis
impactos negativos à sociedade e ao meio ambiente; o risco de (nano)toxicidade; a dificuldade
para medir as nanopartículas e estabelecer um padrão de qualidade, dentre outros assuntos que
envolvem a (nano)metrologia; questões éticas sobre o uso, repartição dos riscos e benefícios;
sobre a busca por um marco regulatório130.
Nesse cenário, o envolvimento da sociedade como um todo, e não só da
comunidade científica, se faz necessário para que haja de fato democratização no que tange à
formulação, gestão, implementação e controle das políticas pública, apontando características,
potencialidades e tensões.
Sendo um tema socialmente tão relevante, existe uma série de abordagens
possíveis, mas seria impossível abarcar todos neste trabalho, de modo que foi realizado um
recorte temático, concentrando-se os estudos na percepção da nanotecnologia como um novo
paradigma tecno-científico, que tanto pode servir como uma alavanca para o desenvolvimento
industrial nacional (capaz de gerar riqueza e viabilizar uma distribuição mais igualitária de
130
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renda e de oportunidades), como pode ser um potencial instrumento para aumentar o fosso
social existente entre os contextos de países que já se ocupam das nanotecnologias e aqueles
onde não há acesso a elas (por desinformação, falta de recursos econômicos, etc.).
Neste capítulo, então, procuramos em um primeiro momento entender as
características e especificidades da nanotecnologia, seus conceitos e breve história, bem como
identificar as trajetórias em andamento nos países que lideram o ranking de produtividade
nesse ramo, a saber: EUA, Japão e União Europeia, cujos esforços e pioneirismo impuseram
um novo ritmo de inovação e competitividade aos demais e influenciaram a sua inclusão nas
agendas do governo e da iniciativa privada na corrida por novos mercados.
Veremos, ainda, o caso da Coréia do Sul, que passou de um modelo de
desenvolvimento tecnológico da “imitação à inovação”,
Para ilustrar essa trajetória, faremos uma análise dos dados divulgados por sites
governamentais e agências oficiais, cujos parâmetros entendemos ser imprescindíveis para
tentar mapear as questões em disputa e o atual desenvolvimento em N&N no mundo. Tais
parâmetros são: (i) o volume total de investimentos governamentais e privados; (ii) a
produção acadêmico/científica; (iii) o número de patentes requeridas e concedidas; (iv) a
quantidade de produtos lançados e disponíveis no mercado; e (v) total arrecadado / riqueza
gerada.
Este mapeamento será importante para o posterior cotejamento com os
resultados dos esforços brasileiros, que tal qual EUA e Japão, lançou no ano de 2000 sua
política oficial para o fomento da nanotecnologia no país.
Por fim, verificaremos o atual estágio da busca por um marco regulatório em
N&N, pauta que tem tomado as agendas de muitos países ultimamente, inclusive o Brasil.
3.1 NANOTECNOLOGIA: ASPECTOS RELEVANTES
Etimologicamente, o termo “nanotecnologia” compõe-se dos radicais gregos
nános, que significa “anão”, techne, que equivale a “ofício”, e logos, que expressa
“conhecimento”. Mas na literatura científica ainda não há uma definição uníssona do que seja
de fato a Nanotecnologia.
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Parte da dificuldade em se estabelecer uma definição consensual decorre dos
múltiplos interesses que estão em disputa, que envolvem a percepção social sobre os seus
benefícios e riscos, a geração e o compartilhamento de dados científicos, o interesse público,
além dos interesses políticos e econômicos.
Definir o que é um nanomaterial131 ou um nanocomposto, bem como as
características regulares dos produtos da nanotecnologia requer uma busca de equilíbrio
possível entre os avanços científicos, os interesses da indústria na aplicação comercial e as
questões de saúde e segurança na difusão destes materiais no ambiente. É uma decisão de
cunho político e “implica em estabelecer qual o nível de controle jurídico, político,
econômico, social ou ético a que este (nanomaterial) se submeterá (...)” 132.
Entretanto, alguns pontos consensuais vêm sendo apontados pela doutrina
emergente, como a íntima relação da Nanotecnologia com a escala de tamanho nanométrica,
na qual um nanômetro representa a bilionésima parte do metro (1 nm = 0,000 000 001 m).
Ao lidar com a matéria em escala nanométrica, a nanotecnologia possibilita a
criação de estruturas e materiais com novas propriedades mecânicas, ópticas, eletrônicas ou
magnéticas e, portanto, a criação de novos produtos industriais e/ou o melhoramento dos já
existentes.
A doutrina vem considerando um nanomaterial se o material apresentar novas
propriedades e/ou aplicações, diferentes daquelas que apresentam em macro ou micro escalas.
Não basta, portanto, que o material se encaixe na dimensão entre 1 a 100nm; é necessário
também apresentar propriedades distintas daquelas obtidas com as tecnologias tradicionais.
Como as leis da Física que governam esse mundo invisível são distintas das
leis do mundo micro e macroscópico, os materiais fabricados ou construídos em nanoescala
têm propriedades únicas e, devido aos efeitos quânticos133, comportam-se de forma diferente
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da matéria convencional, resultando em pontos de vistas paradoxais sobre a Nanotecnologia,
sendo ora encarada como potencial arma de destruição, ora como solução para todos os
problemas imagináveis.
Outro ponto consensual é a admissão de que a nanotecnologia faz parte de uma
“convergência tecnológica e científica”, ao lado da biotecnologia, informática e ciências
cognitivas134.
A convergência tecnológica se dá tanto pela interface de diferentes campos da
ciência que atuam em conjunto na compreensão das propriedades na escala nano e suas
possíveis utilidades, quanto pela aproximação da fronteira de oportunidades de interações
entre os setores industriais135. Há tendências ou expectativas de sinergia no desenvolvimento
de quatro áreas. Nanotecnologia, Biotecnologia, Informática e Ciências Cognitivas136, com o
objetivo de reforçá-las e de, ao combiná-las, criar novos campos de aplicação137.
A convergência possibilita unir setores comerciais extremamente distintos.
Nessa perspectiva, qualquer combinação entre corporações torna-se possível.
Enquanto aguarda uma sistematização em nível mundial, o Brasil138, a União
Europeia139 e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)140
carbono na forma de grafite é macio e maleável. Diminuído à nanoescala, pode ser mais resistente e seis vezes
mais leve do que o aço. O óxido de zinco é branco e opaco. Em nanoescala torna-se transparente. O alumínio –
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como combustível para foguetes. A platina é inerte – em escala nano torna-se um potente catalisador que
acelera a velocidade das reações químicas”. Adaptado do Grupo ETC - NANOTECNOLOGIA: a manipulação
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adotaram a definição de Nanotecnologia trazida pelo comitê da ISO - TC 229 –
Nanotechnologies, que também vem se ocupando de discutir e elaborar a base normativa para
a N&N em nível mundial. Para o referido comitê, a Nanotecnologia pode ser definida como:
(...) compreensão e controle da matéria e processos em escala nanométrica,
tipicamente, mas não exclusivamente, abaixo dos 100nm, em uma ou mais
dimensões onde o surgimento de fenômenos dependentes do tamanho usualmente
propicia novas aplicações; utilização das propriedades da matéria em escala
nanométrica que diferem das propriedades dos átomos individuais, moléculas e
matéria para criar melhores materiais, dispositivos e sistemas que explorem novas
propriedades 141.

Muitos autores têm apontado a dificuldade de distinguir a nanociência da
nanotecnologia. De modo geral, a ciência envolve teoria e experimentação e a tecnologia
envolve desenvolvimento, aplicação e implicação comercial. No caso da nano, ambas se
alimentam uma da outra142.

Para outros autores, o termo correto a ser utilizado é

“Nanotecnologias”, no plural, pois não se trata de uma tecnologia única, mas um agrupamento
multidisciplinar. Nesse sentido, “as nanotecnologias podem ser conceituadas como um
conjunto de ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação, obtidas em função das especiais
propriedades da matéria organizada a partir de estruturas de dimensões manométricas”143.
Para os fins desta pesquisa, consideramos que a Nanotecnologia não é apenas a
aplicação prática de uma ciência em desenvolvimento (a nanociência), mas outra forma
originária de conhecimento, geradora de progresso econômico – algo que não pode ser
diretamente atribuído ao conhecimento científico per se.
Uma das consequências mais enganosas de se pensar a tecnologia como era
aplicação do conhecimento científico preexistente é que uma tal perspectiva
obscurece um ponto extremamente elementar: a tecnologia é, ela própria, um corpo
de conhecimentos a respeito de certas classes de eventos e atividades. Não constitui
meramente uma aplicação de conhecimentos trazidos de uma outra esfera. Trata-se
de um conhecimento de técnicas, métodos e projetos que funcionam, e que
funcionam de maneiras determinadas e com consequências determinadas, mesmo
quando não se possa explicar exatamente por quê. Ela é, portanto, se preferirmos
colocar dessa forma, não um tipo fundamental de conhecimento, mas sim uma forma
de conhecimento que gerou durante milhares de anos uma certa taxa de progresso
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econômico. Com efeito, se a raça humana tivesse sido confinada a tecnologias
compreendidas em termos científicos, ela já teria saído de cena há muito tempo144.

Não olvidamos, contudo, que no caso da nanotecnologia, sua definição,
parâmetros de controle dos produtos, padrão de escala e metrologia e outros assuntos
correlatos serão resultado de uma discussão post factum, tal qual ocorreu na metalurgia,
conforme afirma Nathan Rosenberg:
Eu sugiro que, mesmo que se adentre muito o século XX, a metalurgia pode ser
caracterizada como um ramo no qual o tecnologista normalmente “chegou lá antes”,
desenvolvendo poderosas novas tecnologias antes de ter uma orientação
sistematizada por parte da ciência. Os cientistas foram contemplados pelos
tecnólogos com certas propriedades ou características de desempenho que
demandavam uma explicação científica. Tais avanços tecnológicos, como o
desenvolvimento do aço rápido por Taylor e White (1898) e o desenvolvimento, nos
anos 1920, do carbureto de tungstênio sintetizado, são exemplos clássicos de
melhoramentos tecnológicos que precederam e deram origem à pesquisa científica
em metalurgia. Na verdade, Frederick Taylor havia-se preocupado com questões de
organização e administração de lojas, e não estava familiarizado nem mesmo com o
conhecimento metalúrgico rudimentar disponível para os tecnólogos de sua própria
145
época .

No caso da nanotecnologia, também parece que a técnica chegou antes da
ciência. Nos últimos cinco anos ou mais, o desenvolvimento e a comercialização de
nanoprodutos ocorreram num ritmo cada vez mais acelerado, enquanto que o conhecimento
sobre a “mudança induzida pela nanotecnologia” em relação à possível segurança, às questões
éticas, legais e sociais, assim como o desenvolvimento de abordagens de governança foram
deixados em segundo plano146.
Linkov et al. sugeriram que isto se deve, em parte, aos desafios inerentes ao
apoio a pesquisa para a geração de dados sobre as questões de meio ambiente, saúde e
segurança relativos aos nanomateriais (por exemplo, a necessidade de novas abordagens
analíticas, a exigência de testes padronizados, e a adaptação das metodologias existentes para
os nanomateriais), e também à defasagem entre o momento em que os dados sobre os efeitos
ambientais, de saúde e de segurança estão disponíveis e o momento em que as agências
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reguladoras utilizam esses dados, devido: i) à limitação de recursos e; ii) ao tempo necessário
para adaptação dos procedimentos de análise de risco para a aplicação dos nanomateriais147.
A nanotecnologia é por si uma forma de geração de conhecimento e que vem
paulatinamente moldando a ciência, fornecendo dados para que os (nano)cientistas possam
interpretá-la e/ou codifica-la em nível mais profundo. É concebida também como uma
tecnologia desestruturante, revolucionária (disruptive technology), pois, ao se estabelecer
como trajetória tecnológica dominante, tornará obsoletas as tecnologias concorrentes e os
produtos existentes. Não obstante, é caracterizada como uma tecnologia facilitadora (enabling
technology) passível de ser incorporada aos mais diferentes setores produtivos148.
Any new technology that is significantly cheaper than current, and/or is much higher
performing, and/or has greater functionality, and/or is more convenient to use. Will
revolutionize worldwide markets by superseding existing technologies. "Paradigm
shifting" is a well-worn connotation. Although the term may sound negative to
some, it is in fact neutral. It is only negative to organizations that are unprepared for
change, and fail to adapt, only to fall behind, and ultimately disappear. The results
are not just evolutionary, they are revolutionary. Companies will go out of business
because a new competitor emerges, just as the advent of the zipper eradicated so
much of the button industry, the vacuum cleaner decimated the broom industry, and
the personal computer wiped out the typewriter149.

Assim, a nanotecnologia é considerada uma tecnologia “revolucionária”
porque (i) vem alterando a produção de bens; (ii) possibilita um vasto conjunto de
transformações sociais como resultado da incorporação dessas tecnologias; (iii) desenvolve-se
em escala global (ainda que de forma desigual) e tem potencial de alterar o papel das diversas
nações no sistema econômico mundial.
Em relação ao marco fundador da nanotecnologia, a literatura científica, em
sua maior parte, tem admitido a palestra “Há muito espaço lá embaixo”, proferida em 1959
pelo físico norte-americano Richard Feynman150. Feynman discutiu sobre a possibilidade de
manipular e controlar as coisas na escala atômica e lançou um desafio, ao sugerir que os vinte
e quatro volumes inteiros da Enciclopédia Britânica poderiam caber na cabeça de um alfinete.
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Embora admitisse que naquele momento ainda não dispunha de instrumentais aptos para pôr a
teoria em prática.
Todavia, o termo Nanotecnologia só foi cunhado na década de 70 pelo
professor da Universidade de Ciência de Tóquio, Norio Taniguchi151, que afirmou que a
“Nano-Technology” consiste, principalmente, nos processos de separação, consolidação e
deformação dos materiais por um átomo ou uma molécula152.
Na década de 80, importantes episódios contribuíram para superar aquilo que
Richard Feynman apontou para o que seria a principal barreira para a manipulação na escala
nanométrica: a impossibilidade de vê-la.
Em 1985, o inglês Harols W Kroto, da Universidade de Sussex (Brighton,
Inglaterra), e os americanos Robert F Curl e Richard E. Smalley, da Universidade de Rice
(Houston, Texas-EUA), relataram a descoberta de mais uma forma alotrópica do carbono: o
fulereno C60 (buckminsterfulereno), o que lhes rendeu o prêmio Nobel da Química em 1996.
Desde então essa forma alotrópica de carbono têm sido intensamente investigadas, sendo
ressaltadas suas aplicações medicinais, sobretudo no diagnóstico e terapia contra o câncer153.
O engenheiro norte-americano Eric Drexler foi quem disseminou essa “nova”
tecnologia, com a publicação de seu livro Engines of creation: the coming era of
nanotechnology, em 1986, e a partir de então, começava a ser escrita a história ‘recente’ da
Nanotecnologia.154. Considerado por muitos como o “pai da Nanotecnologia”, Drexler
estabeleceu princípios fundamentais da engenharia molecular e delineou caminhos de
desenvolvimento para as nanotecnologias avançadas. Em suas publicações e palestras,
Drexler descreve a implementação e aplicações de nanotecnologias avançadas e mostra como
eles podem ser usados para resolver, não apenas atrasar, problemas de grande escala, tais
como o aquecimento global.
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Mas foi a partir da criação dos microscópios de varredura por sonda mecânica
que viabilizaram não só a visualização nanométrica, como a manipulação de átomos e
moléculas. Os primeiros equipamentos eram limitados a monitorar a topografia dos átomos,
mas logo surgiu uma geração mais avançada que permitiu que os pesquisadores movessem,
manipulassem os átomos e examinassem outras propriedades do objeto, incluindo: estrutura
eletrônica; propriedades ópticas; temperatura; constantes dielétricas e magnetismo.
Em 1989, a IBM conseguiu uma patente do Microscópio de Varredura por
Tunelamento Eletrônico (Scanning Tunneling Microscope - STM), a partir do qual se pode
chegar ao desenvolvimento do microscópio de microssondas eletrônicas de varredura
(scanning probe microscopes - SPM), que além da visualização nanométrica de uma
superfície, permite também manipular átomos e moléculas155.
Com este instrumento, a IBM conseguiu manipular 35 átomos de xenônio e
escrever com eles sua marca numa placa de níquel.
Hoje o STM é usado na pesquisa industrial e de base para caracterizar a
rugosidade da superfície, observando-se os defeitos, e para o estudo de moléculas e agregados
em superfícies. Devido à sua técnica microscópica derivada de alta resolução e ampla
aplicabilidade, STM foi na prática o que permitiu o campo da nanotecnologia da era
contemporânea156.
Outra importante descoberta, que contribuiu de maneira incisiva para o
desenvolvimento da nanotecnologia, foi dos nanotubos de carbonos (CNT, do inglês carbon
nanotube), pelo físico japonês Sumio Iijima, em 1991. Os nanotubos de carbono são cilindros
de dimensões nanométricas, formados por folhas de grafeno, que podem se apresentar com
uma única camada – nanotubos de carbono de paredes simples – ou com várias camadas
sobrepostas – nanotubos de carbono de paredes múltiplas157 e apresentam extraordinárias
propriedades mecânicas, elétricas e térmicas. No quesito resistência, por exemplo, possui a
capacidade 100 vezes superior ao mais resistente aço, mas contando apenas com 1/6 de sua
densidade; como condutor de eletricidade, é 1000 vezes mais eficiente que os fios de cobre.
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Sua aplicação industrial alcança as áreas de energia, eletrônica, medicina e indústrias química
e petroquímica.
No entanto, talvez seja mais pertinente creditar ao governo dos Estados
Unidos, sob a liderança política de Bill Clinton, a responsabilidade pela sua “criação”
enquanto campo tecno-científico e político, na medida em que, no ano de 2000, lançaram o
primeiro

programa

oficial

de

apoio

governamental

à

nanotecnologia

(National

Nanotechnology Initiative). A iniciativa estadunidense, que colocava a nanotecnologia como
prioridade na política científica e tecnológica do país, inaugurou uma corrida global ao
desenvolvimento de capacidade de investigação, desenvolvimento e inovação, fazendo desta,
sobretudo, um poderoso recurso retórico para o angariamento de fundos de investimento.
Passemos, então, a analisar no próximo tópico a experiência dos principais
países engajados na corrida nanotecnológica, cuja liderança ainda pertence aos Estados
Unidos.
3.2 DESENVOLVIMENTO NANOTECNOLOGICO NO MUNDO
Este capítulo objetiva demonstrar um panorama geral da evolução da
nanotecnologia no mundo, destacando-se os programas e iniciativas governamentais dos
EUA, Japão e União Europeia, cujos esforços e pioneirismo impuseram um novo ritmo de
inovação e competitividade aos demais. A partir de então, iniciou-se uma verdadeira corrida
nanotecnológica e a N&N ganhou espaço nas agendas do governo e da iniciativa privada.
Será feito um estudo retrospectivo158 dos resultados das pesquisas atinentes ao
(i) total de investimentos governamentais e privados em (N&N); (ii) a produção
acadêmico/científica; (iii) o número de patentes concedidas; e (iv) quantidade de produtos
lançados e disponíveis no mercado.
Fixou-se o recorte temporal no intervalo compreendido entre os anos 2000 (ano
do lançamento da maioria dos programas governamentais com foco em Nanotecnologia) e o
ano de 2015, entendendo que em um período de 15 anos é possível traçar um panorama
razoável do atual estágio de desenvolvimento em N&N.
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A grande dificuldade consiste no fato de não haver um marco regulatório
específico no campo da N&N, de modo que, ao analisar a quantidade de produtos disponíveis
no mercado, por exemplo, temos que nos apoiar nos dados voluntariamente fornecidos pelas
empresas do ramo ou as estimativas realizadas por agências independentes, tendo em vista
que não há nenhuma lei que obrigue as empresas a divulgarem que estão fazendo uso da
nanotecnologia em seus produtos.
Por outro lado, há uma classe de “oportunistas” que agregaram o prefixo
“nano” em seus produtos no intuito de angariar novos mercados e/ou se tornarem elegíveis
para receber fundos governamentais, mas que não desenvolve nenhuma técnica de
nanotecnologia em seus sistemas de produção, tampouco tem algum nanomaterial ou
nanocomposto na composição de seus produtos. São os famosos “nanofajutos” 159.
As informações aqui utilizadas foram extraídas de sites governamentais e
agências oficiais, bem como do site StatNano, que, em termos de patentes, concilia a base de
dados dos três principais escritórios no mundo: Instituto de Patentes e Marcas dos Estados
Unidos (USPTO), Instituto Europeu de Patentes (EPO) e o Gabinete Alemão de Patentes e
Marcas (DPMA). No tovante à produção acadêmica / científica, foram utilizados indicadores
baseados em artigos indexados ISI das bases de dados Web of Science (ISI Web of
Knowledge), Orbit e The World Bank.
Essa abordagem sobre a situação atual da nanotecnologia no mercado global se
faz necessária por que o monitoramento pode fornecer aos investidores uma visão adequada
do processo de comercialização de nanotecnologia em todos os setores industriais; os
produtores podem explorar o mérito da nanotecnologia para atrair clientes e manter-se com os
seus concorrentes. Já os pesquisadores podem obter uma compreensão mais profunda das
aplicações e características que vários nanomateriais têm, e partir disso formular os seus
estudos para a investigação aplicada.
As autoridades e governos, por sua vez, podem ter um referencial para
perseguir políticas e programas eficazes, ao serem informados sobre a influência da
penetração da nanotecnologia em setores industriais na economia, sua relação com o nível de
desemprego e bem-estar da população, para citar apenas alguns exemplos.
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Ressalta-se, porém, que qualquer resultado de uma análise bibliométrica tem
um caráter apenas indicativo, recomendando-se seu cruzamento posterior com outras
informações e análises referentes aos temas pesquisados.
3.2.1 Principais iniciativas governamentais em N&N
3.2.1.1 A iniciativa norte-americana - Nacional Nanotechnology Initiative (NNI)
Em 2000, os Estados Unidos da América implementaram a Nacional
Nanotechnology Initiative (NNI) e desde então vêm fortemente investindo, oficialmente, em
N&N.
A NNI envolve 20 departamentos federais, agências e comissões independentes
e é utilizada como um instrumento de centralização das ações e atividades na área de N&N
(investigação, desenvolvimento, treinamento e a infraestrutura), com ênfase na pesquisa
básica e nas aplicações industriais160.
Não obstante, a NNI fornece uma interface central para partes interessadas e
membros interessados da sociedade em geral, incluindo os da Universidade, indústria,
organizações regionais / estaduais e parceiros internacionais. Compreende, ainda, a criação de
centros e redes de excelência e de uma infraestrutura de pesquisa, formação de pesquisa de
recursos humanos e estuda o impacto da nanotecnologia no meio ambiente e na sociedade.
Os Departamentos de Defesa (DOD) e Energia (DOE) são as agências com os
maiores orçamentos e concentram seus esforços no que os EUA batizaram de American
Competitiveness Initiative (ACI)
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nanotecnologia em nível federal.

, recebendo mais de 2/3 dos investimentos no setor de
Além destes dois departamentos, recebem os maiores

investimentos as organizações federais: National Science Foundation (NSF): investigação
fundamental e educação em todas as disciplinas da ciência e engenharia; National Institutes of
Health (NIH): pesquisa biomédica baseada em nanotecnologia no cruzamento da vida e
ciências físicas; e Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST): investigação
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fundamental e o desenvolvimento de instrumentos de medição e de fabricação, metodologias
analíticas, metrologia e normas para a nanotecnologia162.
Em dezembro de 2003 foi criada a 21st Century Nanotechnology Research and
Development Act

163

, que originou o Programa Nacional de Nanotecnologia e um Conselho

Nacional de Nanotecnologia. As atividades do Programa incluem o financiamento de
pesquisas, a formação de redes e a criação de estabelecimentos de pesquisas
multidisciplinares em nanotecnologia, fomentar a criação de empresas e a inovação industrial
e garantir aos EUA a liderança mundial no setor 164.
Hoje existem mais de 1.900 empresas norte-americanas que conduzem
atividades de P&D, fabricação ou vendas de produtos em nanotecnologia. Destas empresas
envolvidas no setor de nanotecnologia, mais de 36% participaram dos programas Small
Business Innovation Research ou Small Business Technology Transfer financiados pelas
agências federais que participam da NNI. Dessas empresas, cerca de 1.100 são classificadas
como pequenas empresas (menos de 500 funcionários) 165.
Sobre a cooperação com outros países, os EUA vêm firmando diversas
parcerias, inclusive com o Brasil. Com efeito, Brasil e EUA formaram em março de 2015 o
consórcio CINEMA (Consórcio para Inovação em Nanotecnologia, Energia e Materiais).
Inicialmente, o programa lançou edital para recrutamento e seleção de 20 pós-doutorandos
brasileiros para elaborar pesquisas na área de Energia Renovável, a ser desenvolvida em
laboratórios de Nanotecnologia e Nanomateriais em cinco instituições de referência nos EUA.
O consórcio envolve o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq/MCTI), o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais
(CNPEM), organização social supervisionada pelo MCTI, o Conselho Nacional das
Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), o Laboratório Nacional de Energia
Renovável dos Estados Unidos (NREL, sigla em inglês) e a Universidade do Colorado em
Boulder (CU-Boulder).
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3.2.1.2 A iniciativa japonesa - 5th Science and Technology Basic Plan
O Japão ocupa um dos primeiros lugares na liderança em termos de
desenvolvimento e aplicação de nanotecnologia, considerada pelo país como o “alicerce da
ciência e tecnologia do século 21” 166.
Em 2001, o governo iniciou seu 2º Science and Technology Basic Plan (2º
STBP,), no qual a nanotecnologia e os nanomateriais foram priorizados como uma das oito
questões nacionais de importância. Em 2006, o governo criou o 3º Science and Technology
Basic Plan e buscou a nanotecnologia como um dos quatro campos de pesquisa prioritários.
Nesse período, o governo japonês decidiu apoiar as regiões que têm certo potencial e
desenvolvido "clusters167 de classe mundial". Os clusters foram estabelecidos em torno de
instituições de pesquisa, como universidades e institutos de pesquisa conectando campo de
pesquisa e desenvolvimento com empresas, pequenas e micro empresas (PMEs) e empresas
de risco.
Em 2011 foi introduzido o 4º STBP (2011-2015), que fez uma mudança
drástica nas políticas de C&T prioritários (bottom-up policies) para atender às expectativas
sociais (top-down policies). O campo da nanotecnologia e dos materiais está nela posicionado
como um campo abrangente que engloba três grandes questões políticas, isto é, (1)
Reconstrução e regeneração do desastre do terremoto no Leste-Japão, (2) Inovação verde e (3)
Inovação na vida.
Em 2015, foi lançado o 5th Science and Technology Basic Plan, para o
quinquênio 2016-2020, que concentra esforços para o desenvolvimento de quatro áreas ou
campos chaves de importância estratégica:
i) Acting to create new value for the development of future industry and social
transformation.
ii) Addressing economic and social challenges
iii) Reinforcing the “fundamentals” for STI (science, technology, and innovation)
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iv) Building a systemic virtuous cycle of human resource, knowledge, and funding
for innovation168.

Sobre o “Acting to create new value for the development of future industry and
social transformation”, o Governo Japonês pondera que nesta era revolucionária, para que o
Japão se mantenha competitivo e se fortaleça no futuro, é fundamental verificar as tendências
nacionais e internacionais e agir estrategicamente visando criar indústrias futuras e promulgar
reformas sociais.
O Japão vem fazendo um esforço conjugado entre a promoção de inovação
contínua e a construção de um quadro destinado a criar prosperidade para os cidadãos, que, no
caso deles, envolverá a partilha dos frutos entre uma “super smart society”, a ser criada, na
qual haverá produtos e serviços suficientes para atender todas as demandas da população e
todas as pessoas terão acesso a serviços de qualidade e a uma vida confortável.
Pode parecer coisa de filme de ficção científica para alguns, mas para o Japão é
uma meta de governo que parece alcançável em curto prazo de tempo.
Ao contrário dos EUA, que vem ao longo do tempo desenvolvendo um plano
estratégico com foco em Nanotecnologia, o Japão tem um plano geral em Ciência e
Tecnologia, que inclui a “nano” como estratégia. O item 3º do plano básico prevê o reforço
dos “fundamentos” para a CTI (ciência, tecnologia e inovação), a fim de responder de forma
adequada às várias possíveis alterações futuras; investimentos na capacitação e qualificação
da mão de obra especializada; investimentos em pesquisa acadêmica; financiamento de
infraestrutura. O ponto chave será a reforma e funcionalização das Universidades, que
centrarão esforços para a formação e progressão da carreira de jovens pesquisadores.
O quarto objetivo elencado no plano básico é construir um “ciclo virtuoso
sistêmico de recursos humanos, conhecimento e financiamento para a inovação”. Entende o
governo japonês que a competitividade futura depende da utilização de seus recursos
humanos, do conhecimento, do financiamento no país e no exterior, da criação de novos
valores e da pronta implementação desses novos valores. Como parte das iniciativas globais
em curso para a inovação aberta (open innovation), será construído um sistema para
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distribuição de fundos e difusão de conhecimento, para que o Japão crie inovações
sequenciais e se torne “líder mundial”.
No item “Strategic consolidation of fundamental technologies” o plano básico
japonês prevê expressamente a Nanotecnologia como uma ferramenta fundamental, um
núcleo da nova criação de valor, ao lado da Robótica e da Biotecnologia. E aposta na
integração entre estas três áreas de conhecimento para criar sua super smart society.
Uma importante agência de financiamento japonesa subordinada ao Ministry of
Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), a Japan Society for the
Promotion of Science (JSPS) é responsável pela concepção e coordenação de acadêmicos e
intercâmbios científicos e de mobilidade, havendo diversas parcerias em andamento com
outros países169, inclusive o Brasil.
Observando-se os dois gráficos abaixo (figuras 2 e 3), nota-se que no período
de três anos, a composição da mobilidade global do Japão foi transformada. O Japão estreitou
os laços com o continente europeu e arrefeceu em relação ao continente asiático.
FIGURAS 2 E 3 - MOBILIDADE GLOBAL DO JAPÃO

Figura 2


Figura 3

Fonte: JEUPISTE
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As Américas Central e do Sul continuam com pouca expressividade em relação
ao total, mas em relação ao Brasil170, o Japão possui uma parceria comercial significativa. O
Japão é o 2º parceiro comercial do Brasil na Ásia e o 5º no mundo.
3.2.1.3 A iniciativa da União Europeia – Horizon 2020 (H2020)
O Horizon 2020 é o atual programa de investigação e inovação da União
Europeia (UE) que terá a missão de conduzir as descobertas tecnológicas e transferir as ideias
inovadoras dos laboratórios para o mercado171. O orçamento previsto é de cerca de 80 bilhões
de euros, disponíveis ao longo de sete anos (2014 a 2020), sem contar os investimentos
privados que possivelmente serão atraídos. Deste valor, a estimativa é de que 04 bilhões de
euros sejam aplicados em N&N, vista como uma das “tecnologias revolucionárias”.
O programa está assentado sob três pilares: “excelência científica, liderança
industrial e desafios sociais”
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. Afirmam os idealizadores do programa que o que se

pretende é garantir que a Europa produza ciência e tecnologia em escala global que sejam
capazes de sustentar o crescimento econômico e encontrar soluções para um vasto leque de
desafios.
Afirmam, ainda, que as soluções inovadoras que propuseram, melhorarão a
vida de muitas pessoas, contribuirão para proteger o ambiente e tornarão a indústria europeia
mais sustentável e competitiva. O H2020 está aberto à participação de investigadores de todos
os países do mundo.
Alguns projetos nanotecnológicos financiados pelo H2020 encontram-se em
andamento, como o 2D-Ink, voltado para o desenvolvimento de materiais semicondutores; o
DIACAT, voltado para o desenvolvimento de tecnologia a partir de diamantes artificiais; o
ZOTERAC, voltado para semicondutores nano-engenheirados com base em óxido de zinco
(ZnO); LiNaBioFluid, almeja obter técnicas inovadoras para redução do atrito e desgaste em
lubrificantes, dentre outros.
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As pequenas e médias empresas (PME) também foram contempladas no
H2020. O programa prevê um “tratamento especial”, com incentivos àquelas empresas
consideradas “altamente inovadoras”, destinando cerca de 20% a mais no orçamento em
relação a programas anteriores.
No plano social, a União Europeia identificou sete desafios prioritários em que
o investimento direcionado para a investigação e inovação pode produzir um impacto real em
benefício dos cidadãos:
Primeiro desafio - “Saúde, alterações demográficas e bem-estar”. Foco no
combate de doenças que vêm atingindo um número crescente de pessoas, como a doença de
Alzheimer, a diabetes e as decorrentes das “superbactérias” resistentes aos antibióticos.
Segundo desafio – “Segurança alimentar, agricultura e silvicultura
sustentável, investigação marinha, marítima e de águas interiores, e bioeconomia”.

O

programa mostra a preocupação com a previsão de uma população mundial de mais de nove
bilhões de pessoas em 2050 e afirma a necessidade de se encontrar uma forma de alterar
radicalmente os modelos de produção, consumo, processamento, armazenamento, reciclagem
e eliminação de resíduos, minimizando ao mesmo tempo o impacto ambiental.
Terceiro desafio – “Energia segura, não poluente e eficiente” - Objetiva deixar
a Europa menos dependente da energia proveniente do “resto do globo”, produzida a partir de
combustíveis fósseis que aceleram as alterações climáticas.
Quarto desafio – “Transportes inteligentes, ecológicos e integrados”:
Preocupa-se com o desenvolvimento de meios de transportes mais sustentáveis. Hoje, os
transportes na Europa dependem em larga escala de reservas de petróleo cada vez mais
escassas, o que significa menos segurança energética.
Quinto desafio – “Ação climática, eficiência na utilização de recursos e
matérias-primas”: Prevê a adoção de medidas de incentivo à “economia verde - uma
economia em sintonia com o ambiente natural”, com vistas a causar menos impacto na
biodiversidade e nos ecossistemas também estão sob pressão. Atuar na esfera das alterações
climáticas é uma prioridade transversal ao H2020 e representa 35% do orçamento total do
programa.
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Sexto desafio – “A Europa num mundo em mudança – sociedades inclusivas,
inovadoras e reflexivas”: Em 2011, cerca de 80 milhões de pessoas na Europa estavam em
risco de pobreza. Um número significativo de jovens não estuda, não trabalha e não segue
uma formação. Estes são apenas dois exemplos dos desafios que ameaçam o futuro da Europa
e dos indivíduos em vastos quadrantes da sociedade. A investigação e a inovação podem
ajudar, razão pela qual o Horizonte 2020 financia a investigação de novas estratégias e
estruturas de governança que permitam superar a atual instabilidade econômica na Europa e
assegurar resiliência perante futuras recessões, alterações demográficas e novos padrões
migratórios.
Sétimo desafio – “Sociedades seguras – Proteger a liberdade e a segurança da
Europa e dos seus cidadãos”: Para o programa, manter os cidadãos seguros significa
“combater a criminalidade e o terrorismo, proteger as populações de catástrofes naturais e de
origem humana, repelir os ataques cibernéticos e lutar contra o tráfico de seres humanos,
drogas e produtos contrafeitos”.
O programa aborda ainda outros temas relevantes, como a importância da
integração das Ciências Sociais e Humanas para maximizar o retorno do investimento na
ciência e tecnologia para a sociedade; a previsão de participação da comunidade científica
mundial, dentre outros.
3.2.1.4 O caso Sul Coreano
A Coréia do Sul transformou uma economia de subsistência com base técnica
inferior, sem recursos naturais em abundância e como o mais pobre dos países de
industrialização recente para uma economia de rápido crescimento industrial durante o último
quarto do século XX173, tendo percorrido um caminho de desenvolvimento tecnológico que
passou por três estágios: imitação, internalização e criação174.
O período de imitação na Coréia do Sul estendeu-se de 1962 a 1979, por meio
da criação de um sofisticado sistema de engenharia reversa, no qual a indústria japonesa foi o
principal alvo. A década de 1980 foi o período transitório entre os dois primeiros estágios,
173
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quando os engenheiros locais tornam-se capazes de desenvolver produtos por meio de
esforços locais, e a década de 1990 inicia o estágio de criação do desenvolvimento
tecnológico, quando o país se torna capaz de introduzir produtos líderes no mercado e
tecnologia central de ponta. É quando se inicia também o período de salários elevados.
De acordo com Luís Maldaner, o desenvolvimento da Coréia pode ser dividido
em quatro períodos: “Reconstrução do pós-guerra (1950-1962)”, “Industrialização sob Nova
Estratégia (1962-1971), “Industrialização Pesada (1972-1979)” e “Desenvolvimento
Tecnológico (1980 em diante)” 175.
No período de reconstrução do pós-guerra 1950-1962, iniciou-se um processo
de substituição de importações, com a implantação, por empresários privados, de fábrica de
tecido de algodão e usinas de refinação de açúcar. Neste cenário, importantes empresas
“reapareceram”, diversificando a produção, como o Grupo Lucky-Goldstar, criado em 1931,
que em até 1947 estava voltado para produção de alimentos e em 1947 iniciou a fabricação de
cosméticos. A Samsung foi criada em 1938, voltada ao comércio de pescados e produtos
agrícolas com a China e o Japão. No pós-guerra, passou a produzir e comercializar têxteis e
açúcar. O Grupo KIA iniciou produzindo peças para bicicletas em 1944, depois, em 1952,
passou a produzir a bicicleta completa e, em 1957, produziu a primeira bicicleta
motorizada176.
Depois se seguiu um período de “Industrialização sob Nova Estratégia” (19621971), iniciado com a chegada do general Park ao poder, que foi marcado pela “modernização
industrial”, “planejamento econômico” e “reforma administrativa”. Nesse período,
começaram a serem elaborados os planos quinquenais de desenvolvimento, que direcionavam
os esforços das empresas, com incentivos fiscais e taxas de juros diferenciadas para aquelas
empresas que atuavam dentro dos focos estabelecidos177.
Em 1973 iniciou-se uma nova fase de industrialização que mudou a ênfase do
desenvolvimento das indústrias pesada e química, no qual os setores como o de petroquímica,
automobilístico, siderurgia, minerais não metálicos, borracha, máquinas e equipamentos e
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construção naval passaram a fazer parte do foco estratégico dado pelo governo. Entre 1975 e
1979, as indústrias química e pesada absorveram 75% do investimento industrial realizado.
Para financiar esses grandes projetos foi criado o Fundo Nacional de
Investimentos, que proveu crédito a baixas taxas de juros. Esse período teve uma alta taxa de
crescimento, e as exportações aumentaram de forma expressiva, chegando, em 1979, a 23,6%
do PIB. Ao mesmo tempo, ocorreu um aumento das importações, justificado pela necessidade
de importar matéria-prima e de bens de capital.
A exemplo de boa parte dos países em desenvolvimento, a Coréia detinha
pouca poupança interna e muito do investimento realizado o foi com recursos oriundos de
endividamento externo, que aumentou de US$ 4,3 bi, em 1973, para US$ 20,3 bi em 1979.
Além disso, o principal item na pauta de importações da Coréia passou a ser o petróleo, uma
vez que o país é carente desse recurso energético e o avanço no processo de industrialização
exigia cada vez mais o uso de energia178.
De modo, o governo coreano teve um papel decisivo na condução das políticas
de inovação, que se preocupou em formar um Sistema Nacional de Inovação que de fato
combina o aprimoramento dos recursos humanos com os esforços do setor industrial179.
O governo do general Park Chung-hee, de 1963 a 1979, foi altamente
centralizado e forte, capaz de planejar e excetuar ambiciosos programas de desenvolvimento
econômico. Diante da falta de uma poupança interna, bancos foram nacionalizados e
empréstimos do exterior foram efetuados a fim de destinar recursos para os projetos
industriais e acelerar o processo de industrialização do país, conforme as prioridades
nacionais. Segundo Linsu Kim, as decisões tomadas no governo Park foram eficazes e
eficientes, graça à tecnocracia, ao funcionalismo público e às “elites meritocráticas” existentes
no país180.
O grande destaque foi a aliança com as empresas privadas, como os chaebols,
conglomerados de empresas em torno de uma “empresa-mãe”, que receberam financiamentos
preferenciais do Estado e posteriormente funcionaram como forças motrizes do
178
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desenvolvimento econômico. Os objetivos eram: (i) suscitar grandes empresas como agentes
do aprendizado tecnológico mediante subsídios e incentivos; (ii) promover a industrialização
voltada para a exportação ao estimular crises criativas no setor privado, por meio da
concessão de incentivos; (iii) apoio à ramos tecnologicamente avançados da indústria química
e pesada, por meio da imposição de crises ainda mais graves; (iv) e manter a paz industrial
mediante repressão dos movimentos trabalhistas181.
Em 1985, os quatro maiores chaebols, Hyundai, Samsung, Lucky Gold Star e
Daewoo, representaram juntos 45% do PIB sul-coreano182.
Em razão do regime militar de três décadas de duração do governo Park, as
empresas sul-coreanas adotaram uma administração de cima para baixo, similar a uma
burocracia militar, hierárquica, centralmente controlada e relativamente menos formalizada.
Foi um período considerado “eficiente”. O Estado não fornecia subsídios aleatoriamente, mas
exigia uma desempenho, um desempenho padrão das empresas privadas. Subsídios são
dispensados dentro de princípios de reciprocidade. “Com empresas mais disciplinadas,
subsídios e proteção têm sido mais efetivas do que em outras” 183.
As empresas coreanas adotaram uma estratégia de crescimento e diversificação
baseada especialmente no atendimento às demandas governamentais. A política industrial do
governo direcionava a atuação das chaebols para a diversificação. “Um estudo dos 108
maiores chaebols coreanos revelou uma relação direta entre o volume dos negócios e as
estratégias de diversificação” 184.
Importa ressaltar que o crescimento da indústria coreana também se deu na
qualificação de seus produtos. Inicialmente, foi a tecnologia adquirida de outros países, que
possibilitou a evolução de produtos de menor valor agregado e de menor complexidade para
produtos mais complexos e de maior valor agregado. Novamente o papel do Estado foi
decisivo, ao passo que só permitiu que empresas estrangeiras participassem do mercado
interno, se elas aceitassem transferir know-how industrial para empresas coreanas. Essa é uma
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KIM, Linsu. Da Imitação à Inovação: A dinâmica do aprendizado tecnológico da Coreia. Campinas:
Unicamp, 2005b, p. 20.
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MALDANER, Luís Felipe. O desafio da inovação: Brasil x Coréia do Sul. Novo Hamburgo : Feevale, 2006.
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AMSDEN, A. H. Asia's next giant: South Korea and late industrialization. New York: Oxford University
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diferença substancial na política industrial porque, em outros países em desenvolvimento
como o Brasil, não se observa esse tipo de exigência185.
A Nanotecnologia e nanociência são tratadas como prioridades pelo governo
sul-coreano. O Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia (MEST) anunciou a meta de
posicionar o país como um dos três líderes do setor até 2020.
O programa de nanotecnologia sul-coreano enfatiza cinco áreas: nanoelementos; nano-fabricação; nano-bio, nano-energia e tecnologias ambientais.
O KISTEP (Korea Institute of S&T Evaluation and Planning) é o "think-tank"
para planejamento das estratégias nacionais de ciência e tecnologia e é responsável por avaliar
os programas de pesquisa e desenvolvimento. Possui área de cooperação internacional e
auxilia governos estrangeiros em sua área de atuação.
Os programas de P&D pertencem a estratégia "21st century frontier R&D" do
MEST e é focada no desenvolvimento de áreas selecionadas pelo governo como estratégicas
para aumento de competitividade, incluindo nanotecnologia. Existem 3 programas desta
natureza. O primeiro é o National Program for Tera-level Nanodevices, dedicado ao
desenvolvimento de nanodispositivos altamente integrados, rápidos e de baixa potência, de
forma a superar características dos atuais semicondutores.
O segundo é o Center for Nanostructured Materials Technology (CNMT), que
se dedica ao desenvolvimento de materiais nanoestruturados para aplicações em áreas
ambientais, energéticas e tecnologia da informação.
O terceiro programa é o Center for Nanoscale Mechatronics & Manufacturing
(CNMM), que desenvolve processos de fabricação em nanoescala, nanofabricação de
equipamentos e demais processos de produção industrial envolvendo análise, projeto, controle
e medidas.
A Coreia possui mais de 35 instituições universitárias atuantes em P&D para
nanotecnologias e nanociência. Na categoria empresas, segundo dados do Korea-US Nano
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Forum, o número de companhias com negócios baseados em nanotecnologias subiu de 78 em
2001 para 274 em 2007.186.
3.2.2 Amostragem quantitativa de indicadores de desenvolvimento nanotecnológico
3.2.2.1 Investimentos governamentais e privados em (N&N)
Quanto aos investimentos em nanotecnologia, relatório divulgado pela Lux
Research

187

, em dezembro de 2015, estimou que o total de financiamento da nanotecnologia

por governos, corporações e investidores de capital de risco foi de aproximadamente US$
18,1 bilhões em 2014, dos quais os Estados Unidos representam aproximadamente US$ 5,9
bilhões (33%).
Sobre o financiamento exclusivamente público, o total foi de US$ 7,9 bilhões
em 2014 e desse montante, estima-se que os Estados Unidos representem US $ 1,7 bilhão; a
Europa, incluindo a Comissão Europeia e os gastos de cada país, US $ 2,5 bilhão; Japão, US $
1,1 bilhão; Rússia, 1,1 bilhão 188. Estima-se, ainda, que os EUA, desde o lançamento da NNI,
em 2000, tenham investido aproximadamente US $ 21,8 bilhões em P&D de Nanotecnologia
até o ano fiscal de 2016189.
As duas fontes primárias de investimentos privados em nanotecnologia são as
empresas e investidores de capital de risco. As empresas de P&D em nanotecnologia em
2014 totalizaram US$ 9,8 bilhões de investimentos, dos quais US$ 4,0 bilhões (41%) são de
empresas norte-americanas; US$ 2,5 bilhões (25%) de empresas japonesas; e US$ 0,8 bilhão
(8%) de empresas alemãs. Os gastos das empresas nos EUA em nanotecnologia cresceram
mais rapidamente entre 2012 e 2014 (9%) do que os gastos corporativos na Europa (7%) e
Ásia (3,1%).
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GRÁFICO 1 – Representação do Financiamento Público Global em N&N

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Lux Research
* incluindo a Comissão Europeia

Desde o pico em quase US$ 1,4 bilhões em 2008, o capital de risco que
financia a nanotecnologia caiu mais de 75%. Em 2014, o financiamento foi de US$ 316
milhões, seu menor nível desde 2001. As empresas norte-americanas receberam US $ 226
milhões (72%) do investimento global de capital de risco em 2014 e as empresas britânicas
receberam US$ 62 milhões (20%)190.
Quanto ao Brasil, os dispêndios em ciência e tecnologia (C&T) continuam em
crescimento. Em 2013 os investimentos nessa área atingiu a marca de R$ 85,6 bilhões, o
equivalente a 1,66% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil no mesmo período. No ano
anterior, foram aplicados em C&T cerca de R$ 76,4 bilhões (1,62% do PIB). Em 2000, o
dispêndio era de R$ 15,8 bilhões. A marca de R$ 62,2 bilhões aplicados em ciência e
tecnologia foi atingida em 2010191.
Quanto ao investimento empresarial em P&D, de 2011 a 2013 observou-se
recuo de sua participação no investimento total do País em P&D. Isto aponta para a
persistência da pouca cultura inovadora das empresas nacionais, mas também indica maior
estabilidade e prazos de maturação mais longos dos projetos de P&D fomentados por
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instituições públicas. Assim, a participação do setor empresarial no total de investimento
nacional em P&D recuou de 47,1% para 42,3% entre 2011 e 2013192.
Segundo o MCTI, na área de Nanotecnologia, especificamente, o Brasil
investiu entre 2001 e 2007 aproximadamente R$ 160 milhões, por meio de suas universidades
e centros de pesquisa193.
3.2.2.2 Produção acadêmico-científica
No tocante à produção acadêmica, com base na quantidade de artigos sobre
N&N publicados na Web of Science do Institute for Scientific Information (ISI), em 2015, a
China ocupa a primeira posição com o maior número de artigos publicados na área de
nanotecnologia (47.480), seguida dos Estados Unidos da América (23.497), Índia (10.707),
Coréia do Sul (8.835) e Alemanha (8.159). A Tabela 1, em anexo, mostra o ranking dos países
com a maior quantidade de artigos publicados em N&N. Em 2015, o Brasil publicou 2.212 e
vem se mantendo na 17ª posição desde o ano de 2011, com um ritmo de crescimento anual de
13%.
Mas em uma análise do número de artigo publicados em relação ao número de
habitantes (artigo por milhões de pessoas) vê-se que apenas a Coréia do Sul mantém-se na
quarta posição. A Alemanha é o 16º, EUA, o 27º, Japão, 33º e China 44º. O Brasil ocupa a 62ª
posição. Os dez primeiros países com o maior número de publicações em N&N considerados
por milhões de habitantes podem ser conferidos na Tabela 2, na seção de anexos.
Em termos relativos, os dados revelam que a presença de publicações em N&N
tem quase triplicado durante a última década (crescimento de 1,5% a 4,2%), confirmando-se
que a nanociência, como campo de conhecimento, está se desenvolvendo muito mais rápido
do que o conhecimento científico nos demais194.
O Brasil conta com uma comunidade científica composta por cerca de 3 mil
indivíduos e a melhor infraestrutura da América Latina195. Em relação à participação das
192
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principais universidades brasileiras, as mais produtivas no ano de 2015 em número de
publicações em Nanotecnologia são: Universidade de São Paulo (USP), com 441;
Universidade Federal do Pernambuco (UFP), com 168; Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP), com 67, e a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), com 57196.
Observa-se cada vez mais que as Universidades no país vêm incorporando a
Nanotecnologia em sua grade curricular, seja com a criação de cursos específicos de
bacharelado, especialização, mestrado e doutorado, seja incorporando a N&N às disciplinas
oferecidas nos cursos tradicionais (biologia, física, química, matemática, engenharia, etc).
Isso tem ocorrido até mesmo no ensino médio, com implementação de módulo sobre N&N
como ocorreu no colégio Riachuelo, na cidade de Santa Maria/RS197.
As Universidades também têm cooperado entre si, compondo

programas

específicos em Nanotecnologia. Até o momento, há dois projetos em andamento no Brasil: o
PPGNanoFarma198 e o PPgDITM199.
Atualmente, apenas duas Universidades Federais oferecem graduação em
Nanotecnologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ e a Universidade Federal do
Rio Grande do Sul – UFRGS, sendo que a UFRJ oferece o curso em dois pólos: Duque de
Caias e Rio de Janeiro. Nenhuma Universidade Federal oferece curso de Pós-Graduação Lato
Sensu em N&N. Quanto aos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu, foram identificados 21
cursos em nível de “Mestrado”, não se fazendo distinção entre Mestrado Acadêmico ou
Profissional, e 10 em nível de “Doutoramento”.
v. 36, n. 2, p. 348-353, 2013 . Disponível em: Scielo Online. CESAR JR, Samuel. Fronteira tecnológica e
escassez de recursos: uma análise da nanotecnologia no Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada –
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Entre as universidades particulares, foi identificado um único curso de
graduação em Nanotecnologia, oferecido pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro (PUC-RJ), que oferece ainda outras três pós-graduações em Engenharias com ênfase
em Nanotecnologia, em nível de Mestrado e Doutorado. Foi identificado um único curso de
Pós-Graduação Lato Sensu, oferecido pela Faculdades Oswaldo Cruz (SP) em Nanotecnologia
Química e Farmacêutica.
A Universidade Presbiteriana Mackenzie é a única no estado de São Paulo a
oferecer curso em Engenharia de Materiais e Nanotecnologia, tendo inaugurado recentemente
(02/03/2016) o Centro de Pesquisas Avançadas em Grafeno, Nanomateriais e Nanotecnologias
desenvolvido, conhecido por MackGraphe.
O MackGraphe iniciou as atividades em 2013 com um orçamento em torno de
US$ 20.000.000,00, e atua de forma complementar ao “projeto-irmão” “irmão” do Centre for
Advanced 2D Materials (CA2DM), da Universidade Nacional de Cingapura200. Concentra-se
em três áreas estratégicas, fotônica, energia e compósitos, tendo o grafeno como elemento
chave.
As tabelas 3 e 4 em anexo ilustram o atual quadro de inserção da N&N na
grade curricular dos cursos oferecidos pelas universidades federais e pelas universidades
particulares no país. Os dados foram coletados da plataforma Sucupira/Capes, do site do
Ministério da Educação e Cultura e dos sites oficiais das respectivas instituições. Somente
foram considerados os cursos que contam ao menos com uma linha de pesquisa específica em
N&N.
3.2.2.3 Número de patentes requeridas e concedidas;
Como em qualquer método, o uso de patentes como indicador de inovação tem
limitações, pois as inovações nem sempre correspondem a invenções patenteadas, e nem todas
as invenções patenteadas possuem valor econômico ou tecnológico. Ou seja, nem todos os
produtos são patenteados e nem todas as patentes geram produtos aptos a ingressar no
mercado201. Considerando, no entanto, uma área de intensa mobilidade de capital como a
200
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nanotecnologia, a dinâmica de patenteamento oferece uma inteligência potencialmente valiosa
sobre produtos emergentes e sobre a distribuição geográfica da apropriação do conhecimento
científico nessa área.
Existem basicamente dois tipos de bancos de patentes: as gratuitas, mantidas
pelos escritórios de cada país, e comerciais, mantidas pelas empresas que organizam e
sintetizam em um único servidor a grande maioria dos bancos de dados do mundo. Na
presente pesquisa, foram utilizados os banco de dados gratuitos do Escritório de patentes dos
EUA - United States Patent and Trademark Office (USPTO); Escritório europeu de patentes:
European Patent Office (EPO), e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
Quanto ao número de patentes em todos os campos da Ciência e Tecnologia,
incluindo a Nanotecnologia, a base de dados europeia EPO registrou em 2015 um total de
211.057 pedidos de registro, sendo que ¼ pertence aos Estados Unidos da América. Os 10
países na publicação de patentes possuem mais de 85% de todas as patentes publicadas no
EPO.
Em relação às patentes no campo da N&N202, especificamente, foram
publicadas um total de 2970 patentes na base de dados da EPO no ano de 2015, sendo
concedidas 1.415. Na base de dados da USPTO, por sua vez, foram publicadas 19.544, das
quais 8.588 foram concedidas.
Conforme dados do USPTO, os EUA, isoladamente, detêm mais de 50% das
patentes concedidas na área de N&N, em relação ao restante do mundo. A Itália caiu 5
posições do ranking, devido ao fato de ter obtido 47% menos patentes em 2015 em relação a
2014, bem como pelo incremento no número de patentes de Cingapura e Arábia Saudita,
tendo esta última registrado um crescimento anual de 66%. O Brasil ocupa a 26º posição,
com um total de 20 patentes e uma queda anual de 33% entre 2014/2015.
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O gráfico abaixo demonstra a participação global em patentes triádicas203 em
C&T, no período de 2002 e 2012, no qual se observa que a Japão, União Europeia e os EUA
apresentaram a maior contração em sua participação mundial de patentes triádicas nos
referidos anos e a participação da Coreia do Sul quase duplicou para 5,5%. Ou seja, os quatro
países líderes em N&N são líderes em todos os seguimentos de C&T, considerados de forma
ampla.
GRÁFICO 2 - PARTICIPAÇÃO GLOBAL DE PATENTES TRIÁDICAS EM C&T
2002 e 2012 (%)

Fonte: UNESCO204

Em pesquisa na base de dados do INPI, foram localizados 1022 pedidos de
depósito de patentes, dos quais 418 pertencem ao Brasil. Os EUA, considerados isoladamente,
respondem por cerca de 35% dos depósitos de patentes em nanotecnologia no Brasil.
No cruzamento de dados entre a produção acadêmico/científica brasileira e o
número de registro de patentes nos principais escritórios mundiais, inclusive em solo pátrio,
verifica-se que os pesquisadores brasileiros fazem hoje uma contribuição significativa à
literatura aberta em N&N, mas que seus esforços não se traduzem em nada mais do que
“riqueza cultural”. Galembeck & Rippel apontam que um dos problemas que contribuem para
este quadro é o fato de os cientistas brasileiros não serem afeitos à leitura ou à redação de
patentes, como regra, reproduzindo um bem conhecido padrão dos países “emergentes”. Isso
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se observa até nos casos em que um trabalho de pesquisa é justificado pela sua relevância ou
aplicabilidade, nos preâmbulos dos papers e projetos submetidos às agências de fomento205.
Esse padrão de comportamento na seara acadêmica redunda em duas
consequências prejudiciais ao Brasil: primeira, uma parte significativa de todo o esforço
brasileiro de pesquisa é simplesmente desperdiçada, porque os objetivos dos projetos já
podem ter sido alcançados por outros pesquisadores, estando documentados em algum
relatório de patente.
Essa afirmação se baseia em dado divulgado pelo WPO que revela que 50% da
informação científica contida em patentes jamais chega à literatura aberta. Isto significa que o
“estado da arte” descrito na maioria dos projetos aprovados pelas agências de fomento
brasileiras é incompleta, pois inclui apenas uma parte do conhecimento existente, e a parte
ausente é pelo menos tão importante quanto à parte explicitada, do ponto de vista da criação
de riqueza baseada no conhecimento206.
A segunda consequência diz respeito ao fato de que as crescentes contribuições
dos cientistas brasileiros para a literatura podem ser livremente apropriadas por outros
indivíduos e corporações, principalmente no exterior. Esta nova informação provavelmente
será transformada em produtos, que serão importados e consumidos por nós. Ou seja, o
trabalho de pesquisa é desenvolvido por brasileiros, mas o conhecimento é apropriado por
empresas

transnacionais,

superfaturados

207

que

devolverão

a

“gentileza”

em

forma

de

produtos

.

Em outras palavras, não há uma preocupação efetiva em proteger os esforços
dos cientistas brasileiros no campo da nanotecnologia e isso se traduz em dos principais
mecanismos de transferência de conhecimento (e renda, em última análise) dos países
periféricos para os centrais.
O ranking dos países com o maior número de depósito de patentes em N&N
segue estruturado nas Tabelas 5, 6 e 7, em anexo.
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3.2.2.3 Produtos disponíveis no mercado
Sobre este tópico, existe uma grande dificuldade de se obter dados reais, pelo
fato de que, em primeiro lugar, as empresas não revelam suas estratégias, a não ser para
provocarem reações do mercado e isso se aplica, obviamente, às estratégias de inovação. Em
segundo lugar, porque há uma óbvia contaminação do noticiário com informações de partes
interessadas208.
A StatNano estima que o mercado global de nanotecnologia conte hoje com
pelo menos 6177 produtos disponíveis no mercado, oriundos de 845 empresas, distribuídos
entre 47 países209. Como não há obrigatoriedade de registro da atividade como de natureza
“nanotecnológica”, os dados são subestimados, baseados em levantamentos indiretos por
empresas de consultoria, bem como pela declaração voluntária das empresas envolvidas.
GRÁFICO 3 – DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NANOTECNOLÓGICO POR SETOR
ESTRATÉGICO – CENÁRIO GLOBAL

Fonte: Elaboração própria a partir de dados publicados por StatNano
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Já os dados divulgados pela OECD210, relatam haver pelo menos 8389
empresas dedicadas à nanotecnologia no EUA, seguido da Alemanha com 1110. O Japão
ocupa o 5º lugar com 221 e o Brasil a 9ª posição, com 121. Os dados foram divulgados pela
OECD, tomando por base o ano de 2014, ou anteriormente disponível211.
Embora o número geral de empresas que dedicam sua produção de bens e
serviços, ou P & D, à nanotecnologia seja expressivo, o número que efetivamente consegue
colocar produtos à disposição no mercado ainda é modesto.
3.3 EM BUSCA DE UM MARCO REGULATÓRIO EM N&N - NANOREG
Conforme adiantado, até o momento não existe um marco regulatório
específico para nanotecnologia e nanociência, sendo que em alguns países só existe regulação
específica em certos setores e práticas de autorregulação ou softlaw212.
No Brasil, houve a proposição de quatro projetos de lei sobre regulação no
Congresso Nacional, dos quais dois foram arquivados. Os projetos em tramitação são o PL
6741/2013 (que dispõe sobre a Política Nacional de Nanotecnologia, a pesquisa, a produção, o
destino de rejeitos e o uso da nanotecnologia no país, e dá outras providências – a NanoLei) e
o PL 5133/2013 (que regulamenta a rotulagem de produtos da nanotecnologia ou de produtos
que façam uso da nanotecnologia)213.
Com a participação brasileira no Nanoeuroforum e em outras ações correlatas,
surgiu a oportunidade do país ingressar no “maior projeto mundial voltado a dar respostas
científicas às questões regulatórias associadas à nanotecnologia” - o projeto NANoREG214, e
os retro mencionados projetos de lei acabaram suspensos.
O NANoREG trata da regulação internacional em nanotecnologia e foi criado
para fornecer as respostas necessárias aos reguladores e legisladores sobre as agências de
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saúde, segurança e meio ambiente, ligando-os à avaliação científica dos dados e métodos de
teste. A iniciativa foi proposta pela União Europeia e Coordenada pelo Ministério de
Infraestrutura e Meio Ambiente da Holanda. É um esforço de 16 países europeus e de outros
países, como Japão, Coréia do Sul, Austrália e Canadá e a entrada do Brasil foi aprovada pelo
Comitê Interministerial de Nanotecnologia (CIN), em reunião realizada em agosto de 2014.
A decisão de adesão ao NANoREG foi ponto de controvérsia entre os atores
envolvidos. Na audiência pública convocada pela Câmara dos Deputados para discutir os PLs
6741 e 5133 de 2013, realizada em 25/06/2015, em Brasília, uma parcela de pesquisadores,
encabeçados pelo cientista Fernando Galembeck (LNNANO/CNPEM Campinas), atuante
como colaborador/conselheiro do governo, criticou as iniciativas legislativas brasileiras
alegando serem “medidas restritivas à inovação, produção e comércio”215. Adalberto Fazzio,
pesquisador que se tornou agente político, falou em nome do MCTI e detalhou a opção pela
regulação NANoREG.
Já a coalizão de defensores dos PLs, encabeçada pelo professor Wilson
Engelmann e por ativistas pró meio ambiente, mostrou-se um grupo preocupado com as
incertezas em torno da ciência e com enfoque “agroecológico”. Na audiência, o professor
atuou em minoria numa arena dominada pelos interesses do governo Executivo. Sua estratégia
foi enfocar a necessidade de leis e expor os riscos e incertezas e criticar o NANoREG por não
contar com pesquisadores das ciências humanas e enfocar “interesses europeus”216.
Os objetivos do NANoREG estão assim definidos:
1. Disponibilizar aos legisladores um conjunto de ferramentas de avaliação de
risco e instrumentos de tomada de decisão a curto e médio prazo, através da
análise de dados e realização de avaliação de risco, incluindo a exposição,
monitoramento e controle, para um número selecionado de nanomateriais já
utilizados em produtos;
2. Desenvolver, a longo prazo, novas estratégias de ensaio adaptadas a um
elevado número de nanomateriais em que muitos fatores podem afetar o seu
impacto ambiental e de saúde.
3. Estabelecer estreita colaboração entre governos e indústria no que diz respeito
ao conhecimento necessário para a gestão adequada dos riscos, e criar a base
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para abordagens comuns, conjuntos de dados mutuamente aceitáveis e práticas
de gestão de risco217.

E contempla sete pacotes: respostas científicas para questões regulatórias;
síntese, fornecimento e caracterização; exposição através da análise do ciclo de vida; testes de
biocinética e toxicidade in vivo; riscos regulatórios, avaliação e teste; acompanhamento do
ritmo da inovação; e ligações, disseminação, exploração e comunicação.
Uma das principais discussões que circundam o desenvolvimento de um marco
regulatório em N&N diz respeito à análise de riscos e a avaliação da caracterização e dos
métodos de testes toxicológicos.
Em 2004, a Royal Society e Royal Academy of Engeneers, desenvolveu um
estudo que teve enorme repercussão, no qual se corroboram os riscos e as incertezas
associados à nanotecnologia e a necessidade de que a governação para o seu desenvolvimento
os considere de forma antecipada e democrática218.
Os possíveis danos causados devido à interação de partículas nanométricas
com o corpo humano e com o ambiente suscitaram alguns grupos sociais a clamar pela adoção
imediata da moratória das investigações. Isso porque, partículas de dimensões extremamente
reduzidas e, por conseguinte, com uma elevada razão superfície/volume, modificam e
potencializam a reatividade e a toxicidade de materiais que, quando aglomerados em
dimensões maiores (bulk), têm comportamento inócuo.
Consoante Caballero e Hankin, a natureza diversa dos nanomateriais e das
aplicações de base nanotecnológica mostra que eles atravessam vários setores e jurisdições
regulatórias e que podem representar desafios significativos, mas não insuperáveis, para sua
regulação. As análises de risco dos nanomateriais manufaturados precisam ser capazes de se
antecipar à incerteza científica significativa e à falta de dados, mas também devem levar em
conta uma ampla gama de diferentes materiais e suas diversas propriedades e aplicações219.
Outro desafio apontado pelos especialistas, diz respeito à sensibilização do
público e à percepção (real e percebida) das nanotecnologias, que tem o potencial de impacto
217
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sobre a governança, o investimento futuro e o desenvolvimento da indústria de
nanotecnologia. A preocupação é de que a nanotecnologia possa causar uma reação negativa,
como nos casos dos organismos geneticamente modificados (OGM). Mas, uma série de
iniciativas recentes de investigação e pesquisas com consumidores têm indicado que a
sensibilização do público para as nanotecnologias permanece baixa, mas em geral positiva e
não há, portanto, um risco grande de rejeição do público, embora esse dado varie conforme o
contexto social 220,221.
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4. NANOTECNOLOGIA

E

SUPERAÇÃO

DA

POBREZA

NO

BRASIL:

ADEQUAÇÃO DOS MEIOS AOS FINS?
Neste capítulo será feita uma abordagem sobre a questão da pobreza e da
desigualdade no Brasil, e como nanotecnologia pode ser inserida neste contexto para
direcionar o seu desenvolvimento para responder às necessidades socioeconômicas e
ambientais de regiões que têm sido historicamente desfavorecidas.
Evidentemente, não se questiona aqui o grande potencial que as inovações
representam para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, mas refuta-se a ideia de
que ela sirva como uma panaceia para os problemas sociais e econômicos de diferentes
contextos. Apesar dos avanços nas análises das relações entre ciência, tecnologia e sociedade,
ainda permanece incrustrada em diversas decisões e instituições uma concepção linear e
reducionista a partir da inovação: “esta leva a um aumento da competitividade, que leva a um
crescimento econômico, que leva ao bem estar social por meio de geração de empregos” 222.
Na

sequencia,

abordaremos

as

políticas

orçamentária,

industrial

e

científicas/tecnológica desenvolvidas no Brasil para a promoção da nanotecnologia e
nanociência, no período de 2000 a 2015, e os resultados parciais obtidos, buscando-se
identificar as inconsistências e lacunas em relação aos objetivos constitucionais e os
instrumentos utilizados para alcançá-los.
As políticas para N&N no Brasil têm a difícil tarefa de romper com as velhas
tradições de política linear de inovação e tentar inserir um modelo sistêmico, onde o objetivo
deve ser o estímulo ao processo de aprendizado e a geração e difusão de conhecimentos.
No entanto, é preciso bom ter sempre em conta que a ciência não é um saber
neutro, desinteressado, à margem do questionamento humano, nem existe um determinismo
tecnológico. Isto é, as inovações não podem ser tomadas como fins em si mesmas, mas como
cristalizações de redes ou arranjos sociotécnicos, que nem sempre contribuem para uma
melhor qualidade de vida das populações, podendo mesmo ter impactos negativos.
Neste trabalho, reconhecemos a fragilidade de algumas das políticas de
inovação em relação à implementação de um desenvolvimento mais democrático e seguro, e o
222
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associamos ao exercício de uma epistemologia hegemônica, criada e apropriada pelo/para os
países centrais que, por conseguinte, não deve ser utilizada para a governação de contextos de
subdesenvolvimento, com necessidades e prioridades distintas.
4.1 POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL NO BRASIL
Conforme a exposição teórica desenvolvida nos capítulos anteriores, sobretudo
no que tange ao pensamento furtadiano, verifica-se que na atual conjuntura mundial certas
condições devem ser cumpridas pelo país de economia periférica que pretenda superar o
subdesenvolvimento. Uma delas é trilhar caminhos que conduzam a uma reestruturação social
e gerem forças para prevenir e corrigir a excessiva concentração de renda. É claro que o
alcance desse objetivo pressupõe o exercício de uma forte vontade política apoiada em amplo
consenso social.
Sabe-se que o problema da pobreza e da desigualdade é tão antigo quanto a
humanidade e que suas causas são extremamente complexas, de modo que inúmeras teorias
foram elaboradas ao longo do tempo para explicar sua gênese.
Houve quem defendesse, por exemplo, que o pobre é responsável por sua
própria pobreza, por não ter determinação e força de vontade para trabalhar. Para acabar com
a pobreza bastaria acabar com os pobres.
Thomas Malthus, em sua obra Essay on Population, de 1798, afirmava que a
causa principal da pobreza era a grande velocidade com que as pessoas se multiplicavam, em
contraste com a pouca velocidade em que crescia a produção de alimentos. “O problema se
resolveria facilmente se os pobres controlassem seus impulsos sexuais e deixassem de ter
tantos filhos. Minorar sua miséria só agravaria o problema, porque, alimentados, eles se
reproduziriam mais ainda. A melhor solução seria educá-los, para que aprendessem a se
comportar; ou então deixá-los à própria sorte, para que a natureza se encarregasse de
restabelecer o equilíbrio natural das coisas” 223.
Outros defenderam haver dois tipos de pobreza: uma voluntária (indigna) e
outra involuntária. Os primeiros seriam “vítimas” de uma deformação do caráter, e por isto,
indignos de ajuda ou apoio. Os segundos (órfãos, doentes e viúvas) seriam merecedores de
amparo, visto que se tratavam de pessoas em situações
223
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momentaneamente. Outra versão desta associação entre pobreza e indignidade era dada pelo
protestantismo, que via na riqueza material um sinal do reconhecimento, por Deus, das
virtudes das pessoas, e na pobreza uma marca clara de sua condenação224.
Aqui no Brasil, um dos países mais desiguais do mundo225, disseminou-se nos
editoriais de jornais locais, cuja parcialidade é questionável, a ideia de que programas sociais
de distribuição de renda incentivariam a pobreza, ao invés de exterminá-la ou amenizá-la.
Programas como o “Bolsa Família”, por exemplo, foram muito criticados, havendo quem
alegasse que o programa “incentivaria” as mulheres a terem mais filhos para, assim, poderem
requerer mais “ajuda” do governo. Essas assertivas não encontram amparo na realidade.
Relatório de Desenvolvimento Humano de 2015226, do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento, consignou que o Bolsa Família foi essencial para a redução da pobreza no
Brasil, por promover o acesso à saúde, à educação e à assistência social
Em 2015, foram repassados 27,7 bilhões de reais para aproximadamente 13,9
milhões de famílias, equivalente a cerca de 50 milhões de pessoas227. Em dez anos, o número
médio de filhos nas famílias mais pobres do País caiu mais do que a média brasileira, o que
prova que as mães do programa Bolsa Família não têm mais filhos para ganhar um benefício
maior228.
Entre 2003 e 2013, enquanto o número de filhos até 14 anos caía 10,7% no
Brasil, as famílias 20% mais pobres do País (faixa da população que coincide com o público
224
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beneficiário do programa de complementação de renda) registravam uma queda mais intensa:
15,7%. Para as mães das famílias 20% mais pobres do Nordeste, a queda foi ainda maior,
alcançando 26,4% no período analisado229.
Esses exemplos provam que (quase sempre) o discurso contra a pobreza é
carregado de preconceito e ódio. Ora, acabar com a pobreza implica em acabar com a
concentração da riqueza também. Não há um determinismo econômico. Tanto a pobreza
quanto a riqueza são construções históricas, forjadas no seio da sociedade, e, portanto,
políticas.
Entre 2003 e 2014, o Brasil viveu uma fase de progresso econômico e social
em que mais de 29 milhões de pessoas saíram da pobreza e a desigualdade diminuiu
expressivamente (o coeficiente de Gini caiu 6,6% no mesmo período, de 58,1 para 51,5). O
nível de renda dos 40% mais pobres da população aumentou, em média, 7,1% (em termos
reais) entre 2003 e 2014, em comparação ao crescimento de renda de 4,4% observado na
população geral. No entanto, desde 2015 o ritmo de redução da pobreza e da desigualdade
parece ter estagnado230.
Apesar dos avanços na redução da pobreza na última década, a desigualdade
permanece elevada. Após garantir a cobertura universal do ensino fundamental, o Brasil agora
luta para melhorar a qualidade e os resultados do sistema, especialmente no começo e fim do
ensino médio. Também houve grande progresso na redução do desmatamento da floresta
tropical e de outros biomas sensíveis. Porém, o país ainda enfrenta desafios importantes de
desenvolvimento - principalmente como combinar os benefícios do crescimento agrícola, da
proteção ambiental e do desenvolvimento sustentável231.
4.2

A NANOTECNOLOGIA COMO

INSTRUMENTO

DE

SUPERAÇÃO

DE

POBREZA NO BRASIL
Neste tópico, discutiremos de que forma a nanotecnologia pode auxiliar o
Brasil na superação do desenvolvimento, propiciando crescimento econômico e elevação do
bem estar social da população.
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Não sustentamos a ingênua ideia de que a nanotecnologia resolverá todos os
problemas da humanidade, mas temos a esperança de que ela, aliada a uma política séria e
comprometida com o desenvolvimento social, possa viabilizar estratégias nos mais diversos
setores industriais para ajudar o país a romper as amarras da dependência externa, abraçar a
competitividade a longo prazo, ao mesmo tempo em que reforça a contribuição do
crescimento para um progresso amplo dos padrões de vida da população.
Um dos assuntos que mais tem permeado as discussões sobre a nanotecnologia
são seus possíveis efeitos nos países e setores mais pobres da população. O debate se polariza
entre aqueles que alertam sobre as possíveis consequências negativas e riscos associados às
nanotecnologias e aqueles que manifestam forte entusiasmo pelas possibilidades abertas para
o desenvolvimento econômico e o bem-estar social.
O relatório Millennium Project, Task Force on Science, Technology and
Innovation232, das Nações Unidas, é um bom exemplo de manifesto entusiasta. Nele se
considera que a nanotecnologia será importante para o mundo em desenvolvimento, “porque
implica pouco trabalho, terra e manutenção; é altamente produtiva e barata; e requer modestas
quantidades de materiais e energia”.
Entretanto, conforme salienta Foladori & Invernizzi233, estas mesmas
características poderiam ser qualificadas como prejudiciais, uma vez que os países pobres
dispõem justamente de abundante trabalho e, em muitos casos, terra e recursos naturais.
O desenvolvimento científico-tecnológico não se traduz linearmente em
melhorias para os países ou populações pobres. Para atender às necessidades dos pobres, a
tecnologia deve ser utilizada em contexto socioeconômico favorável. Mais ainda, as
características constitutivas da tecnologia e o caminho seguido no seu desenvolvimento
frequentemente impedem que ela seja utilizada livremente para o beneficio das maiorias nos
países em desenvolvimento234.
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Em 2005, Salamanca-Buentello et.al. publicaram um artigo235 contendo
resultados de uma pesquisa, na qual identificaram as dez principais nanotecnologias que
poderiam resolver problemas dos países “em desenvolvimento” ligadas às áreas de água,
agricultura, nutrição, saúde, energia desenvolvimento e meio ambiente, nos dez anos
seguintes.
Para Foladori & Invernizzi, o artigo reflete um enfoque mecânico, supondo que
uma vez identificado corretamente um problema, basta aplicar a tecnologia adequada para
resolvê-lo. Relatam que a maioria das propostas ignora que a relação entre ciência e sociedade
é bem mais complexa.
Como por exemplo, no caso em que Salamanca-Buentello et al. sugerem que
semicondutores moleculares poderiam detectar, em estágios precoces, moléculas associadas
ao HIV-Aids, facilitando o tratamento e reduzindo a incidência da Aids. Embora pareça
factível do ponto de vista estritamente tecnológico, não se pode ignorar a história dos últimos
10 anos, de “guerra aberta” entre as corporações farmacêuticas multinacionais e os governos
de países que pretenderam fabricar antiretrovirais contra a Aids.
Devido às patentes, o preço dos medicamentos é monopólico durante vinte
anos, o que torna impossível para as pessoas pobres comprar novos medicamentos protegidos
por patentes. Assim, quando surge uma epidemia, alguns países não conseguem cobrir os
custos dos remédios necessários. Os autores relembram um dos casos históricos mais
alarmantes que ilustra o comportamento das empresas multinacionais contra a saúde pública,
que foi a ação posta em 2001 por 39 grandes corporações farmacêuticas contra o governo da
África do Sul, para impedi-lo de produzir medicamentos genéricos para o tratamento da
Aids236.
Na feliz ponderação de Jorge Santos Jr.:
Os contratos poderiam ser formulados buscando contemplar questões mais
relevantes para o desenvolvimento social. Para garantir resultados públicos, talvez
fosse necessário selecionar as agendas de pesquisa com maior potencial
multiplicador para a sociedade. No caso de envolvimento de empresas privadas, isso
poderia ocorrer ao se detalhar as contrapartidas, como, por exemplo, o
desenvolvimento de tecnologias sociais. Porém, o foco específico na
competitividade tende a gerar maior poder de monopólio e, quando isso ocorre em
setores prioritários para o bem-estar, como é o caso, por exemplo, do setor
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farmacêutico, os resultados socializados são positivos do ponto de vista dos novos
237
bens e serviços disponibilizados, mas negativos do ponto de vista do acesso .

Na prática, a eleição da tecnologia não é um processo neutro, depende de
forças políticas e econômicas. Não necessariamente sobrevive a tecnologia que melhor
satisfaz às necessidades sociais.
De outra sorte, existem diversas soluções para problemas que ocorrem, na
maior parte, em países pobres, ou na população pobre de determinado país, como o caso
emblemático de algumas doenças infecciosas. Para reduzir radicalmente a incidência da
malária não é preciso da nanotecnologia ou qualquer outra tecnologia de ponta. A província de
Henan, na China, reduziu a malária em 99% entre 1965 e 1990, como resultado da
mobilização social apoiada por fumigação, redes mosquiteiro e medicina tradicional. Com
mecanismos semelhantes, o Vietnã reduziu as mortes provocadas pela malária em 97%, entre
1992 e 1997238.
Em outras palavras, muitos problemas que afetam a população dependem
simplesmente de boa vontade política na alocação de recursos e definição de prioridades para
sua solução, e não necessariamente de tecnologia.
Parte significativa do debate sobre a emergência da nanotecnologia tem
apontado a possibilidade de que os benefícios fiquem restritos apenas a alguns, um cenário
que tem sido descrito como “nano-divisão”.

Ainda que se reconheça o potencial

“emancipatório” de aplicações nanotecnológicas, não se pode afastar a necessidade de se
arquitetar sistemas de governação alternativos, que evitem uma distribuição desigual dos
benefícios e dos possíveis impactos negativos239.
Neste contexto, Paulo Fonseca sugere duas abordagens alternativas sobre como
a ciência e a tecnologia devem ser apropriadas com o intuito de fortalecer a luta pela
emancipação social de grupos subalternos, especialmente os países do “Sul”, tratam-se: do
“Desenvolvimento responsável da ciência e da tecnologia”, concebido como “um conjunto
aberto de conceitos, metodologias e práticas que buscam assegurar a emergência de
237
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tecnologias seguras e pertinentes para a promoção da inclusão e da coesão social”240; e da
“Tecnologia Social”, teoria brasileira,

que diz respeito a "produtos, técnicas e/ou

metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na interação com a comunidade e que representem
efetivas soluções de transformação social"241.
4.3 DESENVOLVIMENTO RESPONSÁVEL EM N&N E TECNOLOGIA SOCIAL
O debate político sobre a emergência da nanotecnologia tem sido marcado por
uma preocupação ética da atividade científica, tendo ganhado notória centralidade no discurso
acadêmico para sua governança a questão do “desenvolvimento responsável” 242.
Por desenvolvimento responsável da inovação243 entende-se “cuidar do futuro
por meio de uma liderança coletiva da ciência e da inovação no presente” 244.
Trata-se de investigar e antecipar as consequências e rumos da inovação e
envolver a sociedade na discussão de como a ciência e a tecnologia podem ajudar a criar o
tipo de mundo e de futuro desejável. Isto é, reconhece-se a necessidade de, por meio de uma
atuação coletiva no presente, trazer o futuro para dentro das reflexões normativas.
Esta prática está alinhada com a teoria do denominado Paradigma de Política
para a Coesão Social (PPCS), cujos objetivos “ultrapassam o ‘mero’ desenvolvimento
econômico propiciado pelas inovações para abordar diretamente questões relacionadas à
inclusão social e à sustentabilidade ambiental”

245

. Por coesão social, compreende-se a

medida em que a sociedade trabalha conjuntamente em direção à inclusão, integração e
oportunidade para todos. Depende basicamente da redução das desigualdades sociais.
Importa ressaltar que este paradigma não exclui o crescimento econômico dos
objetivos das políticas públicas de C&TI, mas sugere que é possível, em diversas atribuições,
como o incentivo à pesquisa básica, a governança da interação universidade-empresa ou a
240
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regulação da propriedade intelectual, ter em primeiro plano as preocupações com a
distribuição equitativa de custos e benefícios sociais.
O Paradigma de Política para a Coesão Social (PPCS) se opõe ao Paradigma de
Política para a Economia do Conhecimento (PPEC), que tem os objetivos focados nos
impactos econômicos da inovação. É o modelo que se aproxima do referencial do paradigma
tecnoeconômico neo-schumpeteriano e que aponta para a centralidade da inovação
tecnológica para a competitividade das empresas e consequentemente para o crescimento
econômico nacional em meio às dinâmicas de comércio internacional. A governança neste
caso ficaria mais restrita a propiciar um ambiente favorável ao investimento e
desenvolvimento de inovações tecnológicas de processos e produtos, proporcionando um
aumento de produtividade, a criação de novos mercados e a elevação da competitividade das
empresas246.
Consoante Paulo da Fonseca, embora a teoria neo-schumpeteriana recuse o
reducionismo de uma cadeia linear de inovação, trata-se de uma visão que reduz a análise do
impacto do conhecimento tecnocientífico ao campo econômico e tende a ignorar o papel
direto exercido pelas inovações para a redução ou a ampliação das desigualdades sociais247.
Trata-se, portanto, do paradigma hegemónico de política para a ciência e tecnologia, que tem
sido acriticamente adotado por países periféricos e semiperiféricos, que têm se eximido de
buscar alternativas para a elaboração de uma política mais condizente com os contextos e
prioridades locais 248.
No Brasil, o exercício da responsabilidade social pode se integrar ao esforço
dos governos e da sociedade civil na busca da sustentabilidade do desenvolvimento, o que
implica na inserção das camadas pobres da população nos circuitos de renda e consumo. A
sustentabilidade das empresas brasileiras e do desenvolvimento do País depende de seu nível
e forma de contribuição para reduzir a pobreza e as desigualdades sociais249.
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Isso significa que, além de estimular a ampliação quantitativa do investimento
social privado250, é preciso estimular e apoiar o desenho e a implementação de programas e
projetos que contribuam para a modernização da “esfera pública” e para a “inclusão sócio
produtiva” da população e evitar reproduzir práticas pontuais, clientelistas, paternalistas que
criam relações de dependência entre a população beneficiária e as esferas de poder político e
econômico.
O desafio é como canalizar esses recursos para promover negócios
inclusivos

251

, acesso dos mais pobres à serviços básicos de educação, saúde, informação,

tecnologias e mercados e, ao mesmo tempo, facilitar a autonomia e a participação dos mais
pobres nos processos políticos e nas decisões locais. “Trata-se também de fazer a conexão
dessa camada da população com os mercados de maneira geral, ou seja, a inserção dos pobres
nos mercados de trabalho, mercado de bens e serviços e mercado financeiro” 252.
Além da teoria sobre o “Desenvolvimento responsável da inovação”, vem
chamando a atenção da comunidade científica internacional outra denominada “Tecnologia
Social” ou “Tecnologia para inclusão social”

253

, que surge como uma importante estratégica

para o futuro da América Latina, visto que considera as proporções e a profundidade dos
problemas sociais historicamente presentes no continente.
Alguns teóricos afirmam estar ocorrendo uma ascensão de um “movimento
pela Tecnologia Social na América Latina”

254

, atrelado à própria emergência de governos de

orientação esquerdista em alguns países, especialmente Brasil e Argentina.
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A definição de Tecnologia Social (TS) trazida por Dagnino ("produtos,
técnicas e/ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na interação com a comunidade e que
representem efetivas soluções de transformação social") revela uma profunda correlação de
forças existente no conjunto ideologicamente heterogêneo de atores envolvidos com a TS, “o
qual abriga desde os que entendem a TS como um elemento das propostas de
Responsabilidade Social Empresarial até os que labutam em prol da construção de uma
sociedade socialista”255.
Esse conceito vem sendo amplamente difundido no Brasil, adequado aos
princípios do que se denomina “Economia Solidária”

256

(ES), que é onde a ideia de uma

tecnologia alternativa à convencional ganha esta designação, no início da presente década257.
Reconhece-se, todavia, que o assunto é sensível e polêmico, comportando
diferentes tipos de abordagem e de definição.
O Brasil recentemente criou uma secretaria que se ocupa de “Ciência e
Tecnologia para Inclusão Social”, bem como uma “Secretaria Nacional de Economia
Solidária” (SENAES) e de estruturas administrativas e conselhos de gestão da política em
âmbito nacional, estadual e municipal. Para o período de 2015-2019 lançou o “1º Plano
Nacional de Economia Solidária (PNES)”.
O desenvolvimento sustentável tem sido concebido como alternativa ao atual
padrão dominante de desenvolvimento que promove degradação ambiental, insegurança
social e política com base nas formas como a humanidade estabelece relações com a natureza
e de como distribui desigualmente os recursos e riquezas geradas pelo trabalho humano. A
sustentabilidade econômica implica na construção de novas dinâmicas de geração e
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distribuição social das riquezas, incentivando atividades e formas de produção apropriadas
aos ecossistema258
O que ameaça a expansão e fortalecimento da Economia Solidária no Brasil,
segundo o comitê de elaboração do PNES, são alguns problemas estruturais do país, como “a
hegemonia do sistema capitalista que favorece o acúmulo de capital, gerando crescimento
econômico sem desenvolvimento social, sendo contrário aos princípios da economia solidária
e que limitam a expansão de seus empreendimentos”, que tem diversas implicações como:
O monopólio produtivo do setor empresarial com base em incentivos creditícios,
fiscais e de concessões que ampliam a capacidade de concorrência das grandes
empresas enquanto que para os empreendimentos econômicos solidários inexistem
incentivos econômico com investimentos de capital, além da permanência de - altas
cargas tributárias e das dificuldades de logística para armazenamento e escoamento
da produção;
A produção industrial em larga escala, baseada na exploração da mão de obra, com
forte presença de atravessadores e a predominância do consumo inconsciente e do
consumismo estimulados pela mídia;
Avanço do agronegócio, do latifúndio e da monocultura no campo, com
reconcentração de terras, compra de terras por estrangeiros, bem como o amplo uso
de agrotóxicos que envenenam as terras, os trabalhadores e os consumidores;
As condições de trabalho precarizado, com elevadas jornadas de trabalho que
impõem limites aos trabalhadores e trabalhadoras para participarem dos espaços de
formação em economia solidária259.

E ainda: “um contexto político marcado pelas políticas neoliberais, com seus
aparatos ideológicos conduzidos por forças conservadoras da sociedade que têm poder de
repressão, criminalização, cooptação e degeneração das estratégias e alternativas sociais
emancipatórias, a exemplo da economia solidária” e uma conjuntura política que “apresenta
uma onda conservadora, apoiada pela grande mídia e com reflexos no Congresso Nacional,
com perfil e composição mais reacionária, conservadora e insensível, ameaçando retroceder
nas conquistas de direitos humanos e sociais”.260
Em termos concretos, temos uma série de exemplos em que o conceito de
tecnologia social proporciona ganhos expressivos para a sociedade brasileira, que vão desde a
mera recuperação de saberes tradicionais até a apropriação de conhecimento popular em grau
de maior elaboração científica.
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A questão da escassez da água na região do semi-árido nordestino, por
exemplo, encontra na construção de cisternas uma das formas paliativas de solução a médio
prazo. Assim, foi adotado um modelo genuinamente brasileiro e regional: o projeto espalhado
por praticamente toda a região e que encontrou na organização Articulação no Semi Árido
(ASA) a responsabilidade por sua ampla disseminação. A proposta embutida na meta de “um
milhão de cisternas” é bem representativa de um caso conhecido e de sucesso do conceito de
tecnologia social. “Trata-se de um projeto que pressupõe o envolvimento da comunidade local
na construção do reservatório, com efeitos multiplicadores em termos de renda, emprego e
elevação da qualidade de vida e da produtividade agropecuária. Sua adoção implica uma
opção política e alternativa: não generalizar a compra de grandes reservatórios pré-fabricados
de material sintético ou de plástico” 261.
O desenvolvimento científico e tecnológico em regiões estratégicas para o
desenvolvimento nacional, como a Amazônia, deve também contar com a colaboração do
conhecimento secular dos povos autóctones. A combinação das pesquisas de ponta dos
diversos campos da ciência e as práticas dos moradores da região permite a alavancagem de
novas oportunidades e a incorporação de processos já conhecidos no plano local262.
Deste modo, pode-se dizer que a tecnologia social tem como pressuposto uma
base de economia solidária, é desenvolvida e praticada na interação com a população e
apropriada por ela.
4.4

POLÍTICAS PÚBLICAS BRASILEIRAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA

NANOTECNOLOGIA
Desde o ano 2001, a N&N está inserida nos principais programas prioritários
do governo brasileiro e vem sendo tratada nos documentos oficiais como uma “atividade
“portadora de futuro”. Isso significa que o governo está apostando nessa iniciativa como fonte
de promoção da competitividade nacional, daí as ações na área de Política industrial,
científica e tecnológica incorporarem progressivamente a N&N como principal estratégia de
desenvolvimento.
A estrutura atores/instituições de governança das políticas públicas para a
nanotecnologia no Brasil é coordenada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, que a partir
261
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de 2011, não por acaso, teve o nome mudado para Ministério de Ciência, Tecnologia e
Inovação (MCTI), e é composta de três instâncias: uma de gestão e coordenação (formada
pela Coordenação-Geral de Nanotecnologia - CGNT e seus órgãos hierarquicamente
superiores tais como o Departamento de Políticas e Programas Temáticos (DPPT) e a
Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento (SEPED), ambos no
período de 2003 a 2006 e, a partir de 2006, a Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e
Inovação – (SETEC)); uma, consultiva, de assessoramento externo para a CGNT (formada
por Comitês Consultivos para Nanotecnologias – CCNANO); e outra instância de gestão
compartilhada (formada um Comitê Interministerial para Nanotecnologia -CIN) 263.
Nesse contexto, o presente capítulo tem o intuito de abordar as políticas
públicas encabeçadas pelo MCTI com foco no desenvolvimento da Nanotecnologia, no
período de 2001 a 2015.
Após, poderemos concluir que não há uma ação coordenada em nível nacional,
mas uma sequencia de projetos, ações, planos, programas, estratégias, iniciativas,
concomitantes e sobrepostos, conciliando (ou não) políticas orçamentária, industrial e
científica-tecnológica, de modo que se torna muito difícil mensurar individualmente os
resultados obtidos de cada um deles. Este quadro, que denota planejamento mal feito, é
agravado por dois fatores: ausência de transparência nos dados e o fato de muitas dessas ações
ainda se encontrarem em andamento e, portanto, os resultados divulgados são parciais.
4.1.1 Políticas Orçamentárias para o desenvolvimento nanotecnológico
No ano de 2001, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) e o Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) empregaram os primeiros
esforços para, oficialmente, apoiar o desenvolvimento da Nanotecnologia no país, com o
lançamento do Edital CNPQ/MCT Nano nº 01/2001264.
A partir das recomendações de um Grupo de Trabalho (GT) abrangente, criado
em 2003 pela Portaria MCT nº 252, foi gerado um documento-base, posteriormente
submetido à consulta pública, que propôs a criação de um “Programa de Desenvolvimento da
263
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Nanociência e da Nanotecnologia”

265

. Tal Programa teria o objetivo de “desenvolver novos

produtos e processos em nanotecnologia, visando o aumento da competitividade da indústria
nacional”

266

e foi cadastrado no sistema de informações gerenciais do governo federal

(SIGPLAN) sob o código nº 1110267, incorporado ao PPA 2004-2007, sendo logo no ano
seguinte incorporado à Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE),
código nº 1388.
Inicialmente foram criadas quatro redes de pesquisa (Rede BrasilNano268), nas
seguintes áreas: Materiais nanoestruturados (Nanomat), Rede de Nanotecnologia Molecular e
de Interfaces (Renami), Nanobiotecnologia (Nanobiotec) e Nanodispositivos semicondutores
(Nanoseminat), além de quatro Institutos (virtuais) do Milênio, com um investimento de R$
30 milhões, para quatro anos.
Dentro dessa iniciativa foi contemplado o primeiro programa que
explicitamente se referia ao tema, o "Instituto de Nanociências", formado por 14 instituições:
CBPF; Cetec/MG; CNEN; Funrei/MG; ITP/SE; LNLS; PUC/RJ; UERJ; UFBA; UFF; UFJF;
UFMG; UFRJ e UFV.
Com os resultados, o governo reconheceu o potencial da Nanotecnologia e pela
primeira vez ela foi inserida no orçamento público, sendo prevista no programa que consta no
PPA 2004-2007269, o qual institui que “no campo econômico, o programa Inovação e
Competitividade apoiará a transformação do perfil tecnológico da estrutura produtiva e de
comércio exterior do país, de maneira a incluir crescentemente produtos intensivos em
tecnologia e apoiar a elevação da produtividade na infra-estrutura brasileira” e aponta que
uma das resposta para a “a preocupação com atividades de fronteira tecnológica” está no
seguinte programa: “(...) c) Desenvolvimento da Nanociência e da Nanotecnologia – Envolve
áreas vitais, estruturantes do futuro, em uma gama de atividades humanas;(...)270, deixando
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claro que a atividade de natureza inovativa passou a servir, definitivamente, em grande parte,
à nova tentativa de industrialização brasileira.
Os objetivos estabelecidos pelo programa foram: (i) “criar, expandir e
consolidar” as pequenas e médias empresas de alta tecnologia, para que desenvolvessem,
produzissem e comercializassem produtos nanotecnológicos; (ii) fomentar a inserção de
produtos e processos nanotecnológicos em vários setores industriais; (iii) criar um programa
de formação em Recursos Humanos com sua absorção e inserção nos setores acadêmicos e
industrial do país; (iv) elaborar roadmap e planejamento de laboratórios avançados; (v) gerar
riqueza e emprego qualificado e bem remunerado; (vi) gerar maior competitividade industrial
em nível internacional; e (vii) reduzir a dependência externa do país e do déficit da balança
comercial nos produtos de alta tecnologia.
O Orçamento total para o desenvolvimento em N&N previsto para o
quadriênio de 2004-2007 era de R$ 401.920.000, destinando-se um total de R$ 284.520.000
para “implantação de Laboratórios e redes de nanotecnologia”; R$ 30.000.000 “para apoio a
redes e laboratórios de nanotecnologia”; R$ 1.4000.000 para “gestão do programa”; e R$
86.000.000 para (“P&D em N&N”) 271.
O PPA 2004-2007 buscou criar mecanismos mais democráticos de participação
da sociedade, sendo que os programas que o constituíram foram selecionados de forma
coletiva pela sociedade civil organizada e pelos órgãos responsáveis pela implementação de
políticas públicas272.
A programação setorial para o desenvolvimento de regiões e de localidades
significaram a realização de investimentos com a implantação de infraestruturas e instalações,
o aparelhamento de laboratórios, capacitação de recursos humanos, oferta de postos de
trabalho para profissionais qualificados e reforço das instituições com atividades em C,T&I,
em regiões que precisavam dinamizar os seus processos de modernização e avançar
tecnologicamente e que até o momento foram negligenciadas pelo poder público.
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O balanço feito pelo MCTI e a CGMN, em seu primeiro relatório parcial
sobre as ações desenvolvidas em N&N foi positivo, considerando-se que, além das
mencionadas 04 Redes de Pesquisa em 2001, o Programa “Desenvolvimento da
Nanociência e Nanotecnologia”, no âmbito do PPA 2004 – 2007, a Política Industrial,
Tecnológica e do Comércio Exterior (PITCE), da Ação Transversal de Nanotecnologia dos
Fundos Setoriais273, criadas em 2005, ainda neste curto período foi lançado, em paralelo, o
Programa Nacional de Nanotecnologia, onde ações apoiadas pelos Fundos Setoriais somaramse às ações orçamentárias do PPA274.
Esta iniciativa permitiu que entre 2002 e 2005 houvesse o envolvimento de 77
instituições de ensino e pesquisa, 13 empresas, além de 300 pesquisadores que publicaram
mais de 1000 artigos científicos e depositaram mais de 90 patentes275.
O PPA 2004–2007 foi o primeiro plano a explicitar a estratégia inclusiva de
desenvolvimento que permeou todo o governo do presidente Luis Inácio Lula da Silva e de
sua sucessora, Dilma Roussef. O plano tomava como base o fortalecimento do mercado
interno mediante a conformação de um mercado de massas apoiado em aumentos reais do
salário mínimo, políticas de transferência de renda e redução das desigualdades, associados
com o controle da inflação. A inclusão de milhares de famílias nos circuitos de produção e
consumo proporcionaria (e de fato proporcionou) ganhos de escala que contribuiriam para o
aumento da produtividade, que em parte seria transmitido às famílias trabalhadoras, formando
um círculo virtuoso de inclusão social.
O PPA seguinte (2008-2011) veio reforçar a inclusão da Nanotecnologia como
estratégia na dinâmica produtiva do país, reservando parte do orçamento para a:
promoção do desenvolvimento científico e tecnológico e inovações voltados à
melhoria da competitividade dos produtos e processos das empresas nacionais, à
criação e consolidação de nichos de mercado baseados em novas tecnologias e à
ampliação da inserção da economia brasileira no mercado internacional Público-alvo
Empresas em geral e, em especial, as de nanotecnologia e biotecnologia; de
química; de materiais; de eletrônica; de energias renováveis; de software; de
fármacos; de semicondutores e microeletrônica; prestadoras de serviços
tecnológicos; de consultoria tecnológica, atuantes em pesquisa e desenvolvimento de
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produtos e processos em áreas de fronteira tecnológica; laboratórios nacionais; e
276
comunidade científica e tecnológica .

Para o fomento da Nanotecnologia, estava previsto no PPA2008/2011 a
implementação de mais um programa, Ciência, Tecnologia e Inovação para a Política
Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior, com o qual se pretendia atingir um patamar
de investimentos compatível com as necessidades e os desafios de uma economia
extremamente competitiva, fortalecendo e viabilizando o SNCTI como principal instrumento
de apoio à inovação tecnológica do setor produtivo277.
O Programa enfatizava não só a capacidade de gerar inovações tecnológicas de
produtos e processos produtivos, mas também a capacidade gerencial das empresas brasileiras
e a importância da formação de parcerias entre os diversos atores do SNCTI. “Essas parcerias
contribuirão para o incremento da competitividade dos bens e serviços produzidos no País, o
desenvolvimento do setor de tecnologia da informação, da nanotecnologia, da biotecnologia e
outras áreas de fronteira vitais, estruturantes do futuro” 278. Entre os mecanismos de estímulo
à inovação nas empresas, destacam-se:
a) o fomento a projetos de cooperação entre instituições de ciência e tecnologia e
empresas;
b) a subvenção econômica;
c) o apoio a incubadoras de empresas e parques tecnológicos;
d) a oferta de crédito equalizado para inovação;
e) os fundos de capital empreendedor (capital de risco), para aplicação em
empresas inovadoras.

Para o melhor desempenho do SNCTI, outros programas foram elaborados,
cada qual atuando em uma linha determinada: formação de recursos humanos, infraestrutura,
fomento do Agronegócio, apoio às micro, pequenas e médias empresas, metrologia para
estabelecimento de padrão mínimo de qualidade,
O Programa Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Ciência,
Tecnologia e Inovação, com foco na formação de recursos humanos qualificados, buscava
ampliar o número de bolsas de formação, de pesquisa e de extensão do CNPq, com foco nas
áreas prioritárias da PITCE e em setores estratégicos para o desenvolvimento autônomo do
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País, bem como realizar implementação integrada de bolsas de pós-doutorado e fixação de
doutores, para ampliar a absorção de pesquisadores qualificados pelo SNCTI.
O Programa Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e
Tecnológico visava ampliar e aperfeiçoar a infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento
existente no País, além de apoiar a execução de pesquisas nas mais variadas áreas do
conhecimento. O Programa também previa a expansão da implantação da Rede Nacional de
Ensino e Pesquisa (RNP), interligando em alta velocidade todas as universidades e centros de
pesquisa públicos do País, escolas técnicas e agrotécnicas federais e outras entidades do
SNCTI e de educação, para desenvolver a ciência e a educação a distância.
O Programa Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e
Sustentabilidade do Agronegócio tem caráter estruturante, no sentido de incrementar a oferta
de conhecimentos científicos e tecnológicos necessários para propiciar, de forma sustentável,
o progresso técnico e a competitividade das cadeias do agronegócio brasileiro.
O Programa Competitividade das Cadeias Produtivas, por sua vez, visa ao
desenvolvimento das principais cadeias produtivas do País, com ênfase nos setores
prioritários da PTICE, mediante o financiamento à ampliação da capacidade e à modernização
da estrutura produtiva da economia, vinculado ao aumento da competitividade e à substituição
de importações. Segundo o programa, as microempresas e empresas de pequeno porte
também terão atenção especial, tendo em vista a sua capacidade de geração de emprego e
renda. Esse segmento representa cerca de 98% das empresas do setor produtivo nacional, e
responde por 80% da força de trabalho e 42% da massa salarial do País279.
Outro importante instrumento de promoção da competitividade econômica é o
Sistema de Propriedade Intelectual com vistas à concessão e a proteção dos direitos à
propriedade intelectual. Tal medida contribui diretamente para a geração e absorção de
tecnologia e agregação de valor aos produtos e serviços nacionais, e para a repressão à
concorrência desleal, em especial no combate à pirataria, aumentando os negócios das
empresas estabelecidas, o número de postos de trabalho e o nível de arrecadação de impostos
no País.
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Por fim, o Programa Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura
Exportadora contribui para a inserção competitiva das empresas, mediante a disponibilização
de informações estratégicas, orientação e capacitação técnica e gerencial para exportadores e
demais agentes de comércio exterior. Também faz parte do escopo do Programa o
monitoramento e a proposição de soluções para a superação de barreiras técnicas impostas a
produtos brasileiros, bem como a defesa comercial das empresas brasileiras contra práticas
desleais de comércio internacional280.
O PPA 2008–2011, de modo geral, deu sequência à estratégia de fortalecer o
mercado interno com redução de desigualdades por meio da aceleração dos investimentos em
educação e em infraestrutura econômica e social. Importa ressaltar que o contexto
internacional era de uma crise financeira global e a agenda inclusiva interna passou, dentre
outras iniciativas, pela implementação do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC;
pela aprovação do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE; e pela criação do maior
programa popular de habitação do país nas últimas décadas, o Minha Casa, Minha Vida
O PPA 2012-2015, em continuidade aos dois planos anteriores, aposta no
investimento em P&D nas áreas de “tecnologia da informação, nanotecnologia e
biotecnologia” como forma de reduzir o hiato econômico em relação às economias
desenvolvidas.
A presidenta Dilma Roussef salientou que o país conseguiu estruturar um
sistema de ciência e tecnologia amplo e logrou avanços expressivos em algumas áreas como
no caso do setor agrícola e energético. Ciente de que a emergência de novos paradigmas
tecnológicos tende a agravar as disparidades tecnológicas em relação às economias
avançadas, acreditava que o melhor caminho para o país, naquele momento, era elevar o
investimento do setor privado em PD&I, levando-se em conta as especificidades da realidade
brasileira em termos de estrutura demográfica e de renda, bem como condições climáticas e
epidemiológicas; criar um Sistema Nacional de Inovação com capacidade de articular
empresas, universidades e agentes financiadores; e promover uma forte desconcentração
regional das atividades científica e tecnológica281.
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O anexo I do PPA 2012-2015 traz, dentre outros, o Programa 2021 - Ciência,
Tecnologia e Inovação, estrutura ações para fomentar o processo de geração e aplicação de
novos conhecimentos, com ênfase em levar equilíbrio às regiões do país, desconcentrando a
produção científica-tecnológica; expandir e modernizar as unidades de pesquisa; consolidar o
Sistema Brasileiro de Tecnologia (SIBRATEC), expandir a formação, capacitação e fixação
de recursos humanos qualificados para ciência, tecnologia e inovação e impulsionar o
intercâmbio e a atração de recursos humanos qualificados radicados no exterior por meio de
concessão de bolsas, dentre outros.
No que tange especificamente à Nanotecnologia, o Programa 2021 trata-a
como “inovação em tecnologia estratégica de caráter transversal” e enfatiza que serão
destinados recursos para o “fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação em
Nanotecnologia” 282.
As ações e programas destinadas a N&N culminaram em 2013 com a
elaboração da Iniciativa Brasileira de Nanotecnologia (IBN), cujo principal pilar é a criação
do Sistema Nacional de Laboratórios em Nanotecnologias (SisNANO), sistema de
laboratórios multiusuários direcionados à pesquisa, desenvolvimento e inovação em
nanociências e nanotecnologias, bem como o Sistema Brasileiro de Tecnologia (SIBRATEC),
sistema de apoio ao desenvolvimento tecnológico das empresas brasileiras, apoiado pela
FINEP, com vistas também a melhorar a qualidade dos produtos colocados nos mercados
interno e externo283.
A previsão de investimentos da IBN foi da ordem de 110 milhões de reais ao
ano, mas esse patamar não foi atingido em 2015, em função do contingenciamento
orçamentário sofrido no exercício, que afetou, como um todo, as ações do Governo Federal.
Pode-se afirmar que as iniciativas brasileiras tem se concentrado em fortalecer
a base científica e tecnológica, investindo na formação e capacitação de pessoas e na
implantação e modernização da infraestrutura de P&D, mas os investimentos ainda são
considerados baixos em comparação com os demais países que estão no topo do ranking em
N&N.

282

PPA 2012-2015. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Planejamento e
Investimentos Estratégicos. Mensagem Presidencial. Brasília, DF, 2011.
283
SisNANO e SIBRATEC serão abordados no tópico 3.3.3.4.

110

Mesmo com baixo orçamento, a meta de “ampliar para 120 o número de
empresas que realizam pesquisa e desenvolvimento em nanotecnologia em seus processos
produtivos”, estabelecida no PPA 2012-2015, foi superada, alcançando-se a marca de 219
empresas, graças ao projeto SisNANO.
O quadro abaixo ilustra as trajetórias dos PPAs no período de 2004 a 2015,
destacando-se as principais bandeiras levantadas em cada quadriênio.
Quadro - Trajetória das estratégias dos PPAs 2004-2015
(crescimento econômico com inclusão social)

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

O balanço da política orçamentária desenvolvida no Brasil no período de 2004
a 2015 é de que, diferentemente do que ocorreu em muitos países, o Brasil conjugou
crescimento econômico com diminuição da pobreza e da concentração de renda, fazendo
avanços significativos na erradicação da extrema miséria e na redução das desigualdades. Os
mais variados indicadores, tanto na área econômica quanto na social, apontam para o alcance
de parte importante dos avanços propostos nas Dimensões Estratégicas dos últimos três
PPAs284.
Dados do Banco Mundial mostram que entre 2003 e 2014, o Brasil viveu uma
fase de progresso econômico e social em que mais de 29 milhões de pessoas saíram da
pobreza e a desigualdade diminuiu expressivamente (o coeficiente de Gini caiu 6,6% no
mesmo período, de 58,1 para 51,5). O nível de renda dos 40% mais pobres da população
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aumentou, em média, 7,1% (em termos reais) entre 2003 e 2014, em comparação ao
crescimento de renda de 4,4% observado na população geral. No entanto, desde 2015 o ritmo
de redução da pobreza e da desigualdade parece ter estagnado285.
4.1.2 Políticas Industriais para o desenvolvimento Nanotecnológico
A política industrial é “essencialmente um mecanismo de coordenação de ações
estratégicas do governo e de empresas visando o desenvolvimento de atividades indutoras de
mudança tecnológica ou de solução de problemas identificados por esses atores no setor
produtivo da economia286”. É um campo das políticas públicas que têm como objetivo
alavancar o setor produtivo nacional e o objetivo final dessa “alavancagem” estaria numa
melhoria do bem-estar das famílias através do aquecimento do emprego e renda nacional287.
Isto porque a Política Industrial não é um fim em si mesmo, mas meio para se
atingir os objetivos previamente delimitados na Constituição. Ela é um instrumento de
transformação, não só da indústria, mas do desenvolvimento geral da nação nos seus mais
diversos aspectos socioeconômicos, como distribuição de renda, educação, desenvolvimento
das instituições do Estado de suporte à indústria, infraestrutura, entre outros288.
O Brasil tem tido uma trajetória bem marcada na sua industrialização, com um
parque industrial importante até os anos setenta, em especial nas cadeias petroquímicas, nos
complexos produtivos do agronegócio, na metalurgia e em bens de capital, por exemplo.
Depois, nos anos oitenta e noventa, o governo federal empreendeu poucas iniciativas para
uma abrangente e consistente política industrial, ressalvando-se a criação do Ministério de
Ciência e Tecnologia e algumas iniciativas na área de informática.
Segundo Cano e Silva, o governo Lula resgatou a política industrial e a
conectou definitivamente com a política tecnológica289.
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Outro marco de destaque nesse período foi a criação de uma organização
pública paraestatal para apoiar a execução de uma política industrial complexa e polissêmica,
a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), que junto com o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) - como o “braço do financiamento” estruturam um arranjo institucional básico pró–indústria.
Neste

tópico,

então,

abordaremos

as

políticas

industriais

para

o

desenvolvimento da Nanotecnologia no país, que se iniciaram efetivamente em 2004, com sua
inserção na Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior - (PITCE).
Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE) - 2004-2008
Em consonância com o PPA 2004-2007 e interrompendo um período de mais
de duas décadas de total ausência de política industrial, o Governo do Presidente Luís Inácio
Lula da Silva lançou em 2004 a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE)

290

, com vigência até 2008, que representou um esforço para, basicamente,

desenvolver a indústria nacional e aumentar sua capacidade competitiva na economia
globalizada, por meio da inserção do componente inovador resultante das pesquisas
científico-tecnológicas.
Sob o slogan “Construindo o Brasil do Futuro”, o PITCE aposta no
desenvolvimento científico e tecnológico como o caminho para inserir a empresa nacional de
maneira competitiva no comércio exterior.
A política de ciência, tecnologia e inovação brasileira, em especial a de
nanociência

e

nanotecnologia,

aparece

primordialmente

como

um

insumo

do

desenvolvimento industrial e tecnológico. As estratégias utilizadas foram as tradicionalmente
conhecidas: identificação de setores estratégicos e criação de aparato institucional para
garantir linhas de financiamento.
A PITCE está apoiada em três eixos fundamentais, sendo o 1º - “Linhas de
ação horizontais: inovação e desenvolvimento tecnológico, inserção externa/exportações,
modernização industrial, ambiente institucional”; o 2º - “Setores estratégicos: software,
semicondutores, bens de capital, fármacos e medicamentos”, a PITCE apresenta o 3º eixo
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como de “Áreas portadoras de futuro”, ou seja, “aquelas com potencial para transformar
radicalmente produtos, processos e formas de uso a médio e longo prazos”, composto pela
Biotecnologia, pelas Energias Renováveis e pela Nanotecnologia.
Com conteúdo fortemente horizontal, com poucas cadeias produtivas
priorizadas e altamente seletiva, a PITCE foi, ela mesma, uma política pública inovadora.
Baseada na inovação e na busca do catching up, isto é, o emparelhamento tecnológico com
países já desenvolvidos, enfrentam uma série de obstáculos de natureza conjuntural e
sistêmica.
Durante a vigência do PITCE, mais precisamente em 2004, foi criada a
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), por meio da Lei 11.080, cujo
papel é o de “atuar na aproximação entre as instituições de pesquisa e a indústria, visando à
articulação de agendas estratégicas necessária para a definição de rumos tecnológicos de
médio e longo prazo, bem como promover um ambiente institucional favorável ao
desenvolvimento e uso de produtos com nanotecnologias” 291.
Para viabilizar parte das metas, foram previstas algumas medidas encorajadoras
como incentivos fiscais (Lei do Bem nº 11.196/05) e creditícios às empresas (BNDES /
Finep), eliminação de barreiras legais à aproximação entre universidades e empresas,
possibilidade de subsídio direto às empresas (Lei de Inovação), formação de recursos
humanos especializados, entre outros.
A Lei de Inovação possibilitou, desde a sua criação até 2011, a aprovação de
mais de R$ 2,2 bilhões para 2.715 projetos de subvenção econômica. No que diz respeito à
ação

Subvenção

Econômica a Projetos

de

Desenvolvimento Tecnológico,

foram

disponibilizados, entre 2006 e 2011, recursos da ordem de R$ 1,8 bilhão, operados pela Finep.
Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP) - 2008-2010
Em 2008, juntamente com o PPA 2008-2011, foi lançada a Política de
Desenvolvimento Produtivo – PDP, em substituição ao PITCE, em meio a um cenário
internacional de crise econômica global e, em nível nacional, um cenário de risco de a
demanda por produtos e serviços superar a oferta, devido à melhor distribuição de renda e,
consequente, expansão do consumo interno.
291
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A PDP tinha por objetivo fortalecer a economia do País, sustentar o
crescimento e incentivar a exportação. Teve como princípios norteadores o diálogo com o
setor privado e o estabelecimento de metas, necessários ao seu permanente monitoramento292.
O objetivo central explicitado pela PDP é “dar sustentabilidade ao atual ciclo de expansão” da
economia. Para tanto, se propõe a enfrentar quatro desafios:
I) Ampliar firmemente a capacidade de oferta para enfrentar uma demanda em
expansão, evitando-se a formação de eventuais pressões inflacionárias ou de
gargalos que, de forma indesejada, possam abreviar a trajetória virtuosa que se vem
conformando;
II) Preservar a robustez do balanço de pagamentos brasileiro, condição que, nos
últimos anos, contribuiu de forma decisiva para o fortalecimento da economia;
III) Elevar a capacidade de inovação das empresas brasileiras, visando agregar valor
aos produtos nacionais, ampliar a competitividade das empresas no mercado
doméstico e fortalecer a inserção externa do País, seja para consolidar posições em
atividades nas quais já temos vantagens competitivas, seja nas atividades em que a
capacidade de inovação é a variável competitiva chave;
IV) Ampliar as condições de acesso a mercados ara micro e pequenas empresas
(MPEs), como condição básica para induzir um maior crescimento do emprego e da
inclusão social no País.

O balanço, realizado pelo governo federal, concluiu que a crise financeira
internacional, que eclodiu em 2008, afetou o cumprimento das macrometas da PDP. No
entanto, optou-se por não revê-las, focando os esforços para mitigar os impactos negativos
decorrentes. Das quatro macrometas, uma relacionada às exportações foi atingida: a meta era
ter participação de 1,25% das exportações mundiais, em 2010, e o resultado foi de 1,35%. Por
outro lado, o P&D empresarial aumentou, de 0,51% (P&D em relação ao PIB) para 0,59%,
enquanto a meta prevista era de 0,65%. O número de MPE’s exportadoras, em vez de
aumentar em 10% da linha de base de 2006, caiu em 16%. O investimento, em relação ao
PIB, o principal objetivo da Política Industrial Brasileira, que se esperava crescimento de
17,4% para 21%, atingiu 18,4%293.
Para o ciclo 2011-2014, o governo federal apresentou o Plano Brasil Maior que
procura dar continuidade e aprofundar medidas relacionadas às políticas industriais adotadas
anteriormente - PITCE (2003-2007) e PDP (2008-2010) 294.
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Plano Brasil Maior (PBM) - 2011-2014
O Plano Brasil Maior – PBM, criado para alavancar o crescimento e a
expansão de 19 setores da indústria, por meio de três principais objetivos: a) redução dos
custos dos fatores de produção e oferta de crédito para investimentos; b) desenvolvimento das
cadeias produtivas, indução do desenvolvimento tecnológico e qualificação profissional; e c)
promoção das exportações e defesa do mercado interno.
As principais medidas tomadas no âmbito do PBM foram: a desoneração da
folha de pagamento e de investimentos, oferta de crédito, estímulo ao desenvolvimento
produtivo e tecnológico, uso do poder de compra governamental preferencialmente de
produtos e serviços nacionais que incorporem inovação, promoção das exportações e defesa
do mercado internos 295.
Com esta mais recente tentativa de “salvar” a industrialização, via inovação, o
governo federal reforça que seu entendimento sobre “progresso” se deve à capacidade
industrial de absorver, produzir e vender inovação embarcada em sua produção para dar conta
da competição internacional acirrada, principalmente, com países do Norte.
O Plano Brasil Maior fortalece a ideia vigente no período anterior, de que é
necessária uma política industrial ativa que tenha o Estado como agente principal: indutor,
orientador, e regulador do processo de industrialização e promoção da competitividade da
indústria nacional diante dos concorrentes, tanto no mercado internacional quanto no
doméstico. Dentre as metas para o período de 2011-2014 estão: aumentar o dispêndio
empresarial em P&D (% do PIB) de 0,59% para 0,90%; elevar de 30,1% para 31,5% a razão
entre o VTI da indústria intensiva em conhecimento em relação ao VTI total da indústria;
aumentar em 50% o número de MPME’s inovadoras (de 37,1 mil para 58 mil).
É um discurso governamental pró-indústria que parte do princípio de que as
empresas nacionais tem baixa produtividade a ponto de o governo ter de servir como
catalisador tanto do crescimento industrial, quanto da sinergia com a comunidade científica, a
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fim de prover a produção de características inovadoras, não únicas, mas importantes em um
mercado globalizado296.
Com o Plano de Apoio à Inovação Empresarial (Inova Empresa), o governo
destinou R$ 32,9 bilhões para apoio à inovação no setor privado ao longo do biênio
2013/2014, inaugurando um novo modelo de fomento ao desenvolvimento tecnológico no
país, que apresenta, simultaneamente, cinco atributos fundamentais para o desenvolvimento
de novas tecnologias:
(i) foco nos setores e empresas aceleradoras e em tecnologias críticas;
(ii) sinergia com programas de inovação baseados em projetos integrados
envolvendo empresas e instituições de pesquisa;
(iii) acessibilidade por meio da “porta única” de entrada, integrando em um só
edital vários instrumentos (crédito, subvenção, não reembolsável e participação de
capital),
(iv) capilaridade, com descentralização institucional do agente financeiro para
micro e pequenas empresas;
(v) escala, uma vez que representa mais de 0,7% do PIB, condição crítica para seus
efeitos tecnológicos297.

As sete áreas definidas como estratégicas (Energias, Cadeia do Petróleo e Gás,
Complexo da Saúde, Complexo da Defesa e Aeroespacial, Tecnologias da Informação e
Comunicação, Complexo Agroindustrial e Sustentabilidade Socioambiental) receberam R$
23,5 bilhões.
Para cada uma das áreas estratégicas, definiu-se um conjunto de desafios
tecnológicos a serem superados. Dessa forma, as tecnologias consideradas “genéricas” no
Plano, como a microeletrônica, novos materiais, biotecnologia e a nanotecnologia foram
associadas “aos desafios de cada segmento econômico, como a exploração do pré-sal, o
desenvolvimento de biofármacos e o aumento da eficiência energética” 298.
A quantia restante foi destinada ao apoio às MPEs, à infraestrutura de inovação
e aos projetos de inovação e engenharia de outros setores econômicos. Reunindo crédito,
recursos de subvenção para empresas, financiamentos não-reembolsáveis para ICTs
(Instituições Científicas e Tecnológicas), recursos em renda variável e subscrição de ações,
direta ou por meio de fundos, o Inova Empresa é uma ação potente e pioneira em favor da
296
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inovação na indústria brasileira, que prevê, adicionalmente, R$ 4,4 bilhões provenientes de
instituições parceiras.
Em 2012, a Nanotencologia ganhou um novo impulso com a criação do Comitê
Interministerial de Nanotecnologia (CIN), formado por oito ministérios. Com o objetivo de
apoiar empresas e laboratórios que atuam no setor, o MCTI anunciou que investiria até 2015
cerca de, R$ 110 milhões na área. Cerca de R$ 80 milhões seriam direcionados à áreas
específicas de interesse do PBM e da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação
(Encti 2012-2015), em especial, no apoio a laboratórios das unidades de pesquisa do MCTI e
a departamentos de pesquisa de universidades que integram o Sistema Nacional de
Laboratórios em Nanotecnologias (SisNANO). Os R$ 30 milhões restantes se destinarão à
subvenção econômica para inovação nas empresas, por meio da por meio da Agência
Brasileira da Inovação (Finep/MCTI).
Conforme adiantado quando se tratou do PPA 2012-2015, a previsão de
investimentos da ordem de 110 milhões de reais em N&N não foi atingido em 2015, em
função do contingenciamento orçamentário sofrido no exercício, que afetou, como um todo,
as ações do Governo Federal.
4.1.3 Políticas Científicas e Tecnológicas para Nanotecnologia
As políticas científicas e tecnológicas implementadas pelo MCTI contêm as
diretrizes do sistema de ciência e tecnologia, que incluem os objetivos a serem seguidos, as
prioridades a serem apoiadas, as metas a serem alcançadas e os recursos financeiros a serem
aportados. Com base nestes instrumentos, foi possível uma tentativa de compreensão das
estratégias implementadas pelas políticas públicas federais para a nanotecnologia, com base
nos discursos de sustentabilidade, desenvolvimento, inclusão, democracia, cidadania,
integridade, acesso, benefícios, direitos humanos, desigualdade, integração, inovação,
competitividade, entre outros.
Em valores absolutos, o dispêndio total (público e privado) em pesquisa e
desenvolvimento passou de R$ 31,5 milhões em 2000 para R$ 54,2 milhões em 2012,
representando um aumento de cerca de 70%. Enquanto que a produção científica nacional
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absoluta teve um aumento de 321%, passando de cerca de 14 mil para aproximadamente 59
mil documentos publicados em todas as áreas do conhecimento299.
Apesar da crescente produção científica, o sistema nacional de ciência,
tecnologia e inovação tem sido pouco eficiente na transformação desse conhecimento gerado
em produtos, processos e serviços que alavancassem o desenvolvimento econômico.

Programa Nacional de Nanotecnologia (PNN) – 2005
O Programa Nacional de Nanotecnologia, criado em 19 de agosto de 2005, é
composto por um conjunto de ações apoiadas com recursos orçamentários do PPA 2004-2007
e dos Fundos Setoriais.
O objetivo era atender as demandas estratégicas identificadas pela comunidade
envolvida com o desenvolvimento da nanociência e da nanotecnologia e colocar em prática
uma das medidas da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE).
O PNN foi criado à época e com orçamento do PPA 2004-2007, baseado nas
observações promovidas pelo GT 2003, que constatou, dentre outros fatos, que existia na
época razoável produção científica em algumas áreas (como nanobjetos, nanoeletrônico,
nanomagnetismo, nanoquimica e nanobiotecnologia), mas que carecia de atividade de
fabricação no setor industrial. Ou seja, era o prenúncio de um gargalo que se mantém até hoje:
muita atividade científica e pouca materialização na escala industrial.
Diante dessa situação o documento colocava como objetivo geral do programa:
“criar e desenvolver novos produtos e processos em Nanotecnologia, implementando-os para
aumentar a competitividade da indústria nacional e capacitando pessoal para o aproveitamento
das oportunidades econômicas, tecnológicas e científicas da Nanotecnologia” 300.
Havia uma legítima preocupação com a formação de um setor industrial mais
competitivo e capaz de procurar desenvolver nanotecnologias, mas as quatro ações descritas
no programa estão direcionadas para a formação de uma base de infraestrutura científica, ou
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seja, de pesquisa em nanociência, e não para a inserção de nanotecnologias na indústria.
Portanto, verifica-se certo descompasso entre os objetivos delineados e as ações propostas.
Outro fator que importa destacar nesse período é a criação das Ações
Transversais para nanotecnologia dos Fundos Setoriais, no final de 2004, cujos recursos
seriam provenientes de “contribuições incidentes sobre o resultado da exploração de recursos
naturais pertencentes à União, parcelas do Imposto sobre Produtos Industrializados de certos
setores e de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) incidente sobre os
valores que remuneram o uso ou aquisição de conhecimentos tecnológicos/transferência de
tecnologia do exterior (FINEP)”. Ou seja, não eram recursos oriundos de tarifas e impostos e,
dessa maneira, não sofriam as restrições impostas pelo tesouro301.
Quadro-Resumo das ações que compõe o PNN 2005-2006
RECURSOS

AÇÕES
Gestão e Administração do Programa de Desenvolvimento da Nanociência e
da Nanotecnologia
Apoio a Redes e Laboratórios de Nanotecnologia (Rede BrasilNano)

PPA 2004-2007

Fomento a Projetos Institucionais de P&D em N&N – FINEP
Fomento a Projetos de P&D em Micro e Nanotecnologia – CNPq
Implantação de laboratórios e redes de micro e nanotecnologia
Laboratórios Nacionais: LNLS e INMETRO
Laboratórios Estratégicos: CBPF, CETENE e EMBRAPA

FUNDOS
SETORIAIS

Cooperação internacional: Edital França MCT/CNPq e Centro BrasileiroArgentino de Nanotecnologia
Outros apoios: Edital de Incubadoras

Fonte: MCT

Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação (PACTI) - 2007-2010
Em 2007, o MCTI lançou o PACTI, com a novidade de integrar as atividades
de pesquisa, desenvolvimento e inovação com outras políticas do governo federal - Plano de
Aceleração do Crescimento (PAC), PITCE, Plano de Desenvolvimento da Educação (PCE),
301

GORDON, José Luis. Políticas para Nanotecnologia no Brasil – 2004/2008. Dissertação. Instituto de
Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: UFRJ, 2010.

120

Plano de Desenvolvimento da Saúde (PDS) e Política de Desenvolvimento da Agropecuária.
Assim, o PACTI teria uma característica transversal, perpassando por todas essas políticas
para conformar a Política Econômica que comandaria o país.
Na parte relacionada à Nanotecnologia, tem-se o seguinte:
O Programa estruturar-se-á ao longo de quatro eixos principais:
a) fortalecer a gestão e a articulação dos diferentes atores governamentais
envolvidos com o tema, de modo a maximizar as oportunidades e vantagens
competitivas identificadas para o País na área;
b) aumentar as competências no País em nanociência e nanotecnologia, por meio do
apoio à formação e à fixação de recursos humanos, e da consolidação da
infraestrutura básica de caracterização e manipulação de materiais nanoestruturados;
c) promover ações para estimular à inovação em nanotecnologia, mediante o apoio à
interação entre ICTs e empresas; e
d) estímulo à cooperação internacional.

Em relação à atenção dada à nanotecnologia no PACTI, teve-se o cuidado de
incorporar, dentre suas ações a serem abordadas pelo gestor público em ciência e tecnologia e
pela comunidade científica, as questões éticas sobre o impacto social do uso de produtos de
base nanotecnológica, a redução das assimetrias regionais e intra-regionais quanto à aquisição
e difusão do conhecimento em nanotecnologia e a divulgação e educação científica em
nanotecnologia à sociedade em geral, que até o momento não tinha sido incorporado em
nenhum plano.
Com efeito, até aquele momento, todas as medidas para promoção da
Nanotecnologia diziam respeito à formação e qualificação dos recursos humanos, implantação
de infraestrutura adequada e interação entre a academia e as empresas. Pela primeira vez
houve a preocupação em discutir as questões éticas sobre os impactos da Nanotecnologia na
saúde humana e no meio ambiente.

Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI) -2011-2015
Em 2011, foi criada a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação ENCTI, com os objetivos de “de avançar na estruturação de uma base econômica apoiada em
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um processo endógeno e dinâmico de inovação” e “situar o Brasil na vanguarda do
conhecimento científico e tecnológico” 302.
A nanotecnologia, devido a seu caráter transversal, aparece mais uma vez, ao
lado da biotecnologia, como uma área capaz de fomentar todos os objetivos propostos pela
ENCTI, especialmente o de “Promover a geração do conhecimento e do desenvolvimento de
produtos, processos e serviços nanotecnológicos visando o aumento da competitividade da
indústria brasileira”

303

. As principais estratégias para consecução do objetivo retro referido

são:
1) Consolidação da infraestrutura de laboratórios nacionais de nanotecnologia;
2) Apoio a redes temáticas e Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT)
de nanotecnologia;
3) Apoio a projetos institucionais de P&D em nanotecnologia;
4) Criação de Programa de formação e capacitação de recursos humanos para o
desenvolvimento da Nanotecnologia;
5) Apoio ao desenvolvimento industrial de produtos/processos nanotecnológicos;
6) Apoio à disseminação da nanotecnologia na sociedade; e
7) Apoio à Cooperação internacional em nanotecnologia.

O MCTI divulgou a intenção de que nos anos seguintes seriam promovidas
ações estruturantes na área de nano, tais como: estabelecer parcerias internacionais em áreas
estratégicas de interesse nacional, na forma do Centro Brasil-China em Nanotecnologia, que
desenvolverá P,D&I em nanomateriais e nanodispositivos; e criar políticas agressivas para
aumentar substancialmente o número de empresas com P&D em Nanotecnologia304.
Iniciativa Brasileira de Nanotecnologia (IBN) – 2013
As ações da Iniciativa Brasileira de Nanotecnologia (IBN) estão alinhadas com
as políticas, metas e princípios contidos na ENCTI, convergentes com o Plano Brasil Maior, e
foram definidos como estratégicas para a política nacional de P,D&I em nanociência e
nanotecnologia.
A IBN define as ações específicas identificadas como fundamentais para
promover o avanço científico e tecnológico nas diversas áreas de conhecimento envolvendo
nanotecnologias e a transformação desses avanços em riquezas, e está apoiada em dois pilares
de sustentação: o Sistema Brasileiro de Tecnologia (SIBRATEC) e o Sistema Nacional de
Laboratórios em Nanotecnologias (SisNano).
302
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O SIBRATEC é um sistema de articulação e aproximação da comunidade
científica e tecnológica com as empresas. Objetiva atender às necessidades de
desenvolvimento tecnológico e implantar a cultura da inovação nas empresas brasileiras,
principalmente micro e pequenas melhorar, bem como melhorar a qualidade dos produtos
colocados nos mercados interno e externo, dando condições para o aumento da taxa de
inovação dessas empresas e, assim, contribuindo para o aumento do valor agregado de
faturamento, produtividade e competitividade no mercado305.
O SIBRATEC é gerido, no âmbito nacional, por um Comitê Gestor; três
Comitês Técnicos, sendo um para cada componente, operando articuladamente; uma
Secretaria Executiva, exercida pela Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
do MCTI, a qual tem como Agência Executora a FINEP.
O Sistema Nacional de Laboratórios em Nanotecnologias (SisNANO) foi
instituído pela Portaria nº 245 de 5 de abril de 2012 e consiste num sistema formado por um
conjunto de laboratórios dedicados à PD&I, abarcando um amplo espectro de
nanotecnologias.
Seu objetivo é democratizar o uso desses laboratórios, os quais tem o
compromisso de atuarem como laboratórios abertos a usuários externos oriundos dos setores
público e privado, permitindo maior interação entre pesquisadores e empresas e maiores
facilidades para utilização, não apenas da infraestrutura dos laboratórios, mas também de
recursos humanos aptos a prestarem assistência no desenvolvimento de projetos de PD&I ou
realização de testes e análises em nanotecnologia.
Há duas categorias de laboratórios no SisNANO: os chamados Laboratórios
Estratégicos (LE), que estão situados em unidades de pesquisa, institutos ou organizações
sociais diretamente ligadas ao governo federal e os Laboratórios Associados (LA), situados
em Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) como, por exemplo, universidades públicas ou
privadas que tenham esse caráter.
Os Laboratórios Estratégicos assumem o compromisso de disponibilizarem
pelo menos 50% do tempo para projetos e usuários externos, sejam eles do setor público ou
privado:
305
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LABORATÓRIOS ESTRATÉGICOS DO SISNANO:
1. Laboratório de Nanotecnologia para o Agronegócio – LNNA (Embrapa
Instrumentação, SP)
2. Centro de Caracterização em Nanotecnologia para Materiais e Catálise – Cenano
(INT, RJ)
3. Laboratório Nacional de Nanotecnologia – LNNANO (Cnpem/SP)
4. Laboratório Multiusuário de Nanotecnologia do Cetene – LMNano (Cetene, PE)
5. Laboratório de Química de Nanoestruturas de Carbono – LQN (CDTN/Cnen,
MG)
6. Laboratório Estratégico de Nanometrologia do Inmetro (Inmetro, RJ)
7. Laboratório Multiusuário de Nanociências e Nanotecnologia – Labnano (CBPF,
RJ)
8. Laboratório Integrado de Nanotecnologia – LIN-Ipen (Ipen/Cnen, SP)

Esses laboratórios são totalmente financiados pelo MCTI e possuem forte
missão educacional no âmbito da nanociência e da nanotecnologia, formando usuários,
treinando pessoal qualificado e garantindo o acesso aos equipamentos e sistemas pelas
comunidades científica, tecnológica e de inovação na nanoescala.
Já os Laboratórios Associados, assumem os mesmos compromissos de abertura
tendo que disponibilizar, no mínimo, 15% do tempo disponível para usuários externos, nos
mesmos moldes dos LE:

LABORATÓRIOS ASSOCIADOS DO SISNANO:
1. Laboratório Regional de Nanotecnologia – LRNANO (UFRGS/RS)
2. Centro de Caracterização e Desenvolvimento de Protocolos para Nanotecnologia
– CCDPN (Unesp/SP)
3. Central Analítica em Técnicas de Microscopia (eletrônica e ótica) da
Universidade Federal do Ceará (UFC/CE)
4. Laboratório de Síntese de Nanoestruturas e Interação com Biossistemas –
Nanobioss (Unicamp/SP)
5. Laboratório de Caracterização Estrutural – LCE (UFSCar/SP)
6. Laboratório Associado de Desenvolvimento e Caracterização de Nanodispositivos
e Nanomateriais – LANano (UFMG/MG)
7. Laboratório de Nanobiotecnologia para Desenvolvimento, Prototipagem e
Validação de Produtos para o SUS (IBMP/PR)
8. Laboratórios Associados em Nanotecnologia – LARnano (UFPE/PE)
9. Laboratório Associado da UFV (UFV/MG)
10. Laboratório de Nanociência e Nanotecnologia da Amazônia – Labnano-Amazon
(UFPA/PA)
11. Laboratório de Eletroquímica e Materiais Nanoestruturados – LEMN
(UFABC/SP)
12. Laboratório de Engenharia de Superfícies e Materiais Nanoestruturados da
Coppe – LabEngNano/Coppe (UFRJ/RJ)
13. Laboratório Interdisciplinar para o Desenvolvimento de Nanoestruturas – Linden
(UFSC/SC)
14. Núcleo de Bionanomanufatura (IPT/SP)
15. Centro de Componentes Semicondutores – CCS (Unicamp/SP)
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16. Núcleo de Apoio à Pesquisa em Nanotecnologia e Nanociências – NAP-NN
(USP/SP)
17. Laboratório Central em Nanotecnologia – LCNano (UFPR/PR)
18. Laboratório de Fabricação e Caracterização de Nanodispositivos – Labdis
(PUC/RJ).

Deve-se ressaltar que o tempo disponibilizado é contabilizado exclusivamente
em projetos de nanotecnologia, que é o foco e a razão de ser do SisNANO e que a
contabilização do tempo de uso disponibilizado por cada laboratório terá também critérios
qualitativos.
Os laboratórios do SisNANO recebem recursos de forma prioritária do MCTI.
Em 2013, a previsão era de que recebessem investimento de R$32 milhões provenientes do
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), R$6,7 milhões
provenientes do orçamento da CGNT e R$25 milhões do orçamento da Coordenação Geral de
Serviços Tecnológicos (CGST) para formação de redes do Sistema Brasileiro de Tecnologia
Sibratec com os laboratórios do SisNANO.
O SisNANO permite que empresas e laboratórios interajam, estimulando o uso
e produção com base nanotecnológica pela indústria nacional. Atualmente, 26 laboratórios do
SisNANO recebem financiamento do MCTI para darem suporte à convergência entre a
academia e as empresas, visando o aumento da competitividade industrial, melhoria da
infraestrutura, formação de recursos humanos e suporte ao processo de regulação da
nanotecnologia.
Além disso, a IBN incorporou ações visando à regulação da nanotecnologia,
tendo colaborado, nesse sentido, com a Comissão Europeia no projeto NANoREG. Em 2015,
foram criadas duas novas Redes de Inovação em Nanotecnologia, no âmbito da IBN, uma
relacionada a nanopartículas e nanocompósitos e outra de nanodispositivos e nanossensores,
tendo como protagonistas, 24 dos 26 laboratórios integrantes do SisNANO.
Atualmente, o foco dos investimentos das ações previstas na IBN concentra-se
em:
a) assegurar as atividades dos laboratórios pertencentes ao Sistema Brasileiro de
Laboratórios em Nanotecnologias (SisNano);
b) estruturar uma rede de serviços tecnológicos em nanotecnologia;
c) implementar duas redes de inovação: uma para nanodispositivos e nanosensores e
a outra para nanomateriais e nanocompósitos;
d) apoiar o envolvimento brasileiro nas atividades relacionadas com a regulação da
nanotecnologia – Programa NANoREG;
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e) dar continuidade às cooperações internacionais vigentes na área.

Cabe destacar que a IBN passou a ter a sua gestão integrada e compartilhada
por meio do Comitê Interministerial de Nanotecnologia (CIN), instituído pelo MCTI, que
reúne representantes de diferentes setores envolvidos diretamente e indiretamente às
aplicações da nanotecnologia.
4.1.4 Síntese do capítulo
Observa-se do exposto que as políticas de inovação no Brasil com foco em
N&N se ampliaram, sobremaneira, ao longo dos anos 2000. Contudo, uma análise mais detida
permite concluir que a governança de tais políticas vem se colocando com grande
complexidade dado o grande número instituições responsáveis pelo desenho e implementação
dos programas, muitas vezes desarticulados entre si.
As experiências internacionais bem sucedidas apontam que sem uma
institucionalidade eficiente, a implementação das políticas de inovação torna-se volátil e
incapaz de apoiar o setor privado a inovar nos requisitos demandados pela competição
internacional. Assim, o primeiro resultado encontrado pelo estudo aponta que a estrutura de
governança das políticas de inovação no Brasil é muito complexa e difusa, a despeito da
sofisticação dos instrumentos de apoio.
No que se refere ao processo de descentralização do fomento federal, o estudo
verifica que sua efetividade ainda é questionada dada a existência de sobreposições
institucionais que não tornam tal estrutura de governança mais ágil e efetiva. Ademais, com
raras exceções, verifica-se entre os entes subnacionais uma forte fragilidade institucional, o
que lhe confere uma limitação de natureza estrutural cujos efeitos se repercutem na
capacidade de coordenação de políticas, financiamento, normatização e execução.
Viotti faz a seguinte análise sobre o caso do Brasil como um todo, mas que
pode ser levado par o caso de nanotecnologia:
A multiplicidade de ações, iniciativas e diretrizes, hoje existentes, precisa convergir
para o estabelecimento de objetivos que sejam menos numerosos, abrangentes e
gerais. É preciso estabelecer alguns poucos objetivos que sejam efetivamente
prioritários e estratégicos e simultaneamente, desenvolver um esforço de
recuperação da capacidade de o país planejar e coordenar ações de longo prazo306.
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Os baixos investimentos em N&N, em comparação com outros países, pode ser
um fator complicador da política, pois vai exigir aos policy makers maior grau de
seletividade. Mas alocar recursos em ações genéricas e desarticuladas, pulverizando-os,
também não tem se mostrado uma estratégia muito eficiente.
Conforme Barbosa & Pereira307, a eleição do Partido dos Trabalhadores para a
presidência, em 2002, inaugurou uma nova fase na governança do país, marcada pelo
fortalecimento de políticas de inclusão social, por um lado, e pela manutenção de alguns dos
pressupostos macroeconômicos neoliberais, por outro.
Este pluralismo ou maleabilidade ideológica, uma das marcas do governo
brasileiro na última década, se manifestou também no âmbito da política de ciência,
tecnologia e inovação.
A orientação central da estratégia política para a ciência e tecnologia foi a
promoção de medidas baseadas no Paradigma de Políticas para a Economia do Conhecimento
(PPEC), como exemplo, a revisão da regulação para o estímulo à inovação em empresas e à
colaboração direta destas com as universidades públicas, o que deu origem à Lei do Bem e
Lei da Inovação.
Por outro, houve uma abertura para a discussão sobre uma política de C&T
para a inclusão social, ou seja, uma política orientada de acordo com o Paradigma de Políticas
para a Coesão Social (PPCS), como exemplo, o plano de ação do Ministério de Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCTI) de 2006, que ainda fundamenta a apresentação institucional da
política federal em seu sítio de internet, está estruturado em quatro prioridades: “Expansão e
Consolidação do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI)”; “Promoção de
Inovação Tecnológica nas Empresas”; “Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Áreas
Estratégicas”; e “CTI para o Desenvolvimento Social” (MCT - Ministério da Ciência e
Tecnologia, 2006). Neste último enfoque, são apresentadas as linhas de ação: “Popularização
da CTI e melhoria do ensino” e “Tecnologias para o Desenvolvimento Social”. Assim, apesar
de 19 das 21 linhas de ação não apresentarem nenhuma referencia explícita à vinculação
direta da CTI com a inclusão social, a vigésima primeira apresenta uma afirmação categórica
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da necessidade de se promoverem tecnologias sociais “como instrumento de desenvolvimento
social, econômico e regional do país” 308.

308

MCTI, ENCTI 2012-2015, op.cit.
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5.

CONCLUSÃO
Queremos saber
o que vão fazer com as novas invenções.
Queremos notícia mais séria
sobre a descoberta da antimatéria
e suas implicações
na emancipação do homem,
das grandes populações,
homens pobres das cidades,
das estepes, dos sertões.
Queremos saber
quando vamos ter raio laser mais barato,
queremos de fato um relato,
retrato mais sério do mistério da luz,
luz do disco-voador,
pra iluminação do homem,
tão carente e sofredor...
Queremos viver,
confiantes no futuro, por isso se faz
necessário prever qual o itinerário da ilusão,
a ilusão do poder, pois se foi
permitido ao homem tantas coisas conhecer,
é melhor que todos saibam o que pode acontecer.
Queremos saber, queremos saber,
todos queremos saber
Gilberto Gil309

Diante das ideias expostas, concluímos que para a promoção do
desenvolvimento nacional são necessárias modificações estruturais no sistema econômico e
político no Brasil, com vistas a promover a combinação de desenvolvimento tecnológico com
desenvolvimento econômico-social.
O desenvolvimento de políticas públicas em inovação deverá ter como norte os
preceitos esculpidos nos artigos 218 e 219 da Constituição Federal, com vistas à consecução
do objetivos elencados no artigo 3º, ou seja, na utilização da tecnologia, sobretudo da
Nanotecnologia, como instrumento de geração de riqueza, acompanhada de uma vinculada
política de melhor distribuição de renda. Ter o Estado como ator principal dessas mudanças
parece ser o caminho mais apropriado para a realidade brasileira.
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O Brasil logrou, com efeito, construir um sistema de ciência e tecnologia que
se caracteriza pela quase excelência, do ponto de vista dos padrões conhecidos nos países
subdesenvolvidos, inclusive não ficando a dever, em certas áreas de pesquisa, quase nada aos
países desenvolvidos.
O desempenho do Brasil é menos satisfatório no que se refere à transposição
das descobertas, inovações e resultados do saber científico para o campo da pesquisa aplicada
e no terreno prático de suas derivações tecnológicas e industriais mais imediatas.
As tendências que já apontam para uma situação de ruptura tecnológica e de
mudança profunda na configuração de procedimentos industriais vem afetando a
produtividade relativa das indústrias, o jogo das vantagens comparativas entre os países, bem
como a própria composição do comércio internacional, de modo que, ao que parece, a própria
forma de acumulação de conhecimento e tecnologia deverá ser repensada.
Neste cenário, abre-se espaço para uma visão mais solidária sobre a economia,
a política, o direito, a tecnologia, ou seja, para Economias Solidárias e Tecnologias Sociais.
O Estado deve tomar a dianteira, ser o indutor das políticas de/para inovação,
combinando crescimento econômico com redução das desigualdades sociais e regionais,
construídas por meio do diálogo social, do pacto federativo e com um olhar o território
nacional.
Assim, priorizar a tecnologia social como política pública pode significar a
opção por um processo científico que seja gerador de maior nível de emprego do que outro
eventualmente mais sofisticado e de vanguarda na pesquisa. Ou ainda, adotar um determinado
procedimento de tecnologia social como política de Estado pode representar a opção por um
modelo de respeito a determinados padrões de incentivo à política regional e a não aceitação
passiva de modelos universais destruidores de raízes sociais e culturais significativas.
Estamos no caminho, mas ele é longo e cheio de pedras.
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7.

ANEXOS – TABELAS
TABELA 1 – RANKING DE PRODUÇÃO ACADÊMICA POR QUANTIDADE DE
ARTIGOS INDEXADOS – PERÍODO DE 2011 A 2015
Nº

PAÍSES

2011

2012

2013

2014

2015

1

CHINA

24.949

28.362

34.584

41.320

47.480

2

EUA

18.747

19.841

21.925

22.447

23.497

3

INDIA

5.534

6.099

7.952

9.485

10.707

4

CORÉIA DO SUL

6.344

6.891

7.581

8.259

8.835

5

ALEMANHA

6.834

6.987

7.538

7.861

8.159

6

JAPÃO

6.763

6.717

7.197

7.299

7.321

7

IRÃ

3.011

3.681

4.624

5.553

6.697

8

FRANÇA

4.554

4.823

5.232

5.252

5.601

9

REINO UNIDO

3.440

3.628

4.124

4.384

4.810

10

ESPANHA

3.055

3.429

3.715

3.912

4.064

11

ITÁLIA

3.004

3.225

3.693

3.767

4.075

12

RÚSSIA

2.845

2.894

3.277

3.567

4.367

13

AUSTRÁLIA

2.110

2.277

2.774

3.079

3.537

14

CANADÁ

2.386

2.609

2.896

2.936

3.231

15

TAIWAN

3.165

3.107

3.470

3.422

3.184

16

ARÁBIA SAUDITA

610

919

1.248

1.785

2.458

17

BRASIL

1.332

1.552

1.844

2.081

2.212

Fonte: WebScience
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TABELA 2 – RANKING DE NANO ARTIGOS POR MILHÕES DE PESSOAS
País

Nº de Artigos
(por milhões de pessoas)

1º

Singapura

442

2º

Suíça

220

3º

Liechtenstein

213

4º

Coréia do Sul

174

5º

Finlândia

167

6º

Suécia

160

7º

Eslovênia

153

8º

Dinamarca

151

9º

Austrália

148

10º

Irlanda

145

62º

Brasil

10

Fonte: StatNano
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TABELA 3 – CURSOS EM N&N OFERECIDOS PELAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DO BRASIL

UNIVERSIDADES PÚBLICAS

CURSO

NÍVEL

Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)

Física Atômica e Molecular / Física de
Plasmas

Mestrado e
Doutorado

PPgDITM (UFC, UFPB , UFRPE e UFRN)

Desenvolvimento e Inovação Tecnológica
em Medicamentos

Doutorado

PPGNanoFarma (UFG, UFRGS, USP-RP, UNESPARARAQUARA), UFPE, UFSC, UFOP, UFRN e
UFSM)

Nanotecnologia Farmacêutica

Doutorado

Universidade de Brasilia - UnB

Nanociência e Nanobiotecnologia

Mestrado e
Doutorado

Universidade de São Paulo - USP

Física: Nanotecnologia e Nanociência

Mestrado e
Doutorado

Universidade Federal da Bahia - UFBA

Engenharia Industrial: Nanotecnologia
Supercrítica

Mestrado

Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL

Engenharia de Materiais: Nanomateriais e
Nanotecnologia

Mestrado

Universidade Federal de Lavras - UFLA

Engenharia de Biomateriais

Mestrado

Universidade Federal de Rondônia - UNIR

Biologia Experimental: Nanotecnologia
Aplicada às Doenças Tropicais.

Mestrado e
Doutorado

Universidade Federal de São Carlos - UFSCar

Nanociência e Nanotecnologia de Materiais

Mestrado

Universidade Federal do ABC

Nanociências e Materiais Avançados

Mestrado e
Doutorado

Universidade Federal do Amapá - UNIFAP

Nanotecnologia aplicada à fármacos e
medicamentos.

Mestrado

Universidade Federal do Amazonas - UFAM

Ciência e Engenharia dos Materiais

Mestrado

Universidade Federal do Ceará - UFC

Química: Nanotecnologia de Biopolímeros

Mestrado e
Doutorado

Universidade Federal do Piauí - UFPI

Físico-Química: Fabricação de filmes
nanoestruturados e biomembranas

Mestrado

Universidade Federal do Piauí - UFPI

Físico-Química: Óxidos Metálicos
Nanoestruturados

Mestrado

Continua
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UNIVERSIDADES PÚBLICAS

CURSO

NÍVEL

Universidade Federal do Piauí - UFPI

Química Inorgânica: Química
supramolecular e Nanociência

Mestrado e
Doutorado

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

Nanotecnologia

Bacharelado

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ/Coope

Engenharia de Nanotecnologia

Mestrado e
Doutorado

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS

Física: Materiais e Nanotecnologia

Bacharelado

Universidade Federal do Vale do São Francisco UNIVASF

Ciência dos Materiais

Mestrado

Universidade Federal dos Vales Do Jequitinhonha e
Mucuri – UFVJM

Tecnologia e Inovação: Materiais
Poliméricos e Nanotecnologia

Mestrado

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR

Química Inorgânica: Nanomateriais

Mestrado

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR

Química Orgânica: Fontes Renováveis e
Produtos Naturais

Mestrado

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR

Ciência e Engenharia de Materiais

Mestrado

Fonte: Elaboração própria
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TABELA 4 - CURSOS EM N&N OFERECIDOS POR UNIVERSIDADES
PARTICULARES
UNIVERSIDADES PARTICULARES

CURSO

NÍVEL

Centro Universitário Franciscano em Santa
Maria (RS)

Nanociências

Mestrado e
Doutorado

Faculdades Oswaldo Cruz (SP)

Nanotecnologia Química e Farmacêutica

Especialização

Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro (PUC-RJ)

Engenharia de Materiais e Nanotecnologia

Bacharelado

Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro (PUC-RJ)

Engenharia Elétrica: Nanotecnologia

Mestrado e
Doutorado

Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro (PUC-RJ)

Ciência e Engenharia de Materiais:
materiais nanotestruturados

Mestrado e
Doutorado

Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro (PUC-RJ)

Engenharia de Processos e Meio Ambiente:
materiais nanoestruturados

Mestrado e
Doutorado

Universidade Paulista - UNIP (SP)

Patologia Ambiental e Experimental
(Nanobiotencologia)

Mestrado e
Doutorado

Universidade Presbiteriana Mackenzie (SP)

Engenharia de Materiais e Nanotecnologia

Mestrado e
Doutorado

Fonte: Elaboração própria
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TABELA 5 - RANKING DE PAÍSES BASEADO NO NÚMERO DE PATENTES
CONCEDIDAS EM NANOTECNOLOGIA - USPTO 2014 E 2015
COUNTRY

2014

2015

1º

USA

4.414

4.365

2º

JAPAN

889

902

3º

SOUTH KOREA

667

839

4º

TAIWAN

551

500

5º

CHINA

357

393

6º

GERMANY

496

307

7º

FRANCE

347

242

8º

NETHERLANDS

155

156

9º

UK

145

109

10º

CANADA

127

109

11º

SINGAPORE

51

65

12º

SWITZERLAND

126

64

13º

SWEDEN

65

57

14º

SAUDI ARABIA

32

53

15º

INDIA

55

50

16º

BELGIUM

47

45

17º

ITALY

77

41

18º

FINLAND

37

37

19º

SPAIN

32

27

20º

AUSTRALIA

28

19

26º

BRAZIL

12

8

World

8.681

8.588

Fonte: StatNano
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TABELA 6 - RANKING DE PAÍSES BASEADO NO NÚMERO DE PATENTES
CONCEDIDAS EM NANOTECNOLOGIA - EPO 2014 E 2015
COUNTRY

2014

2015

1º

USA

361

421

2º

GERMANY

206

229

3º

FRANCE

140

152

4º

JAPAN

141

131

5º

SOUTH KOREA

73

52

6º

SWITZERLAND

63

48

7º

ITALY

29

47

8º

UK

45

45

9º

NETHERLANDS

38

43

10º

BELGIUM

23

33

11º

CHINA

14

28

12º

SWEDEN

22

16

13º

AUSTRIA

14

16

14º

SPAIN

15

15

15º

CANADA

14

14

16º

AUSTRALIA

9

14

17º

TAIWAN

8

12

18º

FINLAND

9

12

19º

INDIA

14

11

20º

POLAND

1

8

36º

BRAZIL

3

1

World

1.289

1.415

Fonte: StatNano
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TABELA 7 - RANKING DE PAÍSES BASEADO NO NÚMERO DE PATENTES
CONCEDIDAS EM NANOTECNOLOGIA - INPI
PAÍS DEPOSITANTE

Nº DE PATENTES

Brasil

418

EUA

359

União Europeia

56

Alemanha

25

França

20

Reino Unido

16

Itália

16

Espanha

13

República da Coréia

11

Índia

8

Japão

8

México

8

União Europeia e EUA

8

Portugal

7

Rússia

6

China

4

Áustria

4

Suécia

4

Austrália

3

Eurásia

3

Alemanha e EUA

3

Canadá

2

África do Sul

2

Dinamarca

2

Holanda

2

Suíça

2

Finlândia

2

Chile

2

Israel

2

Suécia e EUA

2

Polônia

1

Bélgica

1

Austrália e EUA

1

União Europeia / EUA e Dinamarca
TOTAL
Fonte: Elaboração própria
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TABELA 8 - CRONOLOGIA DOS PRINCIPAIS EVENTOS RELACIONADOS À POLÍTICA
BRASILEIRA DE N&
ANO

EVENTO

2001

Edital CNPq Nano 01/2001 cria as 4 Redes e apoia 4 Institutos do Milênio em nanotecnologia

2003

Instituído Grupo de Trabalho (GT) para o Programa Nacional Quadrienal de Nanotecnologia

2003
2004
2004

Criada a Coordenação‐Geral de Políticas e Programas de Nanotecnologia, atualmente CGNT (Decreto
4.724)
Início do Programa Desenvolvimento da Nanociência e da Nanotecnologia, no âmbito do Plano
Plurianual - PPA 2004‐2007
Constituído GT para estudo sobre a implantação do Laboratório Nacional de Micro e Nanotecnologia
(Portaria MCT 346)

2004

Criada a Ação Transversal de Nanotecnologia nos Fundos Setoriais

2004

Lançamento da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE), que considera a
nanotecnologia como "área portadora de futuro".

2004

Criada a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) - Lei 11.080/2004

2004

Instituída a Rede BrasilNano (Portaria MCT 614)

2005

Designados membros para composição do Conselho Diretor da Rede BrasilNano (Portaria MCT 192)

2005

Assinado o Protocolo de Intenções entre Brasil e Argentina que criou o CBAN

2005

Novo modelo de gestão dos Fundos Setoriais cria a Ação Transversal em Nanotecnologia

2005

Lançado o Programa Nacional de Nanotecnologia (PNN)

2005

Criada coordenação de Nanotecnologia no CETENE (Portaria MCT 491)

2006

Edital MCT/CNPq nº 42/2006 ‐ Programa Nacional de Nanotecnologia ‐ Jovens Pesquisadores.

2008

Edital MCT/CNPq/FNDCT/CAPES/FAPEMIG/FAPERJ/FAPESP 15/2008 ‐ Institutos Nacionais de
Tecnologia. Seleção de oito institutos de nanotecnologia no Norte, Nordeste e Centro‐Oeste.

2008

Lançamento da Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP)

2009

Criação, no âmbito da PDP, do Fórum de Competitividade de Nanotecnologia

2009

Apoio à interação entre grupos e redes de pesquisa e a Petrobras nas questões relacionadas com P&D em
Nanotecnologia.

2010

Fórum de Inovação de Nanotecnologia nas Empresas Estatais.

2010
2010
2011

Edital MCT/CNPq nº 74/2010 ‐ Seleção pública de propostas para apoio à formação de redes
cooperativas de pesquisa e desenvolvimento em Nanociência e Nanotecnologia
Inauguração do Centro de Caracterização em Nanotecnologia (Cenano) do Instituto Nacional de
Tecnologia (INT/MCT);
MDIC e ABDI, por recomendação do Fórum de Competitividade em Nanotecnologia (FCN), organizam
o 1º. Workshop Nanotecnologias: da ciência ao mundo dos negócios.

2011

Criado o Comitê Consultivo em Nanotecnologia – CCNano (Portaria MCT 260)

2012

Criado o Centro Brasil‐China de Pesquisa e Inovação em Nanotecnologia (Portaria MCT 117)

2012

Criado o Comitê Interministerial de Nanotecnologia – CIN (Portaria Interministerial 510)

2012

Instituído o Sistema Nacional de Laboratórios em Nanotecnologia – SisNANO (Portaria MCT 245)

2012

Lançamento do Plano Brasil Maior (PBM) e da Estratégia Nacional de Ciência Tecnologia e
Inovação (ENCTI) 2012‐2015, com ações estruturantes na área de Nanotecnologia.

2013

Acordo assinado com o Canadá para execução conjunta de P&D em Nanotecnologia.

2014

Participação do Brasil no NANoREG - União Europeia

2014

Acordo entre Brasil-EUA para formação do Consórcio para Inovação em Nanotecnologia, Energia e
Materiais (CINEMA)
Fonte – Adaptado de BRAGA, op. cit. p.151
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