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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo, mostrar a inserção das inovações tecnológicas no 
campo da agricultura, especificamente na cultura de soja. Para isso, fará uma 
análise do processo de inovação aplicado na biotecnologia vegetal. Através do 
estudo do crescimento da cultura de soja transgênica no Brasil, durante os últimos 
cinco anos, poderá demonstrar que com o advento da inovação tecnológica aplicada 
no ramo da biotecnologia vegetal, fez com que houvesse um relativo aumento na 
produtividade da soja brasileira, através da utilização de grãos geneticamente 
modificados. Analisará também, as vantagens e desvantagens ocasionadas pela 
utilização desses grãos geneticamente modificados, como o pagamento de royalties 
à empresa detentora da patente desses grãos, a controvérsia nos mercados 
externos quanto aos produtos transgênicos, o lobby das corporações empresariais 
sobre o governo e agricultores para a liberação e plantio desses produtos. Assim, 
este trabalho pretende concluir que a ciência, a técnica e a indústria, são elementos 
incontornáveis para o processo de inovação nas biotecnologias. 

V 
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos dez anos, o Brasil sofreu grandes transformações sociais, 

políticas e econômicas, ocasionadas principalmente pela estabilidade econômica 

atingida após a implantação do Plano Real em 1994. 

Entre essas grandes transformações, as ocorridas na economia, com a 

inserção do país no cenário econômico internacional, são as que melhor podem ser 

vislumbradas e mensuradas. 

Dentro da economia nacional, além das revoluções ocorridas nas estruturas 

produtivas, a que mais chamou a atenção da opinião pública, sem dúvida alguma, foi 

a expansão do agronegócio no país. Esse setor, que antes era considerado arcaico 

e totalmente fora do tempo em que se encontrava o restante da economia brasileira, 

hoje é considerado um modelo a ser seguido pelos outros setores, como também 

está servindo de exemplo até mesmo para outros países que desejam alcançar o 

grau de sofisticação implementado pela agricultura no país. 

Os números desse setor são consideráveis, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) , o agronegócio movimenta em torno de 460 bilhões 

de reais por ano, o que eqüivale a um terço do PIB (Produto Interno Bruto) nacional; 

é responsável por quase 18 milhões de empregos (37% do total nacional) e rende 

para a nossa balança comercial 30 bilhões de dólares, o que eqüivale a 42% de tudo 

o que é vendido pelo nosso país para outras nações. Dentro desses números, a 

cultura que mais se destaca e é considerado "carro-chefe" dessas transformações 

ocorridas no campo, é a soja. (IBGE, 2004) 

A soja é considerada uma cultura com mercado garantido, pois de seu grão 

são extraídos óleos vegetais e as proteínas que compõem as necessidades diárias 

de calorias de que um ser humano necessita. Além disso, do grão é feito o farelo 

que é utilizado na alimentação bovina, suína e avícola. Isso faz com que a procura 

do grão seja muito grande, tanto interna como externamente, pois vários países 

utilizam em suas rações para os rebanhos, proteínas animais, isto é, utilizam-se de 

restos de animais para compor a alimentação, o que vem fazendo surgir grandes 

protestos por parte de entidades e governos, para a utilização de proteínas vegetais, 

que são mais saudáveis para o posterior consumo humano 1. 

1 É importante notar aqui que, o uso da ração animal (restos animais), foi utilizado durante muito tempo pelos 
países da Europa, não sendo o caso no Brasil. 
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Isso fez com que a demanda pela soja sofresse uma grande evolução, onde 

os países produtores apressaram-se em atender a esta demanda. Para isto, o 

desenvolvimento de novas tecnologias que possibilitassem o aumento na 

produtividade e conseqüentemente na competitividade entre esses países, levou a 

um aumento significativo nas descobertas e nas quantias aplicadas em Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) por parte de grandes laboratórios e também de toda a 

cadeia produtiva dessa cultura. 

Com o advento das pesquisas e da biotecnologia vegetal, novas 

modalidades de plantas foram desenvolvidas para atender as mais variadas 

expectativas quanto à adaptação aos diversos tipos de solos e climas, assim como a 

resistência a pragas e doenças típicas de cada região de plantio. 

A partir da introdução da engenharia genética nessas pesquisas, as 

sementes dessas plantas passaram a sofrer mutações em suas estruturas, com a 

inserção de genes extraídos de outras plantas e até mesmo de pragas antes 

combatidas. Essas sementes passaram a germinar com uma proteção contra seus 

predadores naturais. 

Essas novas tecnologias fizeram surgir grandes conglomerados de 

pesquisas, notadamente a Embrapa, e a reboque empresas privadas que se 

especializaram em investir nesse ramo, vislumbrando um potencial de lucro muito 

grande. 

Assim o ponto de partida deste trabalho é a constatação da importância do 

processo de inovação e da mudança técnica nas biotecnologias onde se procura 

analisar a importância da ciência nesse quadro definido. 

O objeto deste trabalho está relacionado à determinação e a dinâmica do 

processo de inovação e da mudança técnica nas biotecnologias, precisamente na 

cultura de soja. 

De uma forma geral, pode-se definir as biotecnologias como uma disciplina 

que reagrupa todas as atividades que tratam a exploração das propriedades do ser 

vivo. 

Todavia, uma definição mais precisa é dada pela OCDE 2 onde indica que 

este domínio faz referência a um conjunto de técnicas, como a engenharia genética, 

a cultura celular, a engenharia das proteínas e a enzimologia, resultantes do 

2 BULL, A.; HOLT, G.; LILLY, M.D.; 1982; "Biotechnology: International trends and perspectives", OCDE. 
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desenvolvimento das biociências tais como a biologia molecular, a microbiologia, a 

biofísica, a bioquímica ou ainda a genética. 

Assim a característica central das biotecnologias é o conjunto de técnicas 

que visam a exploração dos microorganismos, das células animais e vegetais, cujo 

objetivo final é a produção de bens e serviços. 

Dessa forma é importante reconhecer que existe uma relação forte e estreita 

entre a ciência, a técnica e a indústria, na medida em que nesse processo de 

inovação o objeto final é a produção de bens e serviços subtraídos das 

biotecnologias. Segue então a pergunta de partida desse trabalho: 

De que forma se produz o processo de inovação e da mudança técnica 

nas biotecnologias? Dito diferentemente, como se forma a relação ciência-

técnica-indústria no processo de inovação no quadro das biotecnologias? 

Assim o objetivo é identificar o lugar da técnica como elemento incontornável 

no processo de inovação no quadro das biotecnologias. Esse objetivo fundamenta o 

processo de inovação de conhecimentos sobre o encontro de duas lógicas. De uma 

parte, a lógica da produção de conhecimentos que se encontra nas instituições 

públicas de pesquisa 3. De outra parte, a lógica da cristalização dos conhecimentos 

que se encontra nas indústrias. A adequação dessas duas lógicas se traduz pela 

adoção de uma inovação técnica que é o lugar de passagem obrigatório entre elas. 

Para tanto se procura na teoria econômica a escola de pensamento que 

mais se aproxima para dar uma resposta adequada a este estado de coisas, nesse 

caso preciso, trata-se da teoria evolucionista da firma e da indústria representada 

principalmente por Nelson e Winter e G. Dosi. 

3 É necessário esclarecer aqui que, as instituições de pesquisa privada, não estão sendo contempladas, na 
medida em que não há o objetivo destas instituições em fazer pesquisa fundamental e sim, pesquisa aplicada. 
Leia-se aqui as universidades privadas. 
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As biotecnologias tornaram-se, nas duas últimas décadas, em todo o mundo, 

um fenômeno de importância econômica e política sem precedentes, substituindo as 

políticas tradicionais. Este fenômeno está relacionado a sua importância de alterar 

de forma quantitativa e qualitativa os produtos e serviços resultantes das ciências da 

vida. Isto ocorre na medida em que nesse processo de inovação, a relação entre a 

ciência, a técnica e a indústria, se tornaram muito mais estreitas necessitando de 

políticas inovadoras e que promovam seu avanço. Nesse sentido o Estado parece 

representar um elemento fundamental como um agente articulador desse processo. 

(FONSECA e MIGNOT, 2002, pp. 59-73) 

Porém uma interrogação se impõe: se o processo de inovação nas 

biotecnologias ocorre através de uma relação estreita entre a ciência e a indústria de 

que forma pode-se compreender este fenômeno à luz da teoria econômica? 

Desta forma seguem os objetivos que serão perseguidos por este trabalho. 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é analisar o processo de inovação nas 

biotecnologias a partir da relação ciência-técnica-indústria. 

Objetivos Específicos 

1. Estudar a teoria evolucionísta da firma e da indústria para identificar sua 

compreensão quanto ao processo de inovação. 

2. Analisar a importância das universidades públicas no processo de 

inovação nas biotecnologias. 

3. Identificar como ocorre o processo de inovação a partir de um caso 

concreto: o caso da soja transgênica no Brasil. 

METODOLOGIA 

Este trabalho está dividido em duas partes. Na primeira parte procura-se 

precisar os fundamentos teóricos do objetivo central. Dessa forma procura-se 

identificar os elementos que constituem a problemática. 
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No primeiro capítulo, procura-se identificar de que forma a teoria 

evolucionista entende o processo de inovação. Nesse sentido apresenta-se uma 

análise concernente aos conceitos que servem de fio condutor para se compreender 

o processo de inovação. 

No segundo capítulo, tenta-se compreender de que forma as universidades, 

como produtoras de conhecimento e portanto, de ciência, são importantes para o 

processo de inovação. 

Na segunda parte e, portanto no terceiro capítulo, analisa-se concretamente 

o caso da soja transgênica no Brasil, procurando identificar se as relações ciência-

técnica-indústria são de fato elementos incontornáveis para o processo de inovação. 
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1. O P R O C E S S O DE INOVAÇÃO 

Este capítulo tem por objetivo apresentar o processo de inovação aplicado 

tanto na elaboração de novos produtos e serviços, como nas mudanças de 

processos produtivos. Para isto, no decorrer deste capítulo, demonstrará através da 

utilização de teorias econômicas, sejam elas da escola Neoclássica, 

Schumpeteriana, Neoschumpeteriana e Evolucionista, qual a que melhor se adapta, 

para explicar os fenômenos que ocorrem e que contribuem para um processo de 

inovação, que abrange os conhecimentos da ciência e da técnica. 

Sendo assim, na seção 1.1, faz-se uma breve discussão sobre os elementos 

que se fazem presentes no processo de inovação, que são: a ciência e a técnica. 

Na seção 1.2, apresenta-se uma análise sobre as teorias econômicas, que 

trataram do problema da inovação. 

Na seção 1.3, adentra-se a Teoria Evolucionista, analisando-se o processo 

de inovação na visão de autores dessa escola, entre eles: Dosi, Marengo, Orsenigo, 

Nelson e Winter. 

Encerrando o primeiro capítulo, na seção 1.4, aprofunda-se a discussão da 

Teoria Evolucionista, analisando-se os pontos principais da inovação e fazendo um 

cruzamento, com o que é defendido por essa teoria. 

1.1 O QUE É O PROCESSO DE INOVAÇÃO? - UMA BREVE REVISÃO 

TEÓRICA 

Num trabalho recente de FONSECA e MIGNOT (2003), o processo de 

inovação é definido como segue: 

"...nous définissons l'innovation (le changement technique) comme um processus à travers 
lequel 1'économie adopte une nouvelle technologie en adaptant sa struture productive. 
Cependant, dans les sciences du vivant, le processus d'innovation va plus loin et se 
décompose en deux étapes. La première se rapporte aux activités de recherche et consiste 
à inventer des techniques centrées sur 1'identification de séquences et Ia modification du 
patrimoine génetique, et Ia seconde consiste à développer ces techniques en les adaptant 
aux contraintes industrielles et aux marchés. L'étape de recherche s'appuie sur les 
découvertes issues de Ia recherche fondamentale d'oü seront extraites les techniques qui 
fonderont le génie biomoléculaire. Cette étape qui représente le passage d'une 
connaissance issue de Ia recherche fondamentale vers une technique recouvre trois 
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domaines d'intéret: Ia production de Ia connaissance, Ia technique et Ia production 
industrielle." (pp. 75 -77) 4 

Nesse sentido é possível identificar também que ao evocarem a definição 

acima, onde a produção de conhecimento, a técnica e a produção industrial são 

linhas condutoras do processo de inovação, quatro elementos (ou fatores) aparecem 

de forma incontornável, que são: a ciência, a técnica, a história e o tempo. Portanto, 

torna-se indispensável identificar esses elementos para compreender essas linhas 

condutoras. 

Porém, dado o espaço acordado a este trabalho, o estudo presente 

analisará somente a ciência e a técnica como linhas condutoras e incontornáveis 

para o processo de inovação, deixando para futuros trabalhos o estudo das variáveis 

"tempo" e "história". 

Uma das grandes fragilidades das teorias econômicas até os dias de hoje, é 

a dificuldade de reconhecer ou mesmo não conseguir colocar em seus discursos a 

importância desses elementos explicativos do processo de inovação, tal é o caso 

das teorias Neoclássicas, Schumpeterianas e Neo-Schumpeterianas. 

Na verdade, embora algumas dessas teorias tenham conseguido, no curso 

do tempo, avançar na discussão do processo de inovação inserindo alguns desses 

elementos, esses são, não raro, apenas mostrados e não discutidos como 

elementos-chave, como será mostrado na seção a seguir. 

1.2 UMA DISCUSSÃO INTRODUTÓRIA SOBRE AS TEORIAS STANDART 

Quanto à teoria Neoclássica de Walras, passando por Marshal, Pareto, 

Fischer, Hichs, Schmookler e outros, a técnica, por exemplo, é simplesmente uma 

variável inserida no discurso mas não é explicada, considerada portanto como um 

dado para o processo. O mesmo ocorre com a ciência que é reconhecida pelos 

neoclássicos, mas jamais explicada, sendo também, uma variável exógena ao 

4 Tradução: "Definimos a inovação (a mudança técnica) como um processo através do qual a economia adota 
uma nova tecnologia adaptando sua estrutura produtiva. Todavia, nas ciências da vida (nas biotecnologias), o 
processo de inovação vai mais longe e se decompõe em duas etapas. A primeira está relacionada às atividades 
de pesquisa e consiste em inventar técnicas centradas na identificação de seqüências e a modificação do 
patrimônio genético, e a segunda consiste em desenvolver essas técnicas adaptando-as as dificuldades 
industriais e as do mercado. A etapa de pesquisa se apóia sobre as descobertas resultantes da pesquisa 
fundamental. Esta etapa que representa a passagem de um conhecimento resultante da pesquisa fundamental 
para uma técnica representa três domínios de interesse: a produção de conhecimento, a técnica e a produção 
industrial." (pp.75-77) 
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processo. Deste modo, a teoria neoclássica aborda apenas implicitamente o 

processo de inovação, utilizando-se apenas das variáveis de preço e quantidade em 

um determinado período de tempo como determinantes do processo produtivo5. 

Assim quando se pensa sobre a escola neoclássica como campo de estudo, 

é importante destacar, que a base teórica dessa escola é a teoria da firma. 

Conforme ANGELIER (1997): 

"Nessa construção, a firma é definida por três elementos: o chefe da empresa, racional, é o 
único que toma as decisões; uma função de produção e uma função de custos, que traçam 
as barreiras técnico-econômicas onde se constrói a empresa; o objetivo da empresa é 
único: a maximização do lucro." (pp. 17-18) 

Nesse sentido, na construção da teoria neoclássica, a firma é considerada 

não como o objeto de análise, mas simplesmente como uma ferramenta permitindo 

demonstrar a existência do equilíbrio parcial e de caracteriza-la em função das 

estruturas de mercado. Na verdade, a firma dessa teoria é uma abstração que não 

corresponde à firma na realidade. 

Concernente a teoria de Schumpeter, o processo de inovação é reconhecido 

a partir de cinco combinações. Essas podendo ser resumidas da forma como segue: 

• A introdução de um novo bem econômico; 

• A introdução de um novo método de produção; 

• A abertura de um novo mercado; 

• O surgimento de novas matérias-primas; 

• A criação de uma nova organização qualquer, numa posição de 

monopólio. 

Em nenhum momento da teoria de Schumpeter se reconhece o fator gerador 

do novo bem econômico (a ciência, por exemplo) ou de que forma um novo 

processo ou método de produção surge para formar essas combinações (a técnica, 

por exemplo). 

5 Vale lembrar que a partir dos anos 1990, surge uma nova concepção da teoria neoclássica, tendo como 
expoente Paul Romer ("Endogenous Technological Change", 1990). Com essa nova concepção, Romer procura 
endogenezar a técnica no discurso econômico. Todavia, neste trabalho não foi estudado esta nova concepção 
neoclássica. 
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Isto porque Schumpeter vê o capitalismo como um "processo evolutivo". De 

modo que a palavra "novo" tem um significado estratégico no pensamento 

schumpeteriano, uma vez que, para ele, o impulso do capitalismo "decorre de novos 

bens de consumo, dos novos métodos de produção ou transporte, dos novos 

mercados, das novas formas de organização industrial que a empresa capitalista 

cria" (SCHUMPETER, 1984, p.112). O avanço tecnológico ocorrido ao longo da 

história da humanidade, principalmente nos dois séculos pós-revolução industrial, 

leva ao que Schumpeter chama de "destruição criativa", que para ele caracteriza e 

define o capitalismo. 

O que deve ser destacado em sua teoria é a idéia de que a concorrência não 

ocorre via preço como variável dominante, "mas a concorrência através de novas 

mercadorias, novas tecnologias, novas fontes de oferta, novos tipos de 

organização..." (SCHUMPETER, 1984, p.114). 

A teoria Neo-Schumpeteriana representada por Scherer, Freeman, Dorfman, 

passando por Rothwell, centra a análise sobre o desempenho da indústria para 

explicar o processo de inovação e seus impactos sobre a atividade econômica. Em 

resumo, a análise do processo de inovação dos neo-schumpeterianos não deixa 

espaço para uma discussão sobre a importância da ciência e da técnica. 

Isso ocorre pois, se concordam em substituir a noção de equilíbrio pela de 

trajetórias de evolução, em enfatizar o papel da mudança tecnológica na formação 

das estruturas de mercado e no processo de mudança estrutural ou na atribuição de 

papel ativo por parte das firmas. 

1.3 A TEORIA EVOLUCIONISTA: PRINCIPAIS ASPECTOS 

No que se refere à teoria evolucionista de Nelson e Winter e Dosi, Marengo, 

Orsenigo e outros, FONSECA (2004) nos mostra que: 

"A teoria evolucionista é marcada por uma sorte de rejeição das abordagens 
macroeconômicas da teoria da inovação. Neste período nascem os conceitos de trajetória 
tecnológica, potencial tecnológico e paradigmas tecnológicos, para mostrar uma renovação 
das abordagens sobre a mudança tecnológica. Neste sentido, a inovação está associada 
aos esforços de pesquisa e desenvolvimento dos laboratórios e das empresas, graças aos 
esforços de aprendizagem. Neste período aparecem os determinantes do avanço técnico a 
partir da análise de Dosi (1984 - Technical Chance and Industrial Transformation), Nelson e 
Winter (1982 - An Evolutionnary Theory of Economics Change). Dosi construiu um modelo 
que tornou possível explicar as determinações e as direções da mudança tecnológica. Esse 
modelo permite compreender como certas tecnologias tornam-se dominantes e como elas 
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evoluem num contexto que também muda. Nesse modelo, o comportamento e a estratégia 
das empresas são determinadas pelas seguintes condições estruturais: as condições da 
empresa, as condições do setor e as condições do regime tecnológico. Essas condições 
definem os graus de liberdade que as empresas possuem para ação. No que concerne à 
trajetória tecnológica, Dosi define um modelo de solução normal dos problemas num 
paradigma tecnológico. Cada paradigma tecnológico apresenta procedimentos e 
mecanismos de pesquisa cientifica e uma lógica para o tipo de solução encontrada que 
caracterizam o desenvolvimento das tecnologias no curso do tempo. A idéia de progresso 
em um paradigma é o resultado dos melhores trade-offs entre todas as dimensões: campo 
de aplicação, tecnologia de material, propriedades físico-químicas para explorar, dimensão 
tecnológica e econômica. A principal contribuição de Nelson e Winter foi sobre o meio 
ambiente econômico e social. Segundo esses autores, esse papel é muito importante na 
seleção da tecnologia e não modifica a trajetória tecnológica determinada, mas discrimina e 
seleciona as trajetórias dominantes por conta de vários fatores. Nelson e Winter sublinham 
também a importância crescente dos elementos extramercados, como os elementos 
políticos-institucionais, financeiros, o comportamento dos consumidores, etc, 
particularmente em alguns setores, e ainda sobre a necessidade de dominar as relações 
entre inovações-benefícios, tendo em conta a especificidade de cada setor e da importância 
da relação imitação-benefício..." (pp. 4-5) 

Nesse sentido, procura-se fazer a seguir uma revisão dos principais autores 

evolucionistas com objetivo de identificar suas interpretações quanto ao processo de 

inovação. 

Em sua obra clássica "Technical Change and Economic Theory", DOSI 

(1988), define o campo de estudo da inovação remarcando os seguintes aspectos: a 

pesquisa, a descoberta, a experimentação, o desenvolvimento, a imitação, a adoção 

de novos produtos, processos ou esquemas de organização. Ele resume em 

seguida os principais traços da "Economia da Inovação", ou seja, os elementos 

pertinentes que devem, segundo ele, estruturar este campo de análise econômica, 

quais sejam: 

1. O processo de inovação técnica é marcado pela incerteza. Não somente 

no sentido de falta de informação, mas radicalmente na medida em que 

os problemas técnico-econômicos somente podem ser associados a 

procedimentos de solução a priori conhecidos. 

2. A inovação, nos dias de hoje, provem largamente de oportunidades 

tecnológicas produzidas pelas descobertas científicas.6 

3. As atividades de pesquisa das firmas parecem se formar cada vez mais 

na estrutura integrada das firmas. 

4. Uma das formas de complementariedade da pesquisa está associada à 

aprendizagem pela utilização, como descrito por ROSENBERG (1979). 

6 É importante notar aqui, que Dosi reconhece a atividade científica no processo de inovação. 
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5. As formas do progresso técnico não constituem mudanças, em resposta 

simples e evidente as condições de mercado; a direção do progresso 

técnico é definida pelo "estado da arte" das tecnologias em uso. A 

probabilidade de ocorrer a mudança técnica é antes de tudo explicada 

pelo nível tecnológico já existente. É por conta disso que o progresso 

técnico é acumulativo. 

6. A capacidade diferente dos setores em dirigir as mudanças técnicas, a 

desenvolver o processo de inovação, a adotar objetos técnicos, a se 

apropriar de novos conhecimentos, etc. (DOSI, 1988, pp. 13-33) 

Quanto a NELSON e WINTER (1982) com sua obra "An Evolutionary Theory 

of Economic Change", mostram que os quadros da vida econômica são construídos 

por agentes racionais, mas limitados. Nesse sentido, para eles, as firmas não são 

"robôs maximizadores", e nem "máquinas que otimizam", mas organizações. 

Considerando o meio ambiente no qual a firma está inserida, aquelas firmas que 

apresentam regras de decisão se desenvolvem, outras regridem e desaparecem. 

Nesse sentido a firma não somente é um agente "ativo" num mundo em 

desequilíbrios (contra ponto aos neoclássicos que propõem e partem de um 

equilíbrio geral), mas uma "organização socializada", onde certos processos de 

decisão podem ser bloqueados. Os fatores institucionais são fundamentais e 

exercem influências sobre o vigor do crescimento das firmas e do progresso técnico. 

É necessário salientar aqui, que as informações cujas firmas dispõem, representam 

elevados custos, mas também são necessariamente limitadas. O funcionamento das 

firmas repousa igualmente sobre algumas "rotinas". 

A partir dessas regras de comportamento da firma evolucionista, as mesmas 

constróem suas estratégias e efetuam escolhas largamente irreversíveis. 

Uma vez identificado os principais traços da teoria evolucionista a partir de 

Dosi, Nelson e Winter, pode-se a seguir compreender melhor o ponto de partida 

dessa teoria. 

Para perceber o centro dessa teoria, como observam DOSI, TEECE e 

WINTER (1990) é necessário colocar em evidência as noções conjuntas de 

aprendizagem e de rotinas. 

Para os evolucionistas, a aprendizagem pode ser definida como um 

processo pelo qual a repetição e a experimentação fazem com que, no curso do 

tempo, tarefas são efetuadas de maneira melhor e mais rápidas, e que novas 
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oportunidades nos modos operatórios são experimentados. Assim, segundo DOSI, 

TEECE e WINTER (1990), quatro características permitem precisar este conceito 

chave de aprendizagem: 

• A aprendizagem é acumulativa: o que é aprendido num período se 

apóia sobre o que foi aprendido no curso dos períodos anteriores. 

Assim, no curso do tempo, repetição e experimentação se agrupam e 

se complexificam enriquecendo o savoir-faire dos agentes. 

• A aprendizagem global implica em competências muito mais 

organizacionais do que individuais. 

• O conhecimento adquirido pela aprendizagem é materializado e 

inserido nas rotinas organizacionais, definidas precisamente como: 

modelos de interação que constituem soluções eficazes de problemas 

particulares. 

• Entre as rotinas, cabe distinguir as rotinas estáticas e as rotinas 

dinâmicas. As rotinas estáticas consistem na simples repetição de 

práticas anteriores ao passo que as rotinas dinâmicas são orientadas 

por novas aprendizagens. (DOSI, TEECE e WINTER, 1990, pp. 238¬

254) 

Para Nelson e Winter e todos os evolucionistas, o processo de inovação e 

de mudança técnica pode ser definido como segue. 

A difusão da inovação é concebida como o fruto de um processo no qual, em 

um primeiro nível, as firmas adotam comportamentos em situações de incertezas: 

enquanto que seus espaços de decisão são forçados por certas escolhas anteriores 

as trajetórias que elas escolhem determinadas pelas suas propensões a se apropriar 

das tecnologias novas, a definir novos produtos e a penetrar nos novos mercados. 

Num segundo nível, a difusão das tecnologias é acelerada pelas relações 

inter-empresas: a aptidão de estabelecer redes extensas para acelerar o processo 

de difusão. Nesse nível, a busca pela pesquisa científica pode enriquecer as 

abordagens industriais crescendo ainda este fenômeno na medida em que ela pode 

propiciar um desenvolvimento próprio de cada uma das tecnologias e reduzir o 

tempo de aparição de combinações eficientes. 

Num último nível, o impacto das inovações toca progressivamente à 

totalidade dos ramos da indústria; existe então uma tendência para estabelecer um 

novo sistema tecnológico. 
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1.3.1 A Organização da Firma e o Processo de Aprendizagem: Algumas 

Características 

A análise do processo organizacional da firma ou de uma instituição 

pública7, passa necessariamente por uma discussão que envolve a dinâmica de três 

fatores, quais sejam: competências, aprendizagem e organização. 

Nesse sentido, a teoria evolucionista da firma e da indústria avançou muito 

na década de 1990, com os autores Dosi e Marengo, Cohen , Lazaric e Monnier, 

entre outros. 

Assim essa seção pretende estudar as principais características da 

organização da firma e compreender de que forma ela é verdadeiramente um 

espaço cognitivo. 

Uma característica particular das competências nas organizações é que elas 

se dividem entre os diversos indivíduos cuja organização se compõem. Na verdade 

é difícil ou quase impossível admitir (exceto em algumas pequenas empresas) que 

todos os atores de uma organização controlam toda a competência organizacional e 

portanto, podem planificar globalmente todas as atividades. Isso implica que as 

atividades de tomada de decisão devem ser distribuídas: as decisões não podem ser 

totalmente planificadas a partir de um centro de planificação, uma vez que a 

competência necessária não está disponível a um só dirigente. Por outro lado, a 

competência de uma organização não é a soma das competências das pessoas que 

a compõem, pois a firma cujas pessoas estão organizadas são como redes de 

comunicação que estão ligadas ao responsável da organização. 

Dessa forma a noção de competência não implica unicamente num savoir-

faire quando de uma resolução de problemas, num movimento que acontece sobre a 

relação da firma à seu meio, mas também um savoir-faire e de regras que tornam 

rígidas essas relações. Na verdade esses savoir-faire são rigorosamente ligados: os 

ritmos e a direção da aprendizagem são dirigidos por normas internas de 

comportamento das organizações individuais. 

A análise da aprendizagem organizacional pode ser entendida a partir de 

algumas características-chaves demonstradas por LAZARIC e MONNIER (1995): 

7 O interesse maior para este trabalho, é a instituição pública representada pelas universidades públicas, 
laboratórios públicos de pesquisa, etc. 
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1. A aprendizagem ocorre num espaço de representações e não pode ser 

assimilada a uma simples coleta de dados. Num mundo cada vez mais 

complexo, os agentes devem estabelecer subconjuntos de estados 

(situações) que eles consideram como equivalentes aos objetivos de 

suas ações: construção de representações do mundo a fim de explorar 

suas ações. 

2. A aprendizagem é motivada pela pesquisa. O agente na aprendizagem 

deve utilizar um sistema de avaliação de suas performances. 

3. Regras de comportamento devem ser selecionadas, ajustadas, 

modificadas e suprimidas, a fim de avaliar a utilidade das regras. 

(LAZARIC e MONNIER, 1995, pp. 3-19) 

Assim, para caracterizar a firma evolucionista como espaço cognitivo, 

NELSON e WINTER (1982), desenvolvem uma problemática a partir de dois pontos: 

a) As performances das organizações produtivas residem essencialmente 

nas rotinas que constituem o conhecimento produtivo em ação. Dessa 

forma, o acento é colocado sobre as formas específicas de 

conhecimento, suas complexidades relativas, seus graus de 

formalização e suas formas de fazer as coisas. Essas formas de 

cristalização dos conhecimentos presidem a elaboração das 

competências das organizações; 

b) Esta reflexão, é o resultado de uma perspectiva cognitivista que insiste 

sobre o papel dos processos mentais, isto é, a construção das 

representações, a definição de um conjunto de regras, de códigos e de 

linguagens comuns entre os membros da organização. Dessa forma, a 

idéia central é de conceber a organização como learning organization e 

não como uma unidade simples de tratamento de informações (DOSI e 

MARENGO, 1993). A firma é então apreendida como um espaço de 

normalização na qual as bases de conhecimentos, as normas e as 

crenças partilhadas, permitem coordenar a diversidade dos 

comportamentos individuais e assegurar sua coesão social. 
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Assim, a firma não é o resultado de um processo constitucional onde, 

segundo DOSI e ORSENIGO (1994), existem dois processos de auto-organização. 

O primeiro deles mostra que os agentes (ou atores) econômicos são 

representados a partir de suas interações. Assim os evolucionistas afirmam que a 

organização não é o resultado de um processo político. 

A segunda definição de um conjunto auto-organizado, é aquela onde os 

agentes interagem, produzem freqüentemente resultados contra-produtivos, se 

confrontam aos meios seletivos e ajustam de forma endógena ao mesmo tempo 

seus objetivos e suas antecipações. Isso permite ao sistema a geração da ordem, 

como propriedade emergente da interação entre conhecimentos e competências 

fundamentalmente heterogêneas. 

Segundo DOSI e MARENGO (1993), esses dois aspectos não podem ser 

separados: "as relações que configuram a base do conhecimento organizacional, 

são as mesmas que definem a estrutura hierárquica da organização." (p.18) 

Dessa forma, a capacidade da firma em inovar e portanto, se organizar face 

um ambiente em constante mudança, está vinculada ao conhecimento. Assim, é 

possível através de Nelson e Winter e Dosi e Marengo estabelecer quatro tipos de 

conhecimento: 

1. O conhecimento intelectual: este é possuído pelo Top Management 

cujas capacidades e as aptidões permitem definir uma hierarquia de 

rotinas organizacionais de diferentes níveis, de modificar ou resolver as 

dificuldades do funcionamento de uma rotina existente. (NELSON e 

WINTER, 1982, p.125) 

2. O conhecimento incorporado pelos indivíduos ou grupos de trabalho é 

particularmente explícito e é adquirido pela experiência produtiva. 

(NELSON e WINTER, 1982, p.155) 

3. O conhecimento codificado em mensagens: comunicações orais e 

escritas, reuniões, bandas magnéticas, disquetes. (NELSON e 

WINTER, 1982, p. 105) 

4. O conhecimento embutido nas rotinas é analisável em termos 

sistemáticos sob a forma de relações entre tecnologias, procedimentos 

formais e comportamentos. As rotinas se traduzem nas competências 

organizacionais. (NELSON e WINTER, 1982, p.124) 
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A partir dessas especificidades da firma, o processo de organização reside 

na memória da organização: nesse sentido, a rotinização de uma atividade é a forma 

de expressão mais importante do conhecimento operacional específica à uma 

organização (NELSON e WINTER, 1982, p. 99) 

Nesse sentido, DOSI e ORSENIGO (1994) nos revelam três aspectos 

importantes sobre a rotina no processo de organização da firma. 

Num primeiro momento, as rotinas desempenham um papel essencial como 

mecanismo de coordenação. Elas representam modalidades eficazes de resolução 

de problemas aos quais a organização é confrontada. Elas possuem uma dimensão 

tácita importante, elas ditam as respostas dos agentes sem requerer a intenção dos 

operadores, nem exigir processos de deliberação. 

Num segundo momento, as rotinas representam dispositivos de engenharia 

organizacional que economizam tempo, aumentando a eficiência. Com efeito, num 

meio ambiente em permanente mudança e complexo, portanto não estacionário, os 

agentes não podem utilizar algoritmos de decisão tendo em vista a infinidade de 

árvores de decisão e de decisões. Em outros termos, os atores, limitados em suas 

capacidades de cálculo, devem desenvolver de forma criativa e melhorar as rotinas 

de resolução dos problemas. (DOSI e ORSENIGO, 1994, p.104) 

Por fim, a concepção da firma como estrutura de regras interligadas que 

permitem a interação funcional dos elementos, abre o caminho para uma análise 

dinâmica, introduzindo uma tensão entre as regras de funcionamento e as regras de 

constituição que permitem a aprendizagem de novos saberes, notadamente via 

P&D. 

Assim, a firma evolucionista se coordena pela busca dos conhecimentos e 

pelo ajuste de competências (fundadas sobre as rotinas e os savoir-faire 

organizacional), para atingir performances produtivas e fornecer respostas 

satisfatórias às tarefas organizacionais. Com efeito, as rotinas exprimem o que a 

firma ou a organização "sabe" e, por conseqüência, o que ela é capaz de aprender. 

1.4 A ESCOLA EVOLUCIONISTA E O PROCESSO DE INOVAÇÃO 

Nos anos setenta e oitenta, desenvolveram-se novos enfoques às teorias de 

inovação de caráter microeconômico centradas na análise da empresa e das 

estruturas de mercado. Esses novos enfoques deram maior atenção à dinâmica da 
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própria inovação como também às características do contexto sócio-econômico e as 

relações recíprocas entre ambos, considerando-se um ponto-de-vista dinâmico. As 

principais contribuições desenvolveram-se através de enfoques de longo prazo, 

pode-se citar autores como Nelson e Winter, Pavitt entre outros, a idéia que une 

todos esses pensadores denominados de neoschumpeterianos, é a concepção de 

desenvolvimento tecnológico como sendo um processo evolutivo, dinâmico, 

acumulativo e sistêmico, para o qual necessita-se integrar o desenvolvimento das 

tecnologias e a dinâmica econômica. 

Para estes pensadores, a tecnologia não é um bem que nasce pronto, 

porém vai se desenvolvendo gradualmente e ao mesmo tempo em que se difunde. 

Isto ocorre em um ambiente industrial, econômico e social com o qual mantém uma 

constante troca de experiências. Algumas dessas análises deram maior ênfase à 

importância das características e dinâmicas próprias desses sistemas tecnológicos e 

outras deram maior importância ao contexto econômico e suas evoluções. Assim, 

alguns se situaram num contexto de economia industrial e outros deram um enfoque 

maior à macroeconomia e as evoluções cíclicas da economia. 

O melhor exemplo para estes novos enfoques da inovação tecnológica, é 

dado por NELSON e WINTER (1982). A idéia central destes autores é a rejeição dos 

conceitos neoclássicos de racionalidade maximizadora e de equilíbrio, propondo 

dois novos conceitos alternativos: a busca e a seleção. 

A busca se caracteriza pela adoção de um modelo probabilístico de busca 

por um conjunto de opções técnicas que melhorem sua produção, sendo que 

rejeitam a função de produção, pois as empresas têm uma disponibilidade de 

técnicas limitadas e não tem como definir quais são ótimas para sua adoção. Já na 

seleção, as empresas que conseguiram as melhores técnicas se expandiram mais. 

Os modelos construídos por estes autores, apresentam três características: 

a) Existem empresas que se caracterizam por um certo número de 

variáveis (capital, técnica, P&D), certas rotinas e um conjunto de 

condições que relacionam os preços dos fatores e dos produtos com a 

demanda desses fatores e a ofertas desses produtos. 

b) Dados os valores dessas variáveis no instante t, os postulados e 

condições permitem definir uma probabilidade, sobre esse conjunto de 

variáveis no instante t + 1. 
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c) Esses modelos são probabilísticos e não deterministas, na medida em 

que o resultado desses processos de busca é estocástico e a mudança 

tecnológica é incerta. (DEZA, 1995, pp. 217-218) 

A teoria evolucionista de Nelson e Winter é parecida com as teorias de 

evolução biológica, na medida em que ambas, a variação é estocástica e a seleção 

não é determinista. Porém, apresentam algumas diferenças: para Nelson e Winter, 

não existe conceito de equilíbrio; as variações são pequenas, porém não aleatórias, 

já que não fazem parte de um processo de busca; as empresas não podem 

multiplicar-se, apenas aumentar ou diminuir seu tamanho. 

Os modelos ajudam a fundamentar algumas idéias centrais de Schumpeter8, 

como a competência, que é considerada como um processo, e com isso há 

ganhadores e perdedores; há também, a idéia de que exista um trade-off entre a 

eficiência estática associada à competência geral e a eficiência dinâmica e a 

competência restringida. Porém os modelos evolucionistas, não dão importância às 

grandes inovações descontínuas, tão proclamadas na teoria de "criação destrutiva" 

de Schumpeter. 

Tanto os modelos de Nelson e Winter como os de Dosi tiveram uma grande 

difusão durante a década de oitenta, o que serve de auxílio na compreensão das 

mudanças tecnológicas. 

Através da construção de um modelo que explica os determinantes e 

direções da mudança tecnológica, DOSI (1984) ajuda a compreender como as 

tecnologias se conformam como dominantes e como evoluem num contexto que 

também sofre mudanças. 

Denominado de "modelo estrutural frágil", demonstra o comportamento 

estratégico das empresas através das condições estruturais da própria empresa, do 

setor e as do regime tecnológico, as quais definem de que forma as mesmas irão 

agir. Esse modelo constrói uma hierarquia, que tenta romper com a dicotomia entre 

a abordagem microeconômica do comportamento inovador e a dinâmica do sistema 

em seu conjunto. 

As críticas às principais teorias que tratam de explicar os determinantes da 

mudança tecnológica são: a teoria de demand-pull e a teoria de technology-push, 

8 Para alguns autores existe uma fronteira tênue entre a escola neoschumpeteriana e a escola evolucionista. Ao 
mesmo tempo em que este trabalho reconhece esta fronteira, não será analisado aqui, até que ponto a teoria 
evolucionista nasce de uma tradição schumpeteriana ou mesmo neoschumpeteriana. 
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ambas mostram-se insuficientes para explicar boa parte dos resultados obtidos a 

partir de análises empíricas. 

A crítica à teoria de demand-pull, situa-se em três aspectos: 

a) Supõe um conceito de reatividade entre a mudança técnica e as 

necessidades do mercado. As necessidades são infinitas, e não há 

como explicar em que momento irão se satisfazer, por outro lado, não 

explica o que acontece entre o reconhecimento de uma necessidade 

pelo produtor e o resultado final de um novo produto, sendo que a 

tecnologia e a ciência aparecem como uma "caixa negra" com infinitas 

possibilidades; 

b) São incapazes de definir o por que e quando de certos avanços 

tecnológicos em lugar de outros; 

c) Ignoram as mudanças na capacidade inventiva com o passar do 

tempo, sem guardar uma relação direta com as mudanças no mercado. 

(DEZA, 1995, pp. 219-220) 

Já na teoria de technology-push, sua limitação é justamente a inversa. Seu 

esquema básico está centrado numa visão unidirecional, em que a inovação 

tecnológica segue o caminho ciência - tecnologia - produção, sem atentar-se para a 

importância dos fatores econômicos, considerando a ciência como uma força 

exógena. 

Sendo assim, Dosi constrói um modelo alternativo, utilizando uma série de 

resultados obtidos através de análises empíricas dos processos de inovação: 

• Os inputs científicos têm papel fundamental no processo de inovação; 

• A complexidade das atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), 

faz com que o processo de inovação seja objeto de estudo de longo 

prazo pelas empresas; 

• Existe uma significativa correlação entre P&D e output inovador em 

muitos setores; observa-se também uma ausência de correlação entre 

o mercado e o padrão de demanda por um lado e o output inovador por 

outro; 

• Grande parte do processo de inovação está vinculado ao learning-by-

doing e está incorporado em pessoas e organizações; 
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• A mudança técnica não ocorre ao acaso, sua direção é definida pelas 

tecnologias em uso; a possibilidade de que empresas e organizações 

consigam avanços tecnológicos dependerá do seu próprio nível de 

avanço. (DEZA, 1995, pp. 219-220) 

Para Dosi, existem três grandes sistemas: o científico, o tecnológico e o 

econômico. Elege para sua análise central o sistema tecnológico e suas relações 

com as variáveis econômicas. 

Dosi define a tecnologia de forma ampla, considerando tanto elementos 

materiais como os conhecimentos e a experiência. Considera a tecnologia como 

sendo: "um conjunto de elementos de conhecimento, diretamente prático e teórico, 

know-how, métodos, procedimentos, experiência de acertos e erros, e 

conseqüentemente, aparatos físicos e equipamentos" (DOSI, 1984). Com isto, 

descarta a afirmação de que a tecnologia seria uma informação imediatamente 

aplicável e não apropriável. Segundo isto, a empresa não explora um estoque de 

conhecimento e sim o seu processo de busca é um processo de melhora e 

diversificação a partir de sua própria base de conhecimento, de forma que suas 

possibilidades dependem do que foi feito no seu passado. Também incluem a 

tecnologia, a busca e aprendizagem para a melhora da eficiência produtiva e o 

desenvolvimento de novos produtos e métodos de produção. 

Dosi afirma que, o progresso técnico é irreversível, sendo este um processo 

seqüencial de resolução de problemas de um paradigma tecnológico, seguindo uma 

trajetória tecnológica. 

Assim, os dois conceitos centrais são: o paradigma tecnológico e a trajetória 

tecnológica. 

O paradigma tecnológico define os problemas abordados e processa as 

soluções a estes problemas. Com isso determina os caminhos que a mudança 

técnica deve seguir ou abandonar. Esse caminho aparece como solução dos 

problemas e necessidades que vão aparecendo dentro de um paradigma, dando 

maior enfoque aos esforços na exploração das oportunidades que são oferecidas e 

excluindo as outras possíveis alternativas. 

Já a trajetória tecnológica identifica-se como sendo um padrão de solução 

dentro de um paradigma tecnológico. As soluções encontradas caracterizam o 

desenvolvimento das tecnologias ao longo do tempo. Dentro disso, consegue-se 
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visualizar as dimensões que o configuram: campos de aplicação, tecnologia material, 

propriedades físico / químicas, dimensão tecnológica e econômica. 

Dentro de um determinado paradigma é necessário distinguir os 

mecanismos que marcam a sua direção. Ao surgir um novo paradigma, este delimita 

a descontinuidade da dinâmica do progresso técnico, o que determina a 

continuidade de um mesmo paradigma. 

Esse novo paradigma tecnológico nasce das novas possibilidades oferecidas 

pela ciência, porém não é derivada única e exclusivamente da ciência, e sim das 

seleções vindas das instâncias econômicas e institucionais. Dosi explica que a 

configuração de um novo paradigma é estabelecida através das hipóteses ao longo 

de uma seqüência das forças econômicas e institucionais, as quais operam como 

um mecanismo de seleção fundamental. Desde o amplo conjunto de possibilidades 

de direção, até colocar-se os novos produtos na linha de montagem, ocorrem várias 

etapas de refinamento através das determinações econômicas e sociais, que 

caracterizam assim o novo paradigma. 

O conceito de trajetória tecnológica é análogo ao progresso técnico de 

Nelson e Winter. Já ROSENBERG (1979), dá múltiplos exemplos históricos, de que 

evoluções de certas tecnologias são guiadas por imperativos tecnológicos, 

determinando uma seqüência compulsiva na resolução contínua de problemas. 

Para Nelson e Winter, existem certas irregularidades nos padrões do 

progresso tecnológico. Existe um conjunto de possibilidades tecnológicas que são 

resultado de tecnologias diferentes, sendo que para cada uma destas, existe uma 

trajetória própria. Em determinado momento, toda a P&D se dirige a uma delas, 

fazendo com que a taxa de retorno tenha uma tendência a cair. Assim como, poderá 

se aplicar em uma área que antes era deficiente, e que anteriormente era ignorada. 

Como conseqüência disso, o fortalecimento do conhecimento, faz avançar o 

progresso técnico em determinadas direções, ocasionando a solução de uns 

problemas em detrimento de outros. 

Tanto para Nelson e Winter como para Dosi, o contexto econômico e social 

não modifica as possibilidades contidas em uma tecnologia nem numa trajetória 

tecnológica determinada, porém discrimina e seleciona trajetórias dominantes 

baseadas em diversos critérios. Essa seleção determinada pelo contexto, mostra a 

via através da qual o uso de diferentes tecnologias muda com o passar do tempo. 
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Para os mesmos, existe a necessidade de se hierarquizar os elementos em função 

da tecnologia em determinado setor. 

Com isso, Nelson e Winter levam em consideração os seguintes elementos 

de contexto de seleção: 

a) a natureza dos benefícios e custos previstos pelas organizações, que 

vão decidir adotar ou não uma nova inovação; 

b) a forma em que as regras e preferências do regulador e do consumidor 

influem no que é rentável; 

c) a relação entre benefício e expansão / contração de unidades e 

organizações particulares; 

d) a natureza dos mecanismos pelos quais a organização aprende sobre 

os êxitos nas inovações de outras organizações e os fatores que 

facilitam ou impedem a imitação. (NELSON e WINTER, 1982) 

Destaca-se ainda a importância dada aos elementos político-institucionais, 

financeiros e comportamentais dos consumidores, há ainda a necessidade de se 

levar em consideração à especificidade de cada setor. 

No entanto, o contexto de seleção não só determina que tecnologias serão 

escolhidas ou abdicadas, como também influencia os projetos de P&D que serão 

colocados em prática. Isto, porém, não é tratado no modelo, não sendo explicado 

através de quais mecanismos e nem como atua sobre as trajetórias tecnológicas. 

Para analisar-se de uma forma mais concreta as relações recíprocas entre 

as mudanças técnicas e as estruturas industriais, Dosi reduz o nível de 

abstracionismo, tentando esclarecer, tanto os efeitos, como os tipos específicos de 

estruturas sobre o ritmo e direção da mudança técnica, assim como, os efeitos das 

diversas estratégias sobre a evolução de estruturas industriais. 

Essa análise aplica-se ao setor privado da economia capitalista, já que se 

supõe que o empreendedorismo de atividades inovadoras trazem algum benefício 

econômico para a empresa. Nesse momento as estruturas influem na capacidade de 

ação e nos objetivos dos agentes em relação às estratégias inovadoras, sendo que 

o processo de competência realiza a seleção entre as distintas mutações 

recompensando ou penalizando as empresas através de diferentes níveis de 

rentabilidade e parcelas de mercado. 

Para analisar as relações entre as estruturas industriais e a mudança 

técnica, é necessário apresentar algumas características do processo de avanço 
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tecnológico, e de estruturas industriais. Destacam-se quatro características básicas 

que afetam o ritmo e a modalidade das atividades inovadoras e cuja importância 

pode variar de forma importante entre tecnologias e entre indústrias: 

• O caráter acumulativo e especifico do progresso técnico; 

• As oportunidades tecnológicas que oferecem cada paradigma 

tecnológico; 

• A apropriabilidade privada dos efeitos da mudança técnica; 

• A incerteza dos resultados. (DOSI, 1988, p. 16) 

Cada indústria e cada paradigma conta com uma gama de procedimentos de 

busca próprios, porém, como essa atividade inovadora tem caráter acumulativo e 

específico, as empresas não podem buscar informações nas reservas comuns e 

públicas, terão de coletar essas informações nos locais próximos de suas atividades 

produtivas e de investigação que desenvolvem a cada momento, cujo processo e 

êxito depende repetidamente das capacidades prévias. Une-se a isso, outra 

propriedade das trajetórias tecnológicas, a irreversibilidade. 

Cada paradigma tecnológico vem acompanhado de um leque de 

oportunidades tecnológicas, sendo que a importância dos mesmos depende da 

probabilidade de obter resultados, os quais variam de setor e da tecnologia de que 

tratam. Vale ressaltar que, como conseqüência do caráter acumulativo e irreversível, 

o leque de possibilidades torna-se cada vez menor, sendo que as oportunidades 

serão grandes para um paradigma novo, enquanto serão muito restritas para 

paradigmas mais maduros. 

A condição necessária para que se faça um esforço inovador por parte da 

iniciativa privada, é que o resultado desse esforço se traduza em algum tipo de 

benefício para quem o realiza. O benefício dependerá entre outros fatores do grau 

de apropriação privada desses resultados. As tecnologias diferem-se quanto ao grau 

em que podem ser apropriadas e quanto à forma e meio de consegui-las. Todas 

possuem aspectos próprios de bens públicos e aspectos suscetíveis de serem 

apropriados, dependendo das proporções segundo as tecnologias aplicadas. Assim 

como os meios de proteger as inovações frente às imitações são diferentes segundo 

a tecnologia, a apropriabilidade influi de forma direta no nível do esforço inovador 

que as empresas farão em relação aos níveis de oportunidades tecnológicas. 

Uma característica da atividade inovadora é a incerteza quanto aos 

resultados de tipo tecnológico e econômico que irão auferir as empresas, justamente 
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por tratar-se de novos desafios. Ao se reconhecer a natureza acumulativa e 

específica de cada empresa, os processos de inovação estão ligados diretamente as 

áreas das atividades existentes na empresa, porém, isto não reduzirá o grau de 

incerteza quanto a sua pesquisa. 

A incerteza não esta ligada apenas na insuficiência de conhecimento do que 

se está pesquisando, mas também a falta de conhecimento sobre a lista de 

alternativas possíveis. A incerteza é maior no início do paradigma, diminuindo a 

medida em que se avança na consolidação e desenvolvimento de processos que 

tendem a uma direção, reduzindo tanto as alternativas possíveis como as incertas. 

Assim, ao apresentar-se as possibilidades de paradigmas e trajetórias 

colocados à disposição das empresas para que possam adotar a melhor alternativa, 

tem-se agora a necessidade de definir como essa inovação será implantada pela 

indústria, seja ela uma inovação de produtos, serviços ou de processos. 

A partir do exposto, torna-se necessário limitar ao máximo as opções 

errôneas de condução de uma inovação, para isso a adição de conhecimentos 

prévios faz-se necessária. 

Esse conhecimento prévio torna-se possível com a inclusão no processo de 

inovação de um elemento muito importante ao sistema: as universidades. Através 

das universidades é que se terá uma visão mais concreta do processo de inovação 

na medida em que a montante do processo, as universidades são as molas 

propulsoras e dinâmicas. Ao adicionar o conhecimento trazido pelas universidades, 

estará se aliando dois elementos básicos na construção de qualquer inovação: a 

ciência e a técnica; tal será o objeto de análise do próximo capítulo. 
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2. ENTRE A PESQUISA FUNDAMENTAL E A PESQUISA APLICADA NO 

P R O C E S S O DE INOVAÇÃO NAS BIOTECNOLOGIAS: A IMPORTÂNCIA DAS 

UNIVERSIDADES 

O desenvolvimento do conhecimento de uma nação é o pilar de uma 

sociedade mais igualitária e mais competitiva no mundo globalizado do capitalismo. 

A forma de gerar o conhecimento e transformar esse conhecimento em riqueza para 

os povos e conseqüentemente para as nações, depende em muito de como é 

incentivado e subsidiado esse conhecimento. 

Os agentes que podem gerar o conhecimento e transformá-lo em riqueza 

estão divididos em três grupos: as empresas, as universidades e o governo. Assim, 

tem-se o objetivo de analisar o que e como, cada um desses grupos, sobretudo as 

universidades, pode aumentar a capacidade de conhecimento e desenvolvimento de 

um país. 

No Brasil, toda vez que se debate sobre Pesquisa & Desenvolvimento 

(P&D), tem-se em mente a pesquisa que é desenvolvida nos ambientes acadêmicos, 

seja ela feita pelo corpo docente ou mesmo pelos próprios acadêmicos. Com isso, já 

se observa uma distorção no que tange ao desenrolar de uma estrutura de 

conhecimento e aprimoramento de pesquisas. Quase a totalidade de pesquisas 

científica e desenvolvimento de novos produtos e serviços, é feita em universidades 

ou em instituições pertencentes ao Estado. 

Assim, ao se dar maior ênfase na pesquisa realizada nesses centros de 

estudo, o componente capaz de transformar essa pesquisa em riqueza para uma 

nação é deixado de lado, qual seja, a iniciativa privada. 

Através de uma estratégia política adotada pelo Ministério da Ciência e 

Tecnologia, a partir de 1999, a adoção de novas práticas em Ciência e Tecnologia, 

especialmente na área de Pesquisa e Desenvolvimento, sofreu grande destaque. 

Apresenta-se a seguir uma análise do setor de Ciência e Tecnologia no 

Brasil, destacando-se três pontos importantes: 

• O número de pesquisadores efetivamente envolvido nas atividades de 

P&D, tanto em universidades, centros de pesquisa e empresas da 

iniciativa privada; 

• A forma como são distribuídos os recursos para investimentos em P&D 

no país; 
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• Os benefícios advindos da união entre as universidades e as 

empresas. 

2.1 A RELAÇÃO ENTRE CONHECIMENTO E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

Muitos são os exemplos de economias que num espaço de poucos anos 

passaram de subdesenvolvidas para economias de Primeiro Mundo. O Japão e a 

Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, estavam com os seus parques fabris e 

suas economias completamente arrasadas e ainda tinham pesadas dívidas junto aos 

países vencedores do conflito. Foi através do investimento maciço em educação que 

fez com que esses países alavancassem suas economias baseadas em produtos e 

serviços de alto grau de desenvolvimento. Isto se deveu ao alto nível de P&D 

encontrados nas empresas desses países. Fazendo com que, atualmente estejam 

entre as cinco maiores potências mundiais. 

Conforme salienta JONES (2000), as economias em que o investimento em 

P&D são consideráveis, tem maior facilidade de desenvolver novas tecnologias e 

conhecimentos. 

"...as sociedades desenvolvidas simplesmente investem mais no conhecimento, e as 
pessoas que integram a parte produtiva dessas sociedades destinam muito mais tempo ao 
aprendizado de novas técnicas e tecnologias." (CRUZ, 1999, p. 2) 

Assim considera-se que não há nenhum determinismo para que certas 

nações mais avançadas chegassem a um nível de desenvolvimento e crescimento 

social e econômico diferentes de outras nações. 

No Brasil, durante décadas acreditou-se que bastaria apenas ter abundância 

de terras, um clima favorável e uma mão-de-obra de baixo custo para se ter 

garantido por vários anos o nível de atração de investimentos e desenvolvimento. 

Apenas agora, se percebe que além do capital e do trabalho, é necessário também 

se ter um nível de conhecimento, para que se possa ter um crescimento sustentado. 

Com as facilidades de trocas de informações e notícias através da Internet, 

foi possível vislumbrar como o conhecimento e a disseminação do mesmo são 

importantes para a sociedade. Na sociedade chinesa do século XIV, as inovações 

implantadas nas indústrias: naval, de tecelagem, de impressão e de fundição; 

fizeram com que esta nação fosse considerada a mais avançada tecnologicamente 
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de sua época. O mesmo aconteceu com Portugal nos séculos XV e XVI, que graças 

aos conhecimentos acumulados na navegação marítima, almejou dominar o 

comércio mundial de especiarias, tornando-se a maior potência mundial nos 

descobrimentos, fazendo com que surgissem várias colônias portuguesas ao redor 

do mundo. Segundo JONES (2000), o que fez com que essas potências do tempo 

medieval perdessem suas hegemonias, foi a falta de instituições que apoiassem as 

idéias empreendedoras. 

Para David Landes, historiador do desenvolvimento econômico, em seu livro 

"A Riqueza e a Pobreza das Nações": 

"...a sistematização do método cientifico e da atividade de pesquisa a partir do século XVIII, 
foi um dos grandes ingredientes necessários para a existência de uma revolução industrial 
na Europa, e para o desenvolvimento que se seguiu." 

Pode-se afirmar que, os países que criaram um ambiente propício para a 

disseminação do conhecimento e das inovações, tornaram-se mais desenvolvidos, e 

puderam aplicar essas novas técnicas com maior facilidade em suas produções. 

Outro exemplo a se citar é o da indústria química alemã, que precisou 

desenvolver-se para atender às demandas de sua indústria têxtil, a qual demandava 

por corantes para os tecidos que produzia. Entra aí o Estado com a adoção de uma 

lei de propriedade intelectual, que dava garantias ao possuidor do conhecimento, 

que estaria empregando suas descobertas para melhorar os processos de produção 

de uma empresa específica. 

Com isso, surgiram na Alemanha os primeiros grandes laboratórios químicos 

e farmacêuticos (BASF, Hõchest e Bayer), os quais ao perceberam a importância do 

conhecimento, criaram entre os seus departamentos, um específico para a atividade 

de Pesquisa e Desenvolvimento. 

Nos EUA, a primeira experiência desse tipo, foi a idealizada por Thomas 

Edison e Alexander Graham Bell, que através de seus conhecimentos deram início a 

moderna indústria eletrônica americana. Thomas Edison criou no início do século 

XX, a General Electric que centralizou todas as suas invenções num setor específico 

de P&D, a qual agrupava em torno de 1100 pesquisadores. Em 1948, nos 

laboratórios de Graham Bell, outro centro de pesquisas e inovações, foi criado o 

primeiro transistor. 
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Grandes pensadores econômicos destacaram a importância do 

conhecimento para o desenvolvimento, entre eles podem-se citar Smith e 

Schumpeter. Mais recentemente, Robert Solow, ganhador do Prêmio Nobel de 

Economia de 1987, verificou que o "insumo" conhecimento, era o que diferenciava 

as nações, que tinham o mesmo nível de trabalho e capital empregado em suas 

linhas de produção. Foi denominado de "Resíduo de Solow", o progresso técnico, 

pois ao medir-se a taxa de crescimento da economia, e compará-la ao nível de 

capital e de trabalho empregado, percebia-se uma distorção entre os números 

mensurados, o que levou Solow a criar tal expressão. Porém, ao mesmo tempo em 

que trouxe essa descoberta para a teoria econômica, o "Modelo de Solow" sofreu 

limitações, pois considerava o progresso técnico como sendo algo exógeno ao 

desenvolvimento, isto é, o progresso técnico não dependia do montante aplicado por 

uma economia em capital e trabalho. 

A descoberta de Solow, foi melhor estudada por JONES (2000), que 

levantou dados referentes ao crescimento da economia norte-americana nas 

décadas de 1960 até 1990, e constatou que a participação do progresso técnico nos 

índices de crescimento foi algo em torno de um terço do total. 

Levando-se em consideração esta análise, pode-se dizer que um milhão de 

trabalhadores produzem mais nesse país, do que em outro país, em que um milhão 

de trabalhadores não tem acesso ao conhecimento e nem o mesmo nível de 

desenvolvimento tecnológico. Vale salientar, que essa vantagem só irá se realizar, 

se os agentes econômicos a utilizarem efetivamente. 

O conhecimento só passou a fazer parte da teoria econômica em 1987, 

através do modelo básico da Nova Teoria do Crescimento de Paul Romer. Através 

dela Romer, considerou que o conhecimento afeta efetivamente a produtividade do 

trabalho. 

Considerando-se isso, o conhecimento traz para dentro da teoria econômica, 

a educação e a cultura como variáveis extremamente importantes para o 

desenvolvimento de uma nação. Com isso, a economia passou a adotar novos 

termos como a "economia das idéias" ou "economia do conhecimento". 

Segundo dados levantados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (2004), 

no Brasil cerca de 0,11% da força de trabalho efetiva, é formada por cientistas e 

engenheiros, enquanto que em países como os EUA e Japão, são cinco vezes mais. 
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Isto revela a importância de se dar continuidade às políticas de incentivo na área de 

Ciência e Tecnologia no país. 

Ainda segundo dados do mesmo levantamento, uma parcela de 73% desses 

cientistas, trabalham em instituições de ensino superior, sendo que apenas 11% 

trabalham nas áreas de P&D das empresas privadas. 

Segundo dados da Human Resources for Science and Technology (HRST), 

para alguns países selecionados, entre eles: EUA, Japão, Alemanha, França, 

Inglaterra, Itália e Canadá; a média de cientistas e engenheiros trabalhando para as 

empresas supera os 50%. 

Essa baixa quantidade de cientistas e engenheiros empregada na iniciativa 

privada, é o que leva a uma baixa competitividade tecnológica brasileira frente aos 

países mais desenvolvidos e uma dificuldade em transformar a ciência em 

tecnologia, e esta em riqueza. 

Ao se analisar os dados acima, confronta-se com a idéia do senso comum 

de que a inovação tecnológica deve ser criada dentro da universidade, fazendo com 

que a empresa torne-se competitiva. Porém, como é visto a universidade tem o 

dever de formar pesquisadores e profissionais para serem utilizados pela iniciativa 

privada, sendo que esta é que deve ter em suas estruturas uma área específica para 

a P&D. 

2.2 A PESQUISA NA UNIVERSIDADE E NA EMPRESA 

Para SMITH (1776), as principais fontes de inovação e aprimoramento 

tecnológico eram: 

"...os homens que trabalhavam com as máquinas e que descobriam maneiras engenhosas 
de melhorá-las, bem como os fabricantes de máquinas, que desenvolviam melhoramentos 
em seus produtos." 

Segundo um estudo realizado por MANSFIELD (1996), sobre as fontes de 

idéias para inovações tecnológicas, um em cada dez dos novos produtos ou 

processos inseridos nas empresas dos Estados Unidos, tem contribuição direta de 

pesquisas acadêmicas. 
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Isso significa que 90% das inovações de produtos e processos são 

originárias na própria empresa. MANSFIELD (1996) destaca ainda que: 

"... a maioria dos novos produtos ou processos que não poderiam ter sido desenvolvidos 
sem o apoio de pesquisa acadêmica não foram inventados em universidades; ao contrário, 
a pesquisa acadêmica forneceu novas descobertas teóricas ou empíricas e novos tipos de 
instrumentação que foram usados no desenvolvimento, mas nunca a invenção específica 
ela mesma. Isto dificilmente vai mudar. O desenvolvimento bem sucedido de produtos ou 
processos exige um conhecimento íntimo de detalhes de mercado e técnicas de produção, 
bem como a habilidade para reconhecer e pesar riscos técnicos e comerciais que só vem 
com a experiência direta na empresa. Universidades não têm esta expertise e é irrealista 
esperar que possam obtê-la." (p. 132) 

Observa-se também que o senso comum acredita que a parceria entre 

universidades e empresas seja o grande elo para o deslanche do desenvolvimento 

tecnológico do país. Porém, segundo um estudo 9 realizado com as maiores 

universidades americanas, dos quase 28 bilhões de dólares contratados para 

pesquisas em todas as universidades do estudo, apenas 7,5% eram provenientes de 

empresas privadas. Do outro lado, segundo o mesmo estudo, esses 7,5% 

destinados às universidades, representavam apenas 1,4% dos 180 bilhões 

investidos em P&D nas empresas dos Estados Unidos. Isto comprova que, a 

pesquisa de que a empresa necessita é desenvolvida pelos seus próprios 

engenheiros e cientistas em suas áreas de P&D. 

Com isso , a missão central da empresa é a geração de riquezas através do 

aprimoramento de processos e produtos, enquanto que a missão das universidades 

é formar cientistas e engenheiros capacitados para serem aproveitados por essas 

empresas. 

Outros fatores que diferenciam a pesquisa nas universidades e nas 

empresas são: 

• Ao se realizar um projeto treinando estudantes, muda-se o tempo 

despendido no mesmo, sendo que na empresa o tempo de conclusão é 

fator essencial para o bom rendimento do projeto. 

• Enquanto que no projeto empresarial o sigilo é essencial, no campo 

acadêmico, o livre acesso e debate, faz-se necessário para o sucesso 

do mesmo. 

9 HAMDOUCH, A.; DEPRET, M.H. "La nouvelle ecónomie industrielle de Ia pharmacie". Ed. Elsevier, 2001. 
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• A busca do conhecimento no campo acadêmico é muito mais 

desinteressada do que na empresa, pois não se busca um retorno 

financeiro. Já na empresa a Pesquisa Aplicada é o alicerce para novos 

rendimentos. 

Vale ressaltar, que a interação entre universidades e empresas não é de 

todo mal, pois ao mesmo tempo em que valoriza o conhecimento das universidades 

pelas empresas, faz com que os estudantes sintam-se valorizados e almejem 

maiores níveis de conhecimento. Mas, o que se pode tirar de primordial e essencial 

dessa interação, é a contratação dos profissionais formados nas universidades pelas 

empresas. 

Outro ponto que colabora para esta análise da interação entre universidades 

e empresas, é o número de citações científicas das pesquisas brasileiras em revistas 

do assunto. 

Segundo dados do Science Citation Index, as citações de estudos brasileiros 

passaram de um patamar de 2.000 por ano na década de 1980, para algo em torno 

de 7.000 trabalhos publicados no ano de 1998. Isto ressalta, o efeito da política 

adotada pelo governo brasileiro de incentivar a formação de cientistas e engenheiros 

e da colocação destes nas universidades. 

Outra forma de se medir a qualidade e intensidade das pesquisas e 

inovações feitas por brasileiros, é a quantidade de patentes requeridas e aceitas nos 

países competitivos. 

Segundo dados do Science and Engineering Indicators, ao comparar-se as 

patentes requeridas nos Estados Unidos, de produtos e processos do Brasil e da 

Coréia do Sul - país que se pode comparar com o Brasil, tanto na sua 

industrialização como no grau de desenvolvimento de suas pesquisas - os mesmos 

mostram que no início da década de 1980, os números de patentes eram 

semelhantes, porém, a partir de 1985, as patentes coreanas sofreram um grande 

salto, devido principalmente ao investimento empresarial em P&D. 

Avaliando-se os números, pode-se chegar a seguinte conclusão: a ciência 

brasileira é muito boa com várias citações nas publicações internacionais, porém a 

falta de investimento por parte das empresas em cientistas e engenheiros e nas 

áreas de P&D, faz com que a tecnologia brasileira seja ainda muito incipiente, 

fazendo com que o país perca em níveis de produtividade e de competitividade. 
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2.3 A COLABORAÇÃO ENTRE EMPRESAS E UNIVERSIDADES: O SPIN-OFF 

ACADÊMICO 

Nas seções precedentes bem como no primeiro capítulo remarcou-se que o 

processo de inovação é constituído por um movimento que vai de a montante a 

jusante. Em outros termos, o processo de inovação recobre três domínios bem 

distintos: o domínio das ciências da vida, o domínio da técnica e o domínio industrial. 

No que concerne o domínio das ciências, observou-se também nas seções 

precedentes desse capítulo, que as universidades representam a mola propulsora e 

dinâmica desse movimento, na medida em que é a partir dos laboratórios, centros de 

pesquisa e das universidades é que se forma o conhecimento fundamental. 

Assim o objetivo dessa seção é compreender de que forma a colaboração 

ou a aproximação entre as universidades e as empresas pode possibilitar um 

incremento maior no processo de inovação nas biotecnologias. 

O fato mais marcante no período recente (do século XXI), reside no 

desenvolvimento rápido das start-ups acadêmicas no mundo. 

Essas start-ups, representam essencialmente uma sorte de interface entre 

as universidades e as indústrias que tem como objetivo, a montante do mercado 

transformar uma boa idéia ou um bom conceito em um bom produto ou serviço. 

Todavia, mesmo que algumas dessas start-ups tentem realizar o desenvolvimento 

total do processo de inovação, elas não possuem recursos adequados para ir além 

de algumas etapas-chaves. Em função disso, alguns grupos industriais colaboram 

com as jovens start-ups recém saídas das universidades. 

Nesse sentido, o processo de inovação nas biotecnologias está intimamente 

relacionado ao desenvolvimento das universidades (promotoras de conhecimento a 

montante do processo) e das empresas, sejam as start-ups ou grupos industriais 

(que cristalizam o conhecimento e portanto, estão a jusante do processo). Assim, 

nesse movimento, FONSECA e MIGNOT (2004a) chamam a atenção para um 

processo muito mais dinâmico desenvolvido por eles como sendo a "Tecnicização 

dos Conhecimentos". 
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Assim, segundo FONSECA e MIGNOT (2004a): 

"Le mouvement de technicisation des connaissances qui s'opère en amont au détriment du 
domaine scientifique débouche em aval sur une forme toujours plus technicisée des 
productions scientifiques. (...) Dans ces conditions, Ia tendance à Ia technicisation croissante 
qui se manifeste dans Ia constituion des savoirs pousse ces derniers à s'instrumentaliser et 
donc à se finaliser c'est à dire à s'orienter vers leur destination économique sous Ia forme de 
marchandisation et ce phénomène de capture par 1'industrie se manifeste au sein des 
champs de connaissance..." (p. 17) 1 0 

Por outro lado, as universidades e os centros de pesquisa se encontram 

freqüentemente em concorrência com as start-ups disputando o financiamento 

privado. (PHILLIPON, 1999) 

Nesse sentido as universidades adotam novas lógicas de valorização, de 

financiamento e de organização da pesquisa ao mesmo tempo em que as empresas 

inventam igualmente novos modos de capitalização dos conhecimentos, 

multiplicando as incursões na esfera pública. (FORAY, 1997) 

Com efeito, uma vez que os conhecimentos são por natureza acumulativos, 

os industriais são forçados nesse sentido, pois suas competências específicas 

representam o futuro da empresa. A partir de então, as empresas necessitam de 

uma pesquisa que seja ao mesmo tempo ampla, prospectiva e orientada para a 

exploração de seu próprio centro de competência. (BLONDEL, 1998) 

Dessa forma, as empresas devem intensificar as idas e vindas, entre a 

pesquisa aplicada e a pesquisa fundamental. 

Assim é possível observar que, não basta apenas a interação entre 

universidades e empresas, onde a universidade resolverá a necessidade de 

tecnologia por parte da empresa, enquanto que esta, financiará as necessidades da 

universidade. Há de se ressaltar que cada uma destas instituições tem um objetivo e 

finalidade que devem ser respeitadas. Essa interação deve ser considerada como 

um incentivo na melhoria da educação aplicada pelas universidades, bem como a 

valorização do conhecimento por parte das empresas. 

Um dos exemplos que se deve destacar neste trabalho pode ser visto em 

FONSECA e MIGNOT (2004b), onde mostram o sucesso da integração das 

1 0 Tradução: "O movimento de tecnicização dos conhecimentos que ocorrem a montante, em detrimento do 
domínio cientifico, desemboca, a jusante, sob uma forma cada vez mais tecnicizada das produções.(...) Nessas 
condições, a tendência para a tecnicização crescente que se manifesta na constituição dos saberes, leva esses 
últimos a se instrumentalizar e portanto, a se finalizar, isto quer dizer, a se orientar à sua destinação econômica, 
sob a forma de mercadorias. A tecnicização dos conhecimentos precede necessariamente sua industrialização, e 
este fenômeno de captura pela indústria, se manifesta no seio dos campos de conhecimento(...)" (p.17) 
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universidades, centros de pesquisa, laboratórios, indústrias, etc. no que ficou 

conhecido como "genopólo", segundo esses autores: 

"(...) os "genopólos" criados recentemente na França (1999), a partir da iniciativa dos 
poderes públicos, representa uma sistematização dos centros de transferência de 
tecnologia e inovação locais que concernem alguns laboratórios, universidades e indústrias 
locais. Criados em nove regiões nacionais, eles colocam em relação, laboratórios públicos 
de pesquisa, universidades e empresas que participam no funcionamento e sobre a base de 
fundos públicos." 

Finalmente, o desafio a ser enfrentado pelas instituições aqui apresentadas, 

é como tornar possível o "casamento" entre a universidade, a empresa e o governo, 

para que estes agentes possam promover o desenvolvimento tecnológico que o país 

precisa para poder fazer as outras reformas de âmbito social de que o povo tanto 

necessita. 

2.4 O PROCESSO DE INOVAÇÃO NAS BIOTECNOLOGIAS: UMA BREVE 

DISCUSSÃO SOBRE A RELAÇÃO ENTRE PESQUISA E PATENTES 

A discussão que vem ocorrendo na década de 1990 e no início do século 

XXI no Brasil, sobre a formulação de uma política que regulamente a pesquisa em 

biotecnologia está longe de ser concluída. Essa demora em se estabelecer formas 

específicas que balizem esse tipo de atividade, é devido à complexidade do objetivo 

de que trata esse assunto, pois a partir de sua regulamentação, é que se 

condicionará o processo de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no Brasil. 

Esta discussão torna-se ainda mais delicada, quando adentra no direito de 

propriedade no campo dos produtos das ciências da vida, principalmente no que se 

refere à propriedade intelectual e de processos, abrangendo os métodos e meios de 

criação e invenção, muito especialmente no âmbito da biotecnologia vegetal. 

O produto desta regulamentação sobre propriedade intelectual, é que irá 

definir se o país poderá beneficiar-se ou não, dos avanços tecnológicos oriundos 

desse tipo de pesquisa e suas aplicabilidades no campo mercadológico. 

Se de fato faz-se necessário o país ter uma legislação que dê providências 

sobre a titularidade de patentes desse tipo de pesquisa e inovação, há de se ter 

consciência, que essa mesma regulamentação não impeça futuramente o acesso 

aos tipos de usos de recursos e processos, isto é, há de se impedir um direito de 
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monopólio sobre as inovações. Sendo que este progresso científico e tecnológico 

serve de base para o desenvolvimento sócio-econômico de qualquer país que queria 

se situar no mercado internacional, não apenas como simples consumidor, mas 

também como detentor de conhecimento e de novas tecnologias. 

Nesse sentido, ao analisar a titularidade da propriedade de processos, ela 

futuramente poderá implicar em restrições econômicas, quando da exploração por 

parte dos interessados de seus recursos naturais e também no controle dos 

processos de desenvolvimento científico. Um ponto importante a ser destacado, é 

que: ao definir-se o direito de propriedade, assegurando-a para alguns (empresas, 

grupos, etc) , estará se excluindo dessa propriedade, os demais agentes. Sendo que 

para estes demais agentes, que podem ser, pessoas, grupos, empresas e até 

mesmo países, a única forma de terem acesso às inovações de processos e novas 

tecnologias, será mediante a imposição de algum ônus. (DEL NERO, 1998) 

Essa mesma excludência pode ser observada hoje em dia na competição 

internacional do mundo capitalista, onde a geração e transferência de novas 

tecnologias e processos industriais geralmente se dão dos países mais 

desenvolvidos para os menos desenvolvidos, ocasionando pagamento de royalties 

aos detentores de propriedade, o que dificulta ainda mais a liberdade desses países 

menos desenvolvidos. Segundo DEL NERO (1998): "...a propriedade intelectual é 

uma apropriação prévia das possibilidades de produção e desenvolvimento 

industrial...".(p. 21) 

Para a implementação dessa regulamentação da propriedade intelectual o 

Estado, deve tomar por base, as demandas vindas da sociedade, sem se deixar 

levar pelas pressões de diferentes grupos de interesse, que buscarão colocar em 

prática na legislação a ser outorgada, aquilo que melhor lhe sirva nos seus 

interesses econômicos. 

Portanto, o processo de propriedade na biotecnologia vegetal deve levar em 

consideração a articulação entre os setores de pesquisa e os grupos das forças 

produtivas (empresas), e não apenas proceder em relação à apropriação do 

conhecimento. 

No meio dessa discussão, encontra-se o pesquisador, agente que 

isoladamente ou em grupos realiza a produção científica e tecnológica, tornando-se 

detentor exclusivo dos ganhos provenientes de sua invenção. Porém, para que este 

seu invento possa alcançar os mercados e lhe render proventos, o pesquisador 
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deverá colocar a patente de seu invento a venda ou transferi-la para que uma 

empresa atuante no mercado possa colocar o resultado de sua pesquisa à venda 1 1. 

Observa-se então que a propriedade da invenção por parte do pesquisador é 

apenas uma propriedade formal, visto que para poder usufruir economicamente de 

seu invento, este deverá repassá-la a uma indústria, que produzindo em grande 

escala obterá lucros inúmeras vezes maior que o pesquisador, que poderá ou não, 

dependendo do contrato assinado entre ele e a indústria a quem vendeu os direitos 

de propriedade, pagar-lhe uma parte dos lucros ou royalties. 

Com isso, tem-se que a propriedade intelectual, originária do intelecto 

humano, que através de seu conhecimento chega a um produto novo, gera para o 

pesquisador, que foi o criador e idealizador da inovação, sua própria exclusão, já 

que passa a ser a empresa, a detentora de todos os direitos que recaem sobre o 

novo produto lançado no mercado, dentre os quais os ganhos econômicos dessa 

posse. 

Assim, tem-se duas ênfases sobre a regulamentação que recai sobre essas 

inovações: uma jurídica e outra sócio-econômica. Esses enfoques advêm da 

interação que ocorre entre o setor produtivo capitalista e os centros de pesquisa e 

do conhecimento científico e tecnológico. 

Todo esse grande problema entre a regulamentação da propriedade 

intelectual e suas adjacências, provêm da nova economia mundial, que hoje 

caminha inteiramente focada nas reduções de custos e ganhos de produtividade, 

metas essas que são estritamente ligadas às inovações tecnológicas advindas do 

campo científico. 

2.4.1 Breve Histórico da Propriedade 

As origens da propriedade ocorrem desde o surgimento das primeiras 

comunidades, e veio se aperfeiçoando assim como a própria sociedade, através do 

processo civilizatório. A necessidade de demarcar seus espaços para sua 

1 1 Entre a produção de conhecimento realizada pelos pesquisadores e a concretização ou cristalização desses 
conhecimentos pela indústria, forma-se um "hiato" que recobre dois domínios: a publicação num primeiro 
momento e a patente num segundo momento. Na verdade, esse hiato ou mesmo paradoxo, é o resultado que o 
cientista espera no momento da sua descoberta que se traduz pela publicação científica; num segundo domínio 
está a indústria que deseja se apropriar o mais breve possível dessas idéias e portanto, obter a patente do 
produto ou do processo. Pese esse trabalho reconhecer a existência desse paradoxo, não se pretende aqui fazer 
uma análise desse paradoxo, deixando-o para futuras investigações. 
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sobrevivência e permitir a reprodução de sua espécie, é o ponto de partida para as 

primeiras experiências de posse sobre bens materiais. 

No princípio, os homens primitivos eram apenas coletores, isto é, mantinham 

sua sobrevivência com os frutos que coletavam da natureza, com o passar do tempo 

e com o desenvolvimento sócio-cultural e econômico, passam a ser produtores de 

seus meios de subsistência. Essa experiência de apropriação de bens torna-se a 

primeira manifestação do sentimento de propriedade. 

O termo propriedade, originário do latim: proprietas, de proprius (particular, 

peculiar, próprio), trata-se de um termo pouco preciso, utilizado para denominar a 

posse sobre bens e objetos tanto materiais como imateriais. Por essa própria 

definição, que na sociedade contemporânea, passa a incorporar também os 

processos e meios de produção de novos bens. 

Pode-se observar, que desde os primeiros instrumentos utilizados pelo 

homem primitivo para ajudá-lo na sua busca de alimento para sua sobrevivência, até 

os mais modernos meios de comunicação e transporte, o homem vem colocando a 

natureza a seu serviço, subjugando-a, através de sua capacidade criativa. 

Porém, a de se convir que nem tudo pode ser considerado como a serviço 

do homem, a de se ter noção de que deva existir o limite entre a propriedade de um 

e a propriedade de outro. Sendo assim, os governantes devem definir além das 

prioridades para o bem comum, a função social dessas propriedades. 

A propriedade, no mundo mercantilista da Idade Média, era visualizada 

como a posse sobre coisas materiais e tangíveis, coisas que tinham existência física. 

Porém com o advento da produção industrial e a incorporação da ciência como parte 

da força que movimenta todo o processo capitalista, a concepção jurídica de 

propriedade sofre uma nova mudança, onde procura colocar sob as asas da 

apropriação, o campo do conhecimento. 

Com o desenvolvimento econômico e as mudanças culturais ocorridas na 

sociedade, a gama de objetos passíveis de serem apropriados, ampliou-se em 

muito, onde tudo que pudesse auferir algum ganho econômico era passível de 

apropriação. Com isso, o desenvolvimento da economia pós-industrial, baseia-se na 

expropriação antecipada, do conhecimento e da capacidade criativa e intelectual dos 

trabalhadores, em especial os cientistas. 

Durante o taylorismo, pode-se visualizar essa nova dinâmica, onde o 

trabalho manual, executado por trabalhadores sem qualificação, é comandado por 
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engenheiros e técnicos, que utilizam de seus conhecimentos para a gestão funcional 

da empresa. Assim como no fordismo, onde a produção em série de itens em 

massa, é colocada a venda no mercado para um consumo, que ficou conhecido no 

mundo como "american wayoflife". 

É com essa produção cada vez mais em larga escala, onde novos produtos 

são lançados a cada dia, que ganha força a intelectualidade dos técnicos e 

engenheiros, a serviço das linhas de montagem industriais, que por sua vez, são 

operacionalizadas pela força de trabalho não-qualificada, expondo de uma forma 

cada vez mais nítida a divisão radical entre o trabalho intelectual e o físico. 

Considerando-se que a ciência passa a fazer parte desse novo processo 

produtivo, torna-se necessária, uma legislação que implemente regras e definições 

nesse novo mercado globalizado, onde idéias valem muito mais do que objetos e 

bens materiais. Surge com isso, um novo bem econômico, o intelecto humano 

passível de apropriação pelas empresas. 

As empresas passam então, a preocupar-se com uma nova mercadoria que 

pode ser adotada por suas concorrentes nos seus processos produtivos, fazendo 

surgir uma nova demanda de leis para a titularidade desses processos. Segundo a 

definição de DEL NERO (1998): 

"Propriedade intelectual refere-se a 'idéias', 'construtos', que são, essencialmente, criações 
intelectualmente construídas a partir de formas de pensamento que se originam em um 
contexto lógico, ou socialmente aplicável ao conhecimento técnico-científico, 
desencadeando ou resultando uma inovação. Trata-se de um processo intelectual. A partir 
do espírito especulativo e criativo, desafiado geralmente por necessidades ou demandas 
sociais, econômicas e tc , as idéias desenvolvem-se em projetos, podendo, geralmente, dar 
origem a invenções." (p. 38) 

A propriedade chamada imaterial é aquela que identifica os bens que não 

possuem existência tangível ou uma forma física definida, nesse ramo, a 

biotecnologia, a propriedade está sobre a pesquisa e aplicação dos conhecimentos 

alcançados, sobre novos produtos e bens que serão lançados em escala industrial, 

ficando isto possível, devido ao aprimoramento das técnicas de pesquisa e ao 

redimensionamento e agregação de novas funções pelas empresas. 
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2.4.2 A Propriedade Intelectual e a Biotecnologia no Brasil: a Importância do 

Estado 

A pesquisa e a obtenção de produtos da biotecnologia vegetal abrangem, 

dessa forma, várias áreas, desde a agricultura até a indústria de alimentos, e possui 

como objetivo fundamental o aprimoramento de técnicas laboratoriais para a 

manipulação genética de plantas. 

O resultado dessas pesquisas de produtos e novos processos de 

biotecnologias são fruto da inovação, ou na forma de concepção ou na forma de 

utilização, tudo isso caracterizado como bens imateriais, que podem ser apropriados 

desde que não tenham uma patente que as resguarde. 

No Brasil, o Congresso Nacional, aprovou a Lei de Propriedade Industrial, a 

qual possibilita a concessão de patentes para tais produtos e processos que sejam 

oriundos de plantas geneticamente modificadas, sendo que os mesmos, estão cada 

vez mais inseridos no cotidiano das negociações entre países, alcançado destaque 

no campo econômico, devido aos seus ganhos de produtividade e competitividade. 

A Lei 8.974/95 estabelece normas para a regulamentação da propriedade 

intelectual nas pesquisas de novas técnicas de engenharia genética e da liberação 

no meio ambiente de Organismos Geneticamente Modificados (OGMs). Essa 

mesma lei cria também, a Comissão Técnica de Biossegurança, ficando responsável 

pela fiscalização de toda e qualquer pesquisa originária da biotecnologia. 

Como destaca o agrônomo da Embrapa Soja, Carlos Alberto Arrabal Árias, 

no artigo "Soja Transgênica: experiências de pesquisa e produção." 1 2 

"A quebra das barreiras reprodutivas, permitindo a troca de genes entre espécies distantes, 
possibilitou o desenvolvimento de novos produtos com qualidades e características nunca 
antes imaginadas segundo os métodos tradicionais. A existência desses produtos, abriu a 
possibilidade de apropriação de tecnologias brasileiras por detentores da chamada nova 
biotecnologia, evidenciando a necessidade de mudanças no trato da questão do direito 
intelectual sobre genes e organismos vivos. Como conseqüência, tivemos mudanças e 
adaptações da legislação para tratar de assuntos relativos à biosegurança e à proteção de 
cultivares. Todos esses acontecimentos provocaram alterações profundas na pesquisa, 
principalmente nos programas de melhoramento e nas relações de parcerias entre 
instituições públicas e, principalmente, destas com o setor privado. Dessas alterações, 
destaca-se a entrada de grandes empresas internacionais no negócio de sementes, 
desenvolvendo programas próprios de melhoramento e aumentando a competitividade do 
setor." (p. 2) 

1 2 Soja Transgênica: Experiências de Pesquisa e Produção. Disponível em: http://www.cnpso.embrapa.br. 
Acesso em: 10.09.2004. 

http://www.cnpso.embrapa.br
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Com a criação e produção de novos OGMs, os riscos envolvem desde a 

pesquisa até o consumidor final, pois se tratam de novos organismos que estão 

sendo colocados no meio ambiente forçosamente, isto é, não foram criados 

naturalmente pelo meio ambiente a sua volta, portanto, são passíveis de serem 

renegados pelo mesmo, o que também poderia ocorrer quando ingeridos pelo 

organismo humano. 

Percebe-se então uma contradição, pois essa modalidade de pesquisa 

biotecnológica, não poderia ser protegida pelo mecanismo da patente, pois o seu 

resultado pode ser contrário e atentatório à saúde pública. Devendo ainda, esses 

produtos mesmo que colocados à venda para o consumo, ter em suas embalagens e 

rótulos, todo o tipo de informação e riscos a que o consumidor está exposto ao 

consumir tal item. 

Torna-se então dever do Estado, a fiscalização e preservação do meio 

ambiente, pois foi a partir de uma regulamentação e autorização sua, que a 

pesquisa em biotecnologia vegetal foi iniciada. O Estado é parte importante não 

apenas como legislador da causa, mas principalmente como fiscalizador e impositor 

de penalidades aos abusos que possam vir a incorrer as pesquisas e os danos ao 

meio ambiente. 

Outro ponto importantíssimo para a pesquisa biotecnológica vegetal é a 

patente de microorganismo transgênicos, pois ao se modificar geneticamente um 

microorganismo e transferí-lo para uma planta ou animal recombinante, que por sua 

vez não são patenteáveis como tal, poderiam reproduzir a matéria patenteada 

inicialmente implantada em seu organismo. Com isso, a planta ou animal 

transgênico utilizado na pesquisa, poderiam em gerações futuras, ficarem sujeitos 

aos direitos monopolísticos de uma patente. 

Pode-se dizer, que há a possibilidade de patenteamento indireto tanto de 

plantas como de animais, pois os mesmos estariam sujeitos a transformações 

diretas ocasionadas pelas pesquisas humanas, pois estariam dentro do conceito de 

novidade, atingido através da pesquisa biotecnológica, diferentemente de 

transformações ocorridas ao natural, por intermédio e interferência do meio 

ambiente. Essa patenteabilidade é controversa, pois ao mesmo tempo em que não 

permite o patenteamento de seres vivos (animais e vegetais), permite, desde que 

atendidos todos os preceitos, a patenteabilidade dos microorganismos. 
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Sendo assim, toda possibilidade de desenvolvimento da pesquisa em 

biotecnologia vegetal estaria em um primeiro momento inviabilizada, se adotado o 

mecanismo de patente, ocasionando ao Brasil maior dependência dessa tecnologia, 

dos países detentores de processos inovadores, podendo levar a uma evasão de 

divisas, com o eventual pagamento de royalties. 

Com o exposto neste capítulo, pode-se afirmar que a interação entre 

universidades e empresas, que representam por sua vez a ciência e a técnica, deve 

ser amplamente discutida e incentivada, seja por parte do Estado com investimentos 

na melhoria das instalações de pesquisa ou subsídios, seja por parte da iniciativa 

privada com um aumento significativo no dispêndio em Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D). 

Apenas através desse esforço em se melhorar o nível da tecnologia no 

Brasil, já poderá garantir um futuro com maiores dividendos e menor dependência da 

tecnologia externa, pois como mostrado ao longo do capítulo, a ciência nacional tem 

grandes feitos e realizações, porém a tecnologia das empresas brasileiras não está 

sabendo aproveitar esta ciência e aplicá-la em seus processos produtivos. 

Toma-se como base, o caso da semente de soja transgênica, a qual vem 

tendo grande procura por parte dos agricultores brasileiros, por ter como uma de 

suas características básicas a redução de custos com a diminuição da aplicação de 

herbicidas. O Brasil possui ciência suficiente para inovar no campo das 

biotecnologias, através de seus centros de pesquisa e principalmente pela 

Embrapa, porém as empresas brasileiras ainda não tem um elo de ligação com 

essas inovações, o que faz com que seja adotada uma tecnologia de outro país em 

detrimento do potencial de conhecimento nacional. Talvez a tentativa de criação do 

"genopólo" no Brasil, seja uma alternativa à ser perseguida pelos agentes do 

processo de inovação. 
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3. O P R O C E S S O HISTÓRICO DA SOJA TRANSGÊNICA NO BRASIL NOS 
ÚLTIMOS CINCO ANOS: UM ESTUDO DE CASO S O B R E O P R O C E S S O DE 
INOVAÇÃO NO QUADRO DA BIOTECNOLOGIA V E G E T A L 

Este capítulo tem como objetivo apresentar um relato do cultivo de soja 

transgênica do Brasil durante os últimos cinco anos. Para tanto está dividido em três 

seções, que procurarão abordar todos os aspectos que levaram o país a se tornar 

um dos maiores produtores de soja do mundo nas últimas décadas. 

Na seção 3.1, apresenta-se o histórico do cultivo da planta no país, suas 

origens, introdução, produção, as causas de sua expansão, os impactos sócio-

econômicos e as perspectivas para o futuro. 

Na seção 3.2, estará se adentrando o estudo da biotecnologia, os tipos de 

experimentos feitos através do cruzamento genético em plantas de diferentes 

espécies, a polêmica causada pelas plantas transgênicas, como são aplicados no 

campo os conhecimentos adquiridos dentro dos laboratórios. 

E por fim, na seção 3.3, apresenta-se o processo de inovação aplicado nas 

sementes de soja no Brasil, suas conseqüências, a controvérsia da opinião pública e 

os interesses privados por trás de toda a cadeia produtiva. 

3.1 O HISTÓRICO DO SURGIMENTO DA SOJA NO BRASIL 

Diferente do cultivo de soja realizado pelos ancestrais, cujas plantas eram 

rasteiras e desenvolviam-se principalmente na costa leste da Ásia, a soja que hoje é 

cultivada, iniciou sua evolução com a descoberta de plantas oriundas de 

cruzamentos naturais entre duas outras espécies de soja selvagem, que foram 

aprimoradas por cientistas chineses. 

No ocidente seu cultivo foi ignorado até a segunda década do século XX, 

quando os Estados Unidos iniciaram sua exploração comercial, primeiro como 

forrageira, e depois como grão. Entretanto, no oriente sua descoberta e exploração 

existe a mais de cinco mil anos, sendo uma das mais antigas plantas cultivadas no 

planeta. 

Nos Estados Unidos, durante a década de 40, no auge de seu cultivo como 

forrageira, foram plantadas cerca de dois milhões de hectares. A partir daí, o cultivo 

para grãos superou o cultivo para forragem, não apenas nos Estados Unidos como 
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em todo o resto do mundo, houve o crescimento na produção de grãos e o 

desaparecimento, em meados da década de 60, do cultivo para forragem. 1 3 

No Brasil, segundo dados da Embrapa, a soja chegou em 1882, seus 

primeiros estudos de avaliação de cultivo, foram realizados na Escola de Agronomia 

da Bahia, por Gustavo Dutra. Também foram realizados estudos no Instituto 

Agronômico de Campinas (SP), mas como em outros países, a soja era estudada 

como cultura forrageira e não como planta produtora de grãos. 

Nos anos de 1900 e 1901, foi promovida pelo mesmo instituto, a primeira 

distribuição de sementes de soja para produtores paulistas, e nesta mesma data, 

surgiram os primeiros registros de plantio de soja no Rio Grande do Sul, onde por 

conseqüência das semelhanças climáticas do ecossistema americano, a cultura 

encontrou efetivas condições para se desenvolver e expandir. 

Em meados dos anos 50, com o estabelecimento do programa oficial de 

incentivo à triticultura nacional, a cultura de soja foi igualmente incentivada, por ser 

desde o seu ponto-de-vista técnico (leguminosa sucedendo gramínia), quanto 

econômico (melhor aproveitamento das máquinas, implementos, infra-estrutura e 

mão-de-obra), a melhor alternativa de verão para suceder o cultivo do trigo plantado 

no inverno. 

Foi em 1914, no município de Santa Rosa no Rio Grande do Sul, que se 

registrou o primeiro plantio de soja no Brasil. Porém, foi a partir de 1940 que ela 

adquiriu alguma importância econômica, merecendo o primeiro registro estatístico 

nacional em 1941, no Anuário Agrícola do RS. Foi instalada, nesse mesmo ano e 

cidade, a primeira indústria processadora de soja do país, e já em 1945, o Brasil 

conseguiu pela primeira vez, introduzir-se como produtor de soja nas estatísticas 

internacionais. Porém, apenas a partir da década de 60, que o cultivo de soja se 

estabeleceu de forma relevante no país. 

Na década de 70, a soja se consolidou como a principal cultura do 

agronegócio brasileiro, segundo dados no Ministério da Agricultura, passou de 1,5 

milhão de toneladas (1970) para mais de 15 milhões de toneladas (1979). Esse 

crescimento significativo ocorreu não somente pelo aumento da área plantada (de 

1,3 milhão para 8,8 milhões de hectares), mas também pelo incremento dado à 

produtividade, conseqüente das novas tecnologias disponibilizadas aos produtores 

1 3 Segundo dados do artigo "Tecnologias de Produção de Soja - Região Central do Brasil 2003. Disponível em: 
http://www.sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br. Acesso em: 10.08.2004. 

http://www.sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br
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pela pesquisa brasileira. Na época mais de 80% do volume de soja produzida no 

Brasil, era realizada no sul do país. 

Já na região tropical do Brasil, segundo dados do IBGE, durante as décadas 

de 80 e 90, repetiu-se o grande crescimento da produção ocorrido nas décadas 

anteriores (60 e 70), na Região Sul, menos de 2% da produção nacional era colhida 

na região do Centro-Oeste, nos anos 70. Porém em 1980, esse percentual 

aumentou para 20%, e em 1990 já estava superior a 40%, sendo que para o ano de 

2004, espera-se que ultrapasse os 60%. Essa transformação da região Centro-

Oeste proporcionou ao estado de Mato Grosso, o título de líder nacional tanto na 

produção como na produtividade de soja. 

Conforme o artigo "Tecnologias de Produção de Soja" 1 4 , vários foram os 

fatores que ajudaram ao estabelecimento e crescimento da cultura de soja no país, 

entre eles pode-se destacar: 

• A semelhança do ecossistema do sul do Brasil, com o predominante no 

sul dos Estados Unidos; 

• Estabelecimento da "Operação Tatu" no RS, em meados dos anos 60, 

que consistia na calagem e correção da fertilidade dos solos; 

• Incentivos fiscais disponibilizados aos produtores de trigo plantado nos 

anos 50, 60 e 70, beneficiaram igualmente a cultura de soja, que 

utilizava no verão a mesma área, mão-de-obra e maquinário, do trigo 

plantado no inverno; 

• Mercado internacional em alta, principalmente em meados dos anos 

70, em resposta à frustração da safra de grãos na Rússia e China, 

assim como da pesca da anchova no Peru, cuja farinha de peixe era 

amplamente utilizada na fabricação de rações, quando os fabricantes 

passaram a utilizar o farelo de soja; 

• Substituição das gorduras animais (banha e manteiga) por óleos 

vegetais, mais saudáveis ao consumo humano; 

• Estabelecimento de um importante parque industrial de processamento 

de soja, de máquinas e insumos agrícolas, em contrapartida aos 

incentivos fiscais do governo, disponibilizados, tanto para o incremento 

da produção, quanto para o estabelecimento de agroindústrias; 

1 4 TECNOLOGIAS de Produção de Soja - Região Central do Brasil 2003. Disponível em: 
http://www.sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br. Acesso em: 10.08.2004. 

http://www.sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br
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• Facilidades de mecanização total da cultura; 

• O surgimento de um sistema cooperativista, dinâmico e eficiente, que 

apoiou fortemente a produção, a industrialização e a comercialização 

das safras; 

• Estabelecimento de uma bem articulada rede de pesquisa de soja 

envolvendo o poder público federal e estadual, apoiados 

financeiramente pela indústria privada; 

• Melhorias no sistema viário; portuário e de telecomunicações, 

facilitando e agilizando o transporte e as exportações. (EMBRAPA, 

2003) 

Ainda segundo o mesmo artigo 1 5, entre os fatores que mais contribuíram 

para o crescimento da soja no centro-oeste brasileiro, pode-se destacar: 

• Construção de Brasília na região, determinando uma série de 

melhorias na infra-estrutura regional, principalmente vias de acesso, 

comunicações e urbanização; 

• Incentivos fiscais disponibilizados para a abertura de novas áreas de 

produção agrícola, assim como para a aquisição de máquinas e 

construção de silos e armazéns; 

• Estabelecimento de agroindústrias na região, estimuladas pelos 

mesmos incentivos fiscais disponibilizados para a ampliação da 

fronteira agrícola; 

• Baixo valor da terra na região, comparado ao da Região Sul, nas 

décadas de 60, 70 e 80. 

• Desenvolvimento de um bem sucedido pacote tecnológico para a 

produção de soja na região, com destaque para as novas variedades 

adaptadas à condição de baixa latitude do centro-oeste brasileiro; 

• Topografia altamente favorável à mecanização, favorecendo o uso de 

máquinas e equipamentos de grande porte, o que propicia economia 

de mão-de-obra e maior rendimento nas operações de preparo do solo, 

tratos culturais e colheita; 

1 5 TECNOLOGIAS de Produção de Soja - Região Central do Brasil 2003. Disponível em: 
http://www.sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br. Acesso em: 10.08.2004. 

http://www.sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br
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• Boas condições físicas dos solos da região, facilitando as operações do 

maquinárío agrícola e compensando, parcialmente, as desfavoráveis 

características químicas desses solos; 

• Melhorias no sistema de transporte da produção regional, com o 

estabelecimento de corredores de exportação, utilizando 

articuladamente rodovias, ferrovias e hidrovias; 

• Alto nível econômico e tecnológico dos produtores de soja do Brasil 

central, oriundos, em sua maioria, da Região Sul, onde cultivavam soja 

com sucesso previamente à sua fixação na região tropical. (EMBRAPA, 

2003) 

A revolução sócio-econômica e tecnológica protagonizada pela soja 

atualmente no Brasil pode ser comparada ao fenômeno ocorrido com a cana-de-

açúcar no Brasil Colônia e do café no Brasil Império, que, em épocas diferentes, 

comandaram o comércio exterior do país. A soja responde por uma receita cambial 

direta para o Brasil de mais de seis bilhões de dólares anuais (10% do total das 

receitas cambiais brasileiras) e cinco vezes esse valor, se considerados os 

benefícios que gera ao longo da sua extensa cadeia produtiva, segundo 

levantamentos feitos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Abrindo fronteiras e fundando novas cidades, a soja liderou a implantação de 

uma nova civilização no Brasil central, fazendo brotar cidades no vazio do cerrado e 

transformando os pequenos conglomerados urbanos existentes em metrópoles. 

O crescimento da produção de soja no Brasil, segundo o Ministério da 

Agricultura, foi de quase 30 vezes no transcorrer de três décadas, determinou uma 

cadeia de mudanças sem precedentes na história do país. Foi a soja, inicialmente 

auxiliada pelo trigo, a grande responsável pelo surgimento da agricultura comercial 

no Brasil. Também, ela apoiou ou foi a grande responsável pela aceleração da 

mecanização das lavouras brasileiras; pela modernização do sistema de transportes; 

pela expansão da fronteira agrícola; pela profissionalização e incremento do 

comércio internacional; pela modificação e enriquecimento da dieta alimentar dos 

brasileiros; pela aceleração da urbanização do país; pela interiorização da 

população brasileira (excessivamente concentrada no sul, sudeste e litoral); pela 

tecnificação de outras culturas (destacadamente a do milho); assim como, 

impulsionou e interiorizou a agroindústria nacional, patrocinando o deslanche da 

avicultura e da suinocultura brasileira. 



Realizando uma análise prospectiva sobre o intenso agronegócio da soja 

brasileira, tomando como referência à realidade atual (2004), pareceria pertinente 

afirmar que 1 6 : 

• Crescerá o consumo e consequentemente a demanda por soja no 

mundo, porque a população humana continuará aumentando; 

• O poder aquisitivo dessa população continuará incrementando-se, 

destacadamente na Ásia, onde está o maior potencial de consumo da 

oleaginosa; 

• O medo da doença da vaca-louca manterá em alta o consumo de carne 

suína e de frango, cuja alimentação é feita, principalmente, com ração 

à base de farelo de soja; 

• A proibição, na Europa, do uso de farinha de carne nas rações para 

bovinos, manterá alta a demanda por farelo de soja; 

• Os usos industriais não tradicionais de soja, como biodiesel, tintas, 

vernizes, entre outros, aumentarão a demanda do produto; 

• O consumo interno de soja deverá crescer, estimulado por políticas 

oficiais destinadas a aproveitar o enorme potencial produtivo do país, 

que está excessivamente dependente do mercado externo; 

• O protecionismo e os subsídios à soja, patrocinados pelos países ricos, 

tenderão a diminuir pela lógica e pressão dos mercados e da 

Organização Mundial do Comércio (OMC), aumentando, 

conseqüentemente, os preços internacionais que estimularão a 

produção e as exportações brasileiras; 

• A produção dos nossos principais concorrentes (EUA, Argentina, (ndia 

e China) tenderá a estabilizar-se por falta de áreas disponíveis para 

expansão em seus territórios; 

• A cadeia produtiva da soja brasileira tenderá a desonerar-se dos 

pesados tributos para incrementar a sua competitividade no mercado 

externo; 

1 6 TECNOLOGIAS de Produção de Soja - Região Central do Brasil 2003. Disponível em: 
http://www.sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br. Acesso em: 10.08.2004. 

http://www.sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br


• Pode-se estimar, também, pelas tendências do quadro atual da 

agricultura brasileira, que a produção da oleaginosa no país se 

concentrará cada vez mais nas grandes propriedades do centro-oeste 

brasileiro, em detrimento das pequenas e médias propriedades da 

Região Sul, cujos proprietários, por falta de competitividade na 

produção de grãos, tenderão migrar para atividades agrícolas mais 

rentáveis (produção de leite, criação de suínos e de aves, cultivo de 

frutas e de hortaliças, ecoturismo, entre outros), porque são mais 

intensivas no uso de mão-de-obra, "mercadoria" geralmente abundante 

em pequenas propriedades familiares, onde o recurso escasso é a 

terra. (EMBRAPA, 2003) 

Feitas estas considerações, parece racional acreditar positivamente no 

futuro da produção brasileira de soja, devido ao fato de que, dentre os grandes 

produtores mundiais da oleaginosa, o Brasil figura como o país que apresenta as 

melhores condições para expandir a produção e prover o esperado aumento da 

demanda mundial. O Brasil possui, apenas no ecossistema do cerrado, segundo o 

Ministério da Agricultura, mais de 50 milhões de hectares de terras ainda virgens e 

aptas para a sua imediata incorporação ao processo produtivo da soja. A área 

cultivada com soja nos EUA, Argentina, China e índia, que juntos com o Brasil 

produzem mais de 90% da soja mundial, só cresce em detrimento de outros cultivos. 

Sua fronteira agrícola está quase ou totalmente esgotada. 

Em última análise, o futuro da soja brasileira dependerá da sua 

competitividade no mercado global, para o que precisará, além do empenho do 

produtor, o apoio governamental, destacadamente na abertura e integração de 

novas e mais baratas vias de escoamento da produção. Este esforço do governo é 

indispensável para que o país possa reduzir a importância desse item na 

composição dos custos totais da tonelada de produto brasileiro que chega aos 

mercados internacionais. O custo médio do transporte rodoviário é muito mais alto 

que o ferroviário e este mais caro que hidroviário. 

Mesmo assim, o Brasil já alcançou a produtividade média da soja dos EUA e 

tem condições de alcançá-los, também, na produção. 
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3.2 A BIOTECNOLOGIA VEGETAL: UMA RELAÇÃO ESTREITA ENTRE 

CIÊNCIA E TÉCNICA 

A biotecnologia, conforme foi exposto no primeiro capítulo, é a união de 

biologia com tecnologia; é um conjunto de técnicas que utilizam os seres vivos no 

desenvolvimento de processos e produtos que tenham uma função econômica e/ou 

social. A biotecnologia envolve varias áreas do conhecimento e, em conseqüência, 

vários profissionais, sendo uma ciência de natureza multidisciplinar. Para ZANCAN 

(2004): 

"A ciência é o resultado dos esforços feitos pelo homem para conhecer e compreender o 
universo que o cerca, enquanto a tecnologia busca transformá-lo. A maioria dos cientistas 
se rege pelas normas éticas da ciência que são a precisão e a reprodução dos protocolos 
experimentais e espírito aberto à critica de seus pares. Um aspecto ético importante na 
atividade científica está relacionado com o resultado de seus experimentos, se eles serão 
ou não danosos ao meio ambiente, aos animais e particularmente ao homem. Nos últimos 
anos a ciência experimental mudou de natureza, pois dela hoje decorrem um conjunto de 
práticas, técnicas e máquinas que transformaram o nosso modo de vida, de tal maneira que 
a demarcação pratica entre ciência e tecnologia vai aos poucos desaparecendo. 
Apesar de interdependentes, a ciência e a tecnologia não se confundem; seus interesses e 
seu modo de funcionamento são diferentes. A primeira busca o conhecimento e a segunda 
procura agir sobre o mundo. Enquanto a primeira se esforça por compreender, a segunda 
busca dominar. É preciso distingui-las, embora elas se completem. Este aspecto da ciência, 
ou seja a sua ligação estreita com uma tecnologia em expansão, é o que marca 
profundamente a vida social e cultural do mundo de hoje." (p. 1) 

Apesar do termo biotecnologia ser novo, o principio é muito antigo. Por 

exemplo, a utilização da levedura na fermentação da uva e do trigo para produção 

de vinho e pão vem de muitos anos antes de Cristo. Com a evolução da ciência em 

seus diversos setores, inúmeras metodologias biotecnológicas têm sido 

sistematizadas, aumentando seus benefícios econômicos, sociais e ambientais. 

Vários cientistas, com suas descobertas tiveram grande importância para a 

evolução e sistematização da biotecnologia. Podemos citar, Louis Pasteur com a 

descoberta dos microorganismos em 1861, Gregor Mendel com a descoberta da 

hereditariedade em 1865, James Watson e Francis Crick com a descoberta da 

estrutura de DNA (ácido desoxirribonucléico, molécula responsável pela informação 

genética de cada ser vivo) em 1953, entre outros. 

A partir da descoberta da estrutura do DNA, houve uma revolução sem 

precedentes na área da genética e biologia molecular, surgindo, então, a chamada 
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biotecnologia moderna, a qual consiste na manipulação controlada e intencional do 

DNA, por meio das técnicas de engenharia genética. 

As várias técnicas relacionadas à biotecnologia têm trazido, via de regra, 

benefícios para a sociedade. As fermentações industriais na produção de vinhos, 

cervejas, pães, queijos e vinagres; a produção de fármacos, vacinas, antibióticos e 

vitaminas; a utilização de biofungicidas no controle biológico de pragas e doenças; o 

uso de microorganismos visando a biodegradação de lixo e esgoto; o uso de 

bactérias fixadoras de nitrogênio e fungos micorrízicos para a melhoria de 

produtividade das plantas; o desenvolvimento de plantas e animais melhorados 

utilizando técnicas convencionais de melhoramento genético e também a 

transformação genética. 

Segundo o artigo "Biotecnologia e Transgênicos" 1 7: 

"As técnicas podem ser divididas em duas categorias baseadas no procedimento para a 
transferência de genes, a qual pode ser indireta e direta. Na transferência indireta, para 
realizar a transformação, utiliza-se um vetor, como Agrobacterium tumefaciens e 
Agrobacterium rhizogenes. Esses vetores são bactérias que possuem a capacidade de 
transferir naturalmente para as plantas parte de seu DNA, induzindo-as a sintetizar 
substâncias para o seu crescimento. Na transferência direta, utilizam-se métodos físicos ou 
químicos que objetivam romper a barreira da parede celular e/ou da membrana plasmática 
para a livre penetração do DNA na célula. Numerosos sistemas de transformação direta já 
foram descritos, entre eles, a aceleração de partículas, polietilenoglicol, eletroporação, 
lipossomos, micro e macroinjeção." (p. 1) 

Além destes métodos de transformação, outras etapas estão envolvidas na 

obtenção de um organismo transgênico como o isolamento e a caracterização do 

gene de interesse, a introdução e incorporação do gene, a regeneração e seleção 

das células transformadas, a aclimatação e os diferentes testes genotípicos e 

fenotípicos com os transgênicos. Diferentes estratégias podem ser utilizadas em 

cada etapa da transformação genética, sendo que a escolha da mais adequada 

depende da espécie, do tipo e do objetivo da transformação. 

1 7 BIOTECNOLOGIA e Transgênicos. Disponível em: http://www.agronline.com.br/artigos. Acesso em: 
20.08.2004. 

http://www.agronline.com.br/artigos
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Logicamente, a tecnologia de transformação genética não se encerra com a 

obtenção do transgênico que expresse a característica-alvo. Para que o transgênico 

seja efetivamente incorporado ao sistema produtivo, é necessário que o mesmo não 

apresente riscos à saúde e ao ambiente e, para isso, rigorosos testes realizados em 

laboratório, e no campo, bem como as várias normas de segurança devem ser 

respeitadas. 

Embora a base do trabalho de avaliação de riscos seja o mesmo, não se 

pode fazer generalizações, pois cada transgênico e sua utilização apresentam 

especificidades, que devem ser conhecidas, caracterizadas e sempre levadas em 

consideração. Portanto, para a liberação, cada transgênico deve ser avaliado caso a 

caso. 

Até o momento, segundo dados da Embrapa Soja, os produtos 

desenvolvidos a partir dessas técnicas na área de fármacos e agricultura foram 

produzidos e comercializados sem evidência de danos ao homem ou ao meio 

ambiente e trouxeram, via de regra, benefícios à sociedade. Entre os benefícios dos 

transgênicos podem-se citar aqueles relacionados à agricultura (plantas resistentes 

a pragas, doenças, herbicidas, com maior tempo de prateleira, mais produtivas, 

resistentes a áreas pouco adaptadas ao cultivo e com maior valor nutricional); à 

medicina (produção de vacinas e fármacos em planta, aumento da produção de 

compostos terapêuticos) e à pesquisa básica (entendimento dos processos de 

armazenamento, expressão e regulação da informação genética), o que traria 

benefícios a produtores, consumidores e também ao meio ambiente. 

As informações repassadas para a sociedade sobre a biotecnologia 

moderna, muitas vezes, são deturpadas por ideologias, medo, sensacionalismo e 

pela própria desinformação. Esse assunto é, às vezes, vulgarizado, visto que 

políticos, advogados, jornalistas e até sindicalistas estão falando sobre um assunto 

que é essencialmente técnico. Nesse sentido, é necessária uma leitura muito crítica 

sobre todas reportagens envolvendo a biotecnologia e os produtos transgênicos. 

É importante destacar que a biotecnologia, incluindo as tecnologias de 

transformação genética, são hoje uma das ferramentas de grande importância para 

o desenvolvimento de uma agricultura mais produtiva, saudável e sustentável, 

menos dependente do uso de agroquímicos, além de propiciar benefícios a 

diferentes setores da sociedade. Nesse sentido, é estratégico para o Brasil aumentar 

o investimento em ciência e tecnologia e desobstruir tudo o que tem dificultado as 
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pesquisas pelas instituições públicas. Tais pesquisas têm assumido uma importância 

cada vez maior nas tomadas de decisão sobre todos os assuntos envolvendo os 

transgênicos. 

O crescimento da produção e o aumento da capacidade competitiva da soja 

brasileira, sempre estiveram associados aos avanços científicos e a disponibilização 

de tecnologias ao setor produtivo. O primeiro programa consistente de pesquisa com 

a soja estabeleceu-se na década de 50, no Instituto Agronômico de Campinas (SP). 

A partir daí, surgiram um novo e agressivo setor produtivo, altamente demandante 

de tecnologias que a pesquisa ainda não estava estruturada para oferecer na 

quantidade e qualidade desejadas. Os poucos programas de pesquisa com soja 

existentes na região foram fortalecidos e novos núcleos de pesquisa foram criados 

no sudeste e centro-oeste brasileiro. 

Em 1975, foi criada a Embrapa Soja, que patrocinaria, já a partir do ano 

seguinte, a instituição do Programa Nacional de Pesquisa de Soja, cujo propósito foi 

o de integrar e potencializar os isolados esforços de pesquisa com a cultura 

espalhados pelo país. 

Até 1970, os programas de pesquisa de soja brasileiros, preocupavam-se 

mias com a produtividade. Também buscava a altura adequada das plantas para a 

colheita mecanizada, a resistência ao acamamento e resistência à deiscência das 

vagens. Os problemas fitossanitários não preocupavam muito os pesquisadores da 

época. Foi somente a partir de 1980, que a resistência às doenças passaram a 

constituir em características necessárias para a recomendação de uma nova cultivar. 

Segundo o artigo "Tecnologias de Produção de Soja" 1 8 : 

"É conquista da pesquisa brasileira o desenvolvimento de cultivares adaptado às baixas 
latitudes dos climas tropicais. Até 1970, os plantios comerciais de soja no mundo, 
restringiam-se a regiões de climas temperados e subtropicais, cujas latitudes estavam 
próximas ou superiores aos 30°. Os pesquisadores brasileiros conseguiram romper essa 
barreira, desenvolvendo germoplasma adaptado às condições tropicais e viabilizando o seu 
cultivo em qualquer ponto do território nacional. Somente no cerrado brasileiro, mais de 200 
milhões de hectares improdutivos, foram transformados em área apta para o cultivo da soja 
e outros grãos." (p. 6) 

A Embrapa Soja tem tido uma participação decisiva no avanço da cultura 

rumo às regiões tropicais, em função do modelo de parcerias com associações de 

1 8 TECNOLOGIAS de Produção de Soja - Região Central do Brasil 2003. Disponível em: 
http://www.sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br. Acesso em: 10.08.2004. 

http://www.sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br
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produtores de sementes utilizadas em seu programa de melhoramento genético. 

Esses parceiros incrementaram enormemente a capacidade de desenvolvimento de 

novas cultivares da Embrapa, dando sustentação financeira e, consequentemente, 

agilizando o processo. As cultivares desenvolvidas pela Embrapa Soja, segundo 

seus dados, respondem por mais de 50% do mercado nacional de sementes de 

soja. A oferta de cultivares foi acompanhada pela incorporação, tanto nas "velhas" 

quanto nas novas cultivares, de resistência às principais doenças que atacavam a 

cultura no país. 

Pesquisas com micronutrientes indicaram a necessidade de sua utilização 

para obterem-se máximos rendimentos, particularmente nos cerrados, assim como, 

trabalhos sobre manejo de solos e rotação de culturas, resultaram na substituição 

quase total do plantio convencional pelo direto. 

O zoneamento agroclimático desenvolvido pela Embrapa Soja permitiu 

indicar as áreas mais aptas para a produção de soja no país, onde, produzir 

sementes de qualidade sempre foi um desafio, superado com tecnologias e 

envolvendo princípios de vigor e patologia de sementes. 

O pesquisador Alexandre Lima Nepomuceno, 1 9 afirma que: 

"Estão sendo incorporados genes, cujas características são de interesse direto do 
consumidor, como o aumento da qualidade nutricional da soja, canola, milho e girassol. São 
exemplos plantas de soja que produzem óleo com menos gorduras saturadas - mais 
saudável para o consumo, grãos com maiores teores de sacarose que melhoram o sabor, 
assim como grãos com qualidade protéica superior, que já estão em fase final de liberação 
em outros países. 
Devem ainda, incorporar qualidades físico/químicas que aumentam o valor agregado do 
produto final. Para o algodão, por exemplo, dentro de quatro a cinco anos, há previsão da 
disponibilização de cultivares transgênicas que produzem fibras com características 
sintéticas como o polyester. A introdução de três genes, retirados de uma bactéria produtora 
de bioplástico, promove a produção de fibras de algodão mescladas com fibras plásticas, 
aumentando o isolamento térmico e a resistência física destas fibras. Aliás, introdução de 
genes dessa mesma bactéria em plantas, deve reduzir significativamente o custo de 
produção do plástico biodegradável, tornando-o competitivo com o plástico derivado do 
petróleo." (p. 1) 

Muitos cientistas acreditam que a biotecnologia, além de reduzir os custos 

de produção de substâncias terapêuticas livres de patógenos e toxinas, será uma 

importante ferramenta na manutenção da saúde pública no futuro. 

1 9 NEPOMUCENO, A.L.; "Transgênicos: Próximas Ondas". Disponível em: 
http://www.cnpso.embrapa/download/artigos. Acesso em: 05.09.2004. 

http://www.cnpso.embrapa/download/artigos
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Para a comercialização de produtos transgênicos, deve-se ainda discutir as 

questões referentes à determinação de preços, rotulagem, certificação, competição 

com produtos convencionais, valor real da característica agregada e a criação de 

nichos especializados. Espera-se ser possível encontrar pequenas áreas produzindo 

espécies transgênicas, onde os resultados sejam grãos que agregam alto valor ao 

produto final. Em outras áreas, poderão ser ocupadas por lavouras transgênicas de 

cultivo comercial, onde o cultivo resultará em vantagens agronômicas com baixo 

custo de produção. Porém a utilização de grãos provenientes da biotecnologia não 

deverá eliminar a produção e comercialização de grãos convencionais. 

Para que se possa adotar as próximas gerações da biotecnologia, faz-se 

necessário que, tanto a sociedade como os poderes públicos, estejam bem 

informados quanto ao dessas novas tecnologias e sobre seus possíveis riscos 

individuais. Também é essencial que todas as medidas de proteção ambiental, de 

segurança à saúde e de livre comércio dessas tecnologias estejam sendo aplicadas 

e constantemente reavaliadas. Vale ressaltar que, a sociedade precisa estar ciente 

de que a biotecnologia - em especial a engenharia genética e as plantas 

transgênicas - fazem parte da evolução tecnológica da humanidade. 

3.3 A SOJA TRANSGÊNICA: UMA ANÁLISE DO PROCESSO DE INOVAÇÃO 

Para que se possa analisar a fundo a polêmica causada pelo cultivo de soja 

transgênica, é necessário saber, em primeiro lugar, como as características de cada 

ser vivo passa à sua descendência. 

É através do DNA (Ácido Desoxirribonucléico), que essas características são 

perpetuadas de geração em geração. O DNA é o que os químicos e bioquímicos 

chamam de macromoléculas, devido ao fato de serem muito grandes e complexas. É 

composto de uma série de moléculas formadas por um açúcar (desoxirribose), um 

ácido (fosfórico) e uma base orgânica que pode ser uma das quatro opções 

(adenina, guanina, citosina e tímina). 

O que permite que um gene possa ser retirado de um organismo, inserido no 

DNA de outro organismo e funcionar como se estivesse no organismo original, é o 

fato desse código genético ser o mesmo em todos os seres vivos. 

Para esse organismo que recebe uma nova carga de genes em seu DNA 

original, é o que denominamos de transgênico. Esse processo foi utilizado com 



55 

grande eficácia, num dos medicamentos mais utilizados hoje pelo homem na 

medicina moderna, foi através de uma bactéria que recebeu um gene humano, que 

o homem pode chegar à produção de insulina em larga escala, processo que 

anteriormente era conseguido através da extração do líquido de cadáveres. 

Deve-se considerar, que o processo para se obter um organismo 

transgênico não é nem um pouco preciso. Para se obter uma planta com 

características encontradas somente em outras espécies, deve-se primeiramente, 

isolar o gene da característica pretendida, que deverá ser inserido no organismo 

receptor através de uma série de métodos próprios da biotecnologia, que não vem 

ao caso aqui expô-los. 

Segundo estudos da Embrapa Soja, qualquer que seja o método utilizado, 

não se tem controle de onde os genes inseridos irão parar, isto é, em qual parte da 

cadeia de DNA ele irá se encaixar. Há ainda a necessidade de se obter organismos 

adultos para se constatar se os genes foram eficientemente inseridos e se estão 

ativos no novo organismo. A partir daí, que a planta a qual se quer transformar, deve 

ser regenerada, utilizando-se o embrião transformado. 

Porém, essa regeneração não é tão simples, fazendo com que os 

pesquisadores o desenvolvam técnicas especiais para sua obtenção. Obtendo-se a 

planta transgênica com as características desejadas, faz-se necessário a avaliação a 

campo. Ao finalizar a fase de testes, é hora de entrar na etapa do uso comercial, que 

é exatamente a fase em que está a maior controvérsia da qual trata este estudo. As 

plantas transgênicas que estão nessa fase são protegidas, suas sementes só podem 

ser comercializadas com autorização da companhia que obteve a cultivar 

transgênica. 

Já foi patenteada nos Estados Unidos uma tecnologia que impede que a 

semente produzida sem autorização do detentor da cultivar protegida, possa ser 

usada. Essa tecnologia consiste na introdução de um gene para produzir toxina que 

mata o embrião da semente. Porém, o sistema não é assim tão simples, pois a 

toxina só pode ser produzida na semente, e apenas na fase final de maturação para 

não afetar a planta ou a produtividade da lavoura. Portanto, o gene presente na 

cultivar não pode atuar nas fases anteriores à venda aos produtores rurais. 

Assim, a tecnologia prevê que o gene fica desativado nas fases de 

multiplicação das sementes, permitindo que seja obtido o volume necessário para a 

venda aos produtores. Imediatamente antes da venda, as sementes são tratadas 
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com o antibiótico tetraciclina que "ativa" o gene, fazendo com que, na fase final de 

maturação, a toxina seja produzida, impedindo que a semente possa ser utilizada 

para plantio. Com o uso dessa tecnologia, o produtor fica obrigado a comprar 

sementes todos os anos. (EMBRAPA, 2003) 

Na semente de soja transgênica, existe um gene que a protege dos efeitos 

nocivos do herbicida Roundup (marca comercial da Monsanto para o princípio ativo 

Glyphosate 2 0), que funciona como herbicida total (secante que, a princípio, elimina 

todas as plantas, com exceção das transgênicas). Desta forma, é possível a 

aplicação do Roundup durante a fase de desenvolvimento vegetativo da soja, pois o 

herbicida elimina os inços e preserva, seletivamente a soja. 

A vantagem do cultivo da soja geneticamente modificada pela Monsanto, 

segundo os grandes proprietários rurais que a plantaram, é de que seria possível 

reduzir a quantidade de herbicida, economizando na aplicação do produto, o que 

poderia diminuir os custos de produção. 

A lógica dessa tecnologia é a mesma usada na produção de soja 

convencional, já que ela está baseada na aplicação de herbicida numa crescente 

dependência das empresas fornecedoras, que com isso, faturam duplamente; uma 

com a venda das sementes e outra com a venda dos herbicidas 2 1. 

Conforme o artigo "Soja Transgênica no Brasil" 2 2, ANDRIOLI (2004), sobre 

os riscos da utilização do Glyphosate: 

"Os efeitos do herbicida Glyphosate sequer são mencionados. Os representantes das 
empresas fornecedoras do produto alegam, inclusive, que se trata de um 'medicamento' 
inofensivo para animais e seres humanos, o qual, em contato com o solo, se converteria em 
substâncias não tóxicas. Mas, na realidade, isso não confere. Glyphosate é uma substância 
química desenvolvida a partir do 'Agente Laranja', usado na Guerra do Vietnã. Seus efeitos 
no Vietnã ainda hoje são visíveis, onde toda uma geração sofre de anomalias congênitas 
que afetam o normal desenvolvimento de seus braços e pernas. No início dos anos 90 
também foi constatado que o Glyphosate pode se combinar com os nitratos do solo, dando 
origem a uma nova substância: o nitrosoglyphosato, o qual pode ser responsável pelo 
surgimento de carcicomas (câncer) do fígado. Os efeitos sobre a saúde e o meio ambiente 
podem ser, ainda, mais prováveis se considerarmos que a maioria dos rios, fontes de água 
e solos estão sendo progressivamente contaminados com Glyphosate." (p. 3) 

2 0 O Glyphosate, é o nome comercial de um herbicida do tipo glifosato, utilizado para combater pragas nas 
lavouras. . 
2 1 Não obstante ao processo de fornecimento e venda, é importante notar aqui que, no processo de inovação da 
semente de soja transgênica, os três domínios que recobrem esse processo, aparecem claramente constituídos 
pela ciência, pela técnica e pela indústria. 
2 2 Soja Transgênica no Brasil: a polêmica continua. Disponível em: http://www.espacoacademico.com.br/025. 
Acesso em: 05.09.2004. 

http://www.espacoacademico.com
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Outro fator que deve ser levado em consideração é o caso da transgenia 

permitir que, no caso da soja, o herbicida seja aplicado sobre as plantas durante a 

fase de desenvolvimento vegetativo, deixando resíduos nas plantas que podem 

repassar a contaminação aos grãos. Neste caso, é obvio identificar a utilização do 

Glyphosate no processo da produção, já que os resíduos são verificados em exames 

nos grãos. Neste sentido, o temor dos consumidores diante da transgenia pode ser 

compreendido, pois os riscos inerentes a essa forma de produzir, não podem ser 

subestimados. 

Um dos grandes empecilhos à expansão das culturas de soja transgênica, 

tem sido o mercado europeu, grande alvo das exportações das culturas desse grão. 

Os países europeus estão barrando toda e qualquer entrada de produtos 

transgênicos, pois os mesmos não sabem ainda, quais as conseqüências da 

utilização dessas técnicas para os seres humanos. 

Assim, surge uma grande contradição para os defensores da soja 

transgênica, pois muitos cientistas, políticos e grandes proprietários rurais, que 

sempre apoiaram a agricultura voltada para o mercado, agora se vêem contrariados, 

pois o mesmo mercado ao qual defendiam, agora coloca restrições à seus produtos. 

A estratégia adotada por esses defensores é então, as culturas ilegais e a 

manipulação da opinião pública através dos grandes meios de comunicação. Vale 

ressaltar também, o comportamento desses agricultores diante da legalidade, pois 

os mesmos não abrem mão de ter seus direitos preservados, quando tem suas 

terras invadidas pelos movimentos de trabalhadores rurais que ocupam suas 

lavouras, impedindo agora, que os fiscais do governo verifiquem suas plantações 

ilegais. 

Outro argumento é de que, há mais tempo, vem sendo consumidos produtos 

importados geneticamente modificados sem que alguém tenha se preocupado com 

isso e que não teriam sido verificados riscos à saúde e ao meio ambiente. Apesar 

dos poucos estudos realizados com plantas geneticamente modificadas, já foram 

constatados muitos problemas como alergias e interferências na biodiversidade 

ambiental, sem dizer que muitos efeitos só poderão ser percebidos no longo prazo. 

Assim ocorreu com outros agrotóxicos, que há vinte ou trinta anos atrás eram 

recomendados como seguros, porém apenas agora estão sendo constatados seus 

efeitos nocivos. 



58 

Tem-se então, os interesses econômicos de grandes corporações, empresas 

fornecedoras de sementes e herbicidas, os quais influenciam os políticos, os meios 

de comunicação e os agricultores. Os argumentos utilizados hoje são os mesmos de 

quando foram implantados os primeiros agrotóxicos na agricultura, o controle de 

pragas seria mais fácil, economizaria mais tempo e mão-de-obra. Esta gradativa 

redução da intensidade de trabalho viria de encontro com uma das reclamações dos 

pequenos e médios agricultores, a diminuição de mão-de-obra disponível no meio 

rural, pois a maioria dos jovens está saindo das propriedades rurais, atrás de 

melhores condições de vida e emprego nos grandes centros urbanos. 

Porém, surge uma outra grande contradição: se a soja transgênica trás 

tantos benefícios como os apresentados, por que os agricultores dos Estados 

Unidos, país onde se iniciou o cultivo desse tipo de planta, vêm a cada ano 

diminuindo a área desse tipo de plantação? 

A explicação é que os agricultores norte-americanos estão interessados nos 

melhores preços da soja convencional e não estão mais conseguindo combater as 

pragas na soja transgênica. Isto é, com o passar dos anos, as pragas começaram a 

se tornar mais resistentes ao Glyphosate, o que ocasionou que muitos voltassem a 

utilizar os meios convencionais de controle. Isso sem dizer, nos crescentes custos 

de produção que praticamente inviabilizaram o cultivo de soja transgênica. 

No Brasil, com a implantação de cultivos ilegais, surgiram outros problemas. 

A utilização de agrotóxicos proibidos e doenças até então nunca encontradas nas 

lavouras nacionais, foram introduzidas através do contrabando de sementes do 

exterior. Parte dos agricultores, também foi enganada por atravessadores que 

repassaram produtos falsos e com altos preços, assim como alguns também sendo 

coniventes, ao permitir que contrabandistas utilizassem de suas propriedades para 

armazenar e estocar sementes e agrotóxicos ilegais, dificultando ainda mais o 

trabalho de fiscalização por parte do poder público. 

O governo também tem pouco poder de ação numa situação dessas. O 

lobby no parlamento, desses grandes proprietários rurais, domina a discussão desse 

tema e a opinião pública vem sendo constantemente convencida das vantagens da 

soja transgênica pelos grandes meios de comunicação. 

Essa discussão certamente levará a muitos conflitos ainda, pois a soja 

transgênica continuará sendo proibida, sendo que o governo cortou o financiamento, 
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empréstimos e benefícios fiscais para os produtores que venham a produzir soja 

transgênica. 

E mais importante ainda, será a posição contrária dos consumidores do 

exterior com relação a esse tipo de soja, pois se estes não a comprarem, não haverá 

sentido em produzí-la. 
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CONCLUSÃO 

O objetivo deste trabalho foi analisar sob o ponto-de-vista econômico, a 

aplicação das inovações tecnológicas nos processos e produtos, especificamente no 

que concerne a biotecnologia vegetal, e mais precisamente na cultura de soja. 

Para isto, utilizou-se de fundamentos teóricos e de dados de pesquisas 

relacionadas ao assunto. Assim no primeiro capítulo, apresentou-se como 

embasamento teórico, a Teoria Evolucionista, a qual melhor serve de base para 

interpretar as mudanças técnicas ocorridas nas últimas décadas, isto devido ao fato 

de que, como foi exposto ao longo do trabalho, as teorias mais utilizadas, sejam 

elas, neoclássicas, schumpeterianas e neoschumpeterianas, consideram a ciência e 

a técnica, como sendo um fator exógeno ao processo de inovação, visto que para se 

assimilar este processo, faz-se imprescindível a inserção desta variável (ciência e 

técnica) como sendo, não apenas endógena ao sistema, mas praticamente como 

variável fundamental para este entendimento. 

Assim a teoria evolucionista, fundamentada em autores como Dosi, Nelson, 

Winter, Marengo, Lazaric, Monnier, dentre tantos outros, considera que a mudança 

técnica é derivada da interação entre ciência e técnica, visto aqui como uma via de 

duplo sentido entre empresas e pesquisadores, com a alternância entre as 

inovações verificadas através das demandas advindas do mercado. 

No segundo capítulo, é apresentado como é feita a interação das novas 

tecnologias entre dois ambientes ao mesmo tempo dispares em suas funções, 

porém, intimamente ligados em suas finalidades de chegarem à excelência de seus 

produtos, quais sejam as universidades e as empresas. 

Esse capítulo, mostra a importância de haver uma ligação direta entre os 

centros de estudos, sejam eles: universidades, centros de pesquisa e instituições, 

com o mercado. O elo de ligação entre o conhecimento e a aplicação desse 

conhecimento para a melhoria do bem estar humano, é a empresa. 

Com isso, apresenta-se a seguinte configuração: de um lado as 

universidades, formando cientistas e engenheiros com um conhecimento agregado 

esperando oportunidade de colocá-lo em prática, e de outro lado as empresas que 

necessitam de novos produtos e serviços, para atenderem à demanda que se faz 

pelo mercado. 
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Outro ponto apresentado pelo capítulo é a propriedade intelectual. 

Atualmente com o nível de descobertas e de inovações ocorridas ao longo do 

tempo, tornou-se necessário, a formulação de novas leis e procedimentos que 

dessem suporte jurídico para aqueles que temessem pelas suas descobertas. Outro 

fator que acarretou essas medidas, foi o fato de que a principal motivação da 

empresa capitalista de investir em novos produtos e serviços, é a busca de um maior 

rendimento. Sendo assim, uma empresa não teria segurança de investir altas 

quantias em uma nova descoberta ou inovação, se a qualquer momento teria seu 

produto "copiado" por qualquer outra empresa. 

Com essa fundamentação teórica, é que o capítulo terceiro apresenta um 

estudo de caso, em que se analisa o processo de inovação na biotecnologia, onde 

se estuda um objeto da ciência que muito tem chamado a atenção, tanto por parte 

do mundo científico, acadêmico e empresarial como da opinião pública; trata-se aqui 

da controvérsia trazida a tona pela utilização de sementes de soja geneticamente 

modificadas. 

Assim utilizando-se da teoria evolucionista em que a ciência é o fator 

primordial para novas descobertas, da interação que ocorre entre as universidades e 

empresas para a inovação e aplicação em novos produtos e também da propriedade 

intelectual que faz-se inerente na aplicação de leis que protejam o conhecimento 

aplicado no mercado; mostra-se como o caso da soja transgênica adotada nas 

culturas brasileiras durante os últimos cinco anos, traz à tona, um debate que muito 

precisa ser colocado na pauta de discussões por parte do Estado, qual seja, uma 

maior interação entre universidades e empresas, com o definitivo casamento entre 

ciência e técnica nas cadeias produtivas brasileiras. 

Com isso, verificou-se que se as empresas nacionais aplicarem maiores 

recursos nas áreas de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), e aproveitarem melhor a 

ciência desenvolvida pelas universidades, não se teria essa dependência externa, 

para a obtenção de melhores produtos a serem utilizados em nosso mercado. 

Assim, este trabalho, com a apresentação destes fatos conclui que: 

É necessário uma maior aplicação de investimentos por parte do setor 

privado (empresas) em novas áreas de desenvolvimento de ciência em suas 

instalações, aproveitando de uma melhor forma os acadêmicos formados nas 

universidades e centros de pesquisa, que muitas vezes são levados por empresas 

estrangeiras, por não encontrarem aqui, suporte para o seu trabalho. 
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O Estado tem papel decisivo e central nesse assunto, através da melhor 

aplicação de recursos nas áreas de educação e pesquisa, e na manutenção e 

legislação dos direitos e deveres daqueles que buscam amparo para suas incursões 

no campo da ciência. 

A interação entre empresas e universidades é de suma importância, pois 

dela depende enormemente o sucesso tanto de uma como de outra, pois a empresa 

ao buscar o conhecimento na fonte acadêmica, tem maior chance de aproveitar as 

oportunidades lançadas pelas demandas de mercado, assim como garantir uma fatia 

de mercado e a preponderância sobre os mercados externos. Já as universidades 

ao terem seus acadêmicos procurados pelas empresas, sofrerão um processo de 

valorização e de importância muito maior junto à sociedade, além da pesquisa 

fundamental liberada por elas. 

Vale ressaltar porém, que esta interação, entre empresas e universidades, 

deve seguir uma linha bem estrita entre o dever e a função de cada uma. Como 

apresentado durante este trabalho, a interação adotada em países como Estados 

Unidos e outros, em que as empresas investem quantias diretamente na formação 

desses acadêmicos nas universidades, tira desta a função de educar acadêmicos, 

passando a cobrar resultados imediatos, fazendo com que os mesmos percam a 

liberdade e a sensibilidade, qualidades que se fazem inerentes a qualquer 

pesquisador. 

Há exemplos melhores de interação entre empresas e universidades para 

serem seguidos, um deles é o modelo francês, em que as empresas ao se 

interessarem por uma nova descoberta ou inovação alcançada pela academia, injeta 

recursos em uma plataforma experimental, em que as universidades cedem os 

acadêmicos envolvidos no projeto e as empresas entram com os recursos 

financeiros, fazendo com isso a delimitação bem clara entre as funções específicas 

de cada uma. 

Assim, se o Brasil pretende deixar as amarras tecnológicas e dependentes 

de outros países, deve investir ao máximo na formação de uma grande rede de 

Pesquisa e Desenvolvimento, seja ela através de investimentos por parte de 

empresários e do Estado para a formação de uma ampla rede de conhecimento, 

onde o grande ganhador sem dúvida alguma será a sociedade brasileira. 
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