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RESUMO 

Este trabalho utilizou os conceitos da Teoria Evolucionista em Economia 

para analisar o Sistema Setorial de Inovação em biotecnologia agrícola. Verificou-se 

a continuidade de uma dependência nacional das tecnologias estrangeiras, um 

ganho de produtividade considerável das espécies modificadas e uma participação 

ascendente do Brasil no mercado agrícola mundial. Conclui-se que existe a 

necessidade de se dinamizar os projetos de P&D, através de redes com abrangência 

em todo o território nacional proporcionando capacitação profissional e difusão de 

novas tecnologias. Aliado à isso, é necessária uma melhor definição do marco 

regulatório do setor e ampliação dos programas e linhas de créditos públicos, além 

de uma maior participação das empresas privadas no financiamento. 

Palavras-Chaves: Teorias Evolucionistas em Economia, Biotecnologia Agrícola, 

Sistema Setorial de Inovação e Agronegócio. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objetivo analisar um novo paradigma 

tecnológico dentro de um setor específico do ambiente econômico estabelecido no 

Brasil. A trajetória tecnológica da biotecnologia agrícola e seus principais impactos 

no agronegócio nacional, em especial o ganho de produtividade, serão os principais 

pontos de análise. 

O setor agrícola nacional apresenta excepcional potencial de crescimento 

que pode ser alavancado pelo ganho de produtividade resultado de novas técnica de 

produção e plantio, pelo desenvolvimento de novas espécies de cultivares e pelas 

redes de inovação existentes entre os principais atores do setor. Atualmente, o setor 

é responsável por um terço do PIB nacional e 40% das exportações, constituindo-se 

como um dos principais, ou até mesmo, o principal motor para o crescimento e 

desenvolvimento da economia brasileira. 

Os economistas evolucionistas são a abordagem mais adequada para o 

embasamento teórico quando se analisa inovação e tecnologia, através de Sistemas 

de Inovação, visto que apresentam vasta literatura empírica. Os evolucionistas 

estudam diferentes aspectos dentro do processo produtivo e suas inovações, 

utilizando rotinas operacionais, adaptação, adequação e variação de uma variável e 

racionalidade limitada dos agentes. Além disso, não admitem o mercado como o 

motor de crescimento de uma economia. 

O trabalho irá utilizar duas vertentes tradicionais desses Sistemas de 

Inovação: Sistema Nacional de Inovação e Sistema Setorial de Inovação. 

O Sistema Nacional de Inovação engloba a cooperação público/privada que 

possibilita a difusão de tecnologia dentro de uma fronteira estado/nação específica, 

respeitando as especificidades existentes em cada uma dessas fronteiras, como 

seus hábitos, costumes, infra-estrutura, sistema financeiro, etc. 

Um Sistema Nacional de Inovação é resultado de uma composição de 

diferentes setores que juntos geram o crescimento da economia nacional, portanto, a 

compreensão dos setores chaves de uma economia e suas especificidades embasa 

o entendimento do crescimento nacional e seus padrões de atividades inovadoras. 
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O Sistema Setorial de Inovação proporciona uma análise abrangente que 

permite a assimilação das interdependências e ligações entre os diversos atores do 

setor. As principais diferenças entre os setores de uma economia são: seus atores e 

instituições; fontes de inovação; fronteiras tecnológicas; redes e; performance e 

crescimento setorial. 

Existem quatro padrões setoriais de inovação diferentes: setores receptores 

de progresso técnico; setores intensivos em escala; setores de ofertantes 

especializados; e setores baseados em ciência - serão objeto de estudo neste 

trabalho, através da biotecnologia agrícola. Um setor baseado em ciência é 

caracterizado por apresentar grandes empresas, com escala de faturamento, que 

investem elevados volumes de recursos em pesquisa e desenvolvimento. 

Geralmente os programas de pesquisa científica orientada exigem longo prazo de 

maturação, sendo necessária a presença em mercados globais para amortizar esses 

investimentos. 

Os principais pontos de análise dentro de um setor são: conhecimento; 

domínio tecnológico; fronteiras setoriais; relacionamentos e redes; instituições e 

atores envolvidos. 

O setor estudado demonstrou fragilidade no que diz respeito à 

regulamentação, uma vez que não apresenta um marco regulatório definido que 

proteja a base do conhecimento, o domínio tecnológico e possibilite a expansão do 

setor através da inclusão de novas empresas. Outro ponto de estagnação é o 

sistema de financiamento que é promovido em grande parte pelo governo, faltando 

uma atuação mais efetiva das empresas privadas. 

A capacitação profissional também é restrita, porém qualificada. Os 

profissionais da área estão, em sua grande maioria, alocados em instituições 

públicas ou universidade, existindo uma grande necessidade de investimentos 

pesados na área para que seja possível suprir a demanda por profissionais, caso 

ocorra o crescimento esperado para o setor. 

O setor apresenta sólidas redes, porém carece de uma maior incidência 

dessas redes em todo o território nacional, restringindo com isso o ganho de 

produtividade possível e reduzindo a competitividade do país. 

A estrutura do trabalho é descrita a seguir: 
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No primeiro capítulo, é feita uma apresentação da teoria evolucionista em 

suas principais vertentes e características, ressaltando os principais autores e suas 

contribuições, além dos principais diferenciais dessa linha de pensamento. São 

descritas também as principais críticas evolucionistas à economia ortodoxa e aos 

economistas neoclássicos. São apresentados também os Sistemas de Inovação em 

suas vertentes tradicionais. 

No segundo capítulo, é feito o estudo do Sistema Setorial de Inovação objeto 

do trabalho. Como ele é constituído, quais os principais atores, instituições e redes 

existentes, como se dá o processo de pesquisa e desenvolvimento, como se 

caracteriza o domínio de conhecimento e a regulamentação do setor e por fim, sua 

estrutura de financiamento. 

No terceiro capítulo são analisados os principais impactos da trajetória 

tecnológica, o panorama atual do mercado agrícola nacional, o ganho de 

produtividade dos principais cultivares do setor e a participação da biotecnologia 

agrícola dentro do setor como um todo. 

No quarto capítulo, é feita a conclusão do trabalho em cinco pontos 

principais: conhecimento, regulação (apropriação), redes e instituições, atores e 

financiamento. 
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1 TEORIAS EVOLUCIONISTAS DA ECONOMIA 1 

A volta dos modelos evolucionistas à discussão econômica ocorreu no início 

da década de 80, através do livro modelo de Nelson e Winter 2 (1982) motivada pelo 

reconhecimento das dificuldades das teorias de equilíbrio 3 em gerar crescimento e 

pela rica literatura empírica referente à processos de inovação e instituições. 

O objetivo central dessa teoria é explicar o movimento de uma variável 

econômica ou tecnológica através do tempo, o porque desta variável sofrer 

mudanças e quais os principais determinantes para que essas mudanças aconteçam 

ao longo de um período determinado. Segundo Lopez (1996), os modelos 

evolucionistas visam o realinhamento de todo o aparato teórico defendido 

convencionalmente na economia (ortodoxia). 

Essa explicação envolve elementos esporádicos que geram ou renovam 

alguma alteração nas variáveis em questão e mecanismos que reduzem antigas e 

ainda existentes variações, utilizando processos de imperfeição de aprendizado em 

contra ponto aos mecanismos de seleção. 

Os evolucionários incorporam a adequação do indivíduo, motivada por 

determinadas oportunidades ou imperfeições encontradas ao longo dessa trajetória, 

como fator determinante da competitividade da empresa dentro do "mercado" 4 . 

As ações dos agentes são influenciadas por vários fatores, como por 

exemplo, cultura, comportamentos e tecnologia existente, que podem ser 

modificados e melhorados entre gerações através de uma regra de transmissão 

própria. 

A evolução é dada pela interação das dinâmicas tecnológicas, 

comportamentais e organizacionais e a seleção da sociedade é feita pela inovação, 

competitividade e multiplicidade dos ambientes de seleção. 

Dosi (1982) acredita que os mercados escolhem produtos relativamente 

complexos ou sistemas tecnológicos, e não elementos individuais de conhecimento 

1 Utiliza-se o termo evolucionista para definir um grupo de teorias, modelos ou argumentos que tem 
algumas características específicas que serão trabalhadas mais adiante. 
2 Primeiro modelo evolucionista que foi seguido por artigos e publicações de diversos outros 
economistas. 
3 Pressupõe agentes perfeitamente racionais interpretando uma larga escala de fenômenos 
econômicos (tecnologia, padrões de crescimentos instáveis) diferenciados. 
4 Define-se o ambiente em que a empresa opera e mantém suas atividades como mercado. 
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tecnológico; e penalizam ou gratificam organizações inteiras e não comportamentos 

específicos. 

A adequação é julgada por critérios diferentes e conflitantes, o que força os 

modelos evolucionistas a especificar o mecanismo de seleção utilizado, uma vez que 

grande parte dos mecanismos são variáveis dinâmicas enquanto uma pequena parte 

é invariável (taxa de reprodução por exemplo). 

Adaptação e Variação são processos pelos quais os agentes se adaptam, 

aprendem e novidades são produzidas no sistema, enquanto os agentes seguem 

formas de comportamentos guiados por regras que dependem do contexto 

(independente dos eventos) e são sempre capazes de experimentar e descobrir 

novas regras (novidades comportamentais). 

Segundo DOSI (1994), citado em Lopez (1996) em uma caracterização 

extrema, os modelos evolucionistas focam as propriedades dinâmicas dos sistemas 

econômicos guiados por um processo de aprendizagem, ignorando, a priori, a 

alocação ótima dos recursos. 

Esse enfoque conta com três elementos centrais: 

• Um conjunto de micro fundamentos baseados em agentes com 

racionalidade limitada 5; 

• Uma suposição central de que as interações entre os agentes ocorrem 

fora do equilíbrio e; 

• A noção de que os "mercados" e suas instituições atuam como 

mecanismos de seleção (e não força motora) entre agentes e tecnologias 

heterogêneas. 

Os modelos evolucionistas levam em consideração tanto as mudanças 

contínuas quanto as descontínuas nas inovações tecnológicas. As mudanças 

continuas são quase sempre relacionadas ao progresso dentro da trajetória 

tecnológica 6 definida por um paradigma tecnológico 7, enquanto as descontínuas são 

associadas com o nascimento de um novo paradigma. 

5 O conceito de Racionalidade Limitada, em conceituação de Simon, é explanado no item 1.2.1 deste 
trabalho. 
6 Trajetória tecnológica é melhor discutida no item 1.2.5 deste trabalho. 
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Dosi e Nelson (1994) afirmam que a teoria evolucionista pode ser vista como 

uma teoria sobre como a sociedade e a economia aprendem, em casos muito 

especiais de aprendizado, e tendem a convergir a alguns repertórios de 

"comportamentos otimizados". Normalmente, isso envolve uma altamente sub-

otimizada e mais ou menos temporária adaptação do que é percebido como 

prevalecentemente amarras ambientais e oportunidades, e também, muitos erros 

sistemáticos, julgamentos e descobertas. 

Vincenti (1990) acredita que a comunidade tecnológica de qualquer tempo 

enfrenta inúmeros problemas, desafios e oportunidades. Para ele, pesquisa e 

aprendizado levam ao que pode ser considerado um diferencial de "adaptação". 

Dosi e Winter (2002), definem que as teorias evolucionistas em economia 

ligam as análises de psicologia social, sociologia e teoria organizacional, sugerindo a 

ocorrência geral de vários comportamentos guiados por regras, quase sempre 

tomando a forma de rotinas 8 invariáveis, das quais a origem é formatada pela 

história de aprendizado doa agentes, seu conhecimento pré-existente e os valores 

do sistema e seus preconceitos. A otimização dessas rotinas está ligada à 

oportunidades teóricas para a descoberta dos "melhores" que estará sempre 

presente, por isso a idéia permanente de procura e novidade. 

Para eles, as fundações de comportamento das teorias evolucionistas 

permanecem em processos de aprendizagem envolvendo "adaptações imperfeitas" 

e descobertas guiadas pelos erros, se aplicando para os domínios tecnológicos, 

comportamentais e organizacionais. 

Os modelos de crescimento econômico propostos pela teoria evolucionista 

são aqueles nos quais, o avanço técnico é a força motora e dentro dos quais as 

tecnologias e estruturas industriais se co-envolvem. Os resultados desse processo 

são fenômenos agregados, como o crescimento da produtividade do trabalho e a 

renda per capita, padrões relativamente regulares de difusão de inovações, 

flutuações positivas nas taxas de crescimento de renda e um aumento do produto 

7 O conceito de paradigma tecnológico é definido no item 1.2.4 deste trabalho. 
8 No item 1.2.2 deste trabalho, apresento as definições de rotinas para Nelson e Winter. 
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agregado, alem de outros fatores que tradicionalmente definem as economias em 

crescimento e desenvolvimento. 9 

1.1 CRÍTICAS AOS MODELOS NEOCLÁSSICOS 

O pressuposto das teorias neoclássicas é que a configuração das variáveis 

observadas pode ser explicada como o resultado de atores racionais (indústrias, 

empresas, proprietários de imóveis, entre outros) onde suas escolhas maximizam 

sua utilidade sem nenhum erro sistemático, ou seja, o pensamento dos agentes é 

correto todo o tempo (não admitem erro). 

Por se tratar de um pensamento racionalmente objetivo, os erros e 

imperfeições dos modelos neoclássicos eram admitidos como resultados incertos e 

indesejados (má sorte) ou imperfeições do sistema. 

Todos os agentes do sistema otimizam suas decisões e todas as decisões 

eram consistentes entre elas, levando o sistema ao equilíbrio. 

Para os evolucionários, os modelos neoclássicos só funcionam quando se 

trata de um contexto de estudo familiar dentro de um ambiente familiar. A existência 

de múltiplos pontos de equilíbrio (como se define qual o ponto particular de equilíbrio 

em que o sistema ira operar?) e situações e fenômenos não familiares tornam o 

sistema inconsistente. 

As teorias evolucionistas acreditam que a evolução de valores e instituições 

permite um entendimento mais profundo do comportamento do que uma única 

explicação da escolha racional, na medida em que tentam lidar com situações não-

familiares e incorporam uma análise de comportamento em contextos de novidades. 

Os modelos neoclássicos fomentam decisões em situações que são 

relativamente estáveis e repetidas, enquanto os evolucionários acreditam que 

processos de aprendizado racional podem ser um caminho muito dependente, ou 

seja, o lugar no qual eles acabam dependem de como eles chegaram lá. A escolha 

racional é incompleta porque não explica o contexto de como o aprendizado ocorreu, 

excluindo o "caminho dependente" dos modelos evolucionistas. 

9 Nenhum modelo evolucionista é capaz de, sozinho, cobrir todas essas regularidades ao mesmo 
tempo, entretanto o grau de consistência entre os diferentes modelos focando em sub-itens deles é 
surpreendente. 
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A competitividade do mercado para os evolucionários é direcionada pelas 

firmas mais eficientes (determinado pelos processos de aprendizado) e não pela 

otimização da eficiência, podendo forçar as empresas a aprender ou irem a falência. 

O pressuposto dos evolucionários é criar uma teoria de crescimento capaz 

de explicar os padrões macroeconômicos observados, mas com base em mudanças 

técnicas ao invés de uma continuidade do equilíbrio neoclássico. Nas teorias 

evolucionistas, o "mercado" não é o agente motor do crescimento nem produz o 

equilíbrio, são as empresas as peças-chaves, tanto na produção do investimento 

necessário para desenvolver novas tecnologias e utilizá-las, quanto no uso de 

tecnologias para produzir meios e serviços. 

Segundo Nelson (1995), a teria evolucionista se caracteriza por: 

• Foco de atenção centrado em uma variável (ou grupo de) que muda 

com o tempo e com tentativas de entendimentos do processo dinâmico que 

está por trás dessa mudança e; 

• A variável ou sistema em questão sofre variações parcialmente 

indesejadas e existem mecanismos de seleção sistemáticos entre essas 

variações. 

O evolucionismo se concentra nas propriedades dos sistemas onde a 

dinâmica ocorre endogenamente pela necessidade de inovações. Isso se reflete na 

preferência por modelos não l ineares 1 0 , onde a "ordem" e as estruturas são 

resultados coletivos das flutuações longe do equilíbrio. 

Por outro lado, para Dosi (1991), o evolucionismo não assume 

necessariamente noções gradualistas, visto que admitem mudanças abruptas, 

instabilidades, revoluções, e tc , assim como também, existem descontinuidades na 

biologia. 

1 0 Os principais modelos evolucionistas serão tratados mais adiante. 
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1.2 O MODELO EVOLUCIONISTA SEMINAL 1 1 

O primeiro modelo evolucionista definia como atores principais do sistema as 

empresas de negócios. Nesse modelo, as empresas, por um lado, são de certa 

forma as entidades que são "mais ou menos" adequadas no caso "mais ou menos" 

lucrativo. Por outro lado, elas podem ser vistas como meras carregadoras de 

tecnologia na forma de práticas particulares ou capacidades que determinam "o que 

elas fazem" e "o quão produtivas" serão. 

Dentro do modelo, comportamentos de pesquisa podem ser focados em 

qualquer uma das rotinas prevalecentes das empresas, suas tecnologias, 

procedimentos operacionais, investimentos em regras ou em procedimentos de 

pesquisa. A pesquisa é supostamente responsável por descobrir novas técnicas de 

produção ou melhorar as já existentes, gerando um diferencial de adequação e 

como conseqüência, produtos com maior rentabilidade. 

Portanto, no modelo de Nelson e Winter (1982), o investimento em P&D 1 2 

tem papel central na disputa pelo "mercado", já que podem desenvolver um produto 

melhor do que as outras empresas (inovações). Essas inovações podem ser, 

disfarçadamente, imitadas pelas concorrentes. A exogeneidade do ambiente, onde é 

permitida a entrada de outras empresas (novas ou já existentes) no "mercado" faz 

com que essa tese seja reforçada. 

O preço do produto, segundo o modelo, é determinado pelo "mercado" e a 

lucratividade de uma empresa é determinada pela tecnologia e outras rotinas 

utilizadas por esta empresa e que geram um diferencial em relação às empresas que 

ainda não utilizam essas inovações. 

Além disso, a expansão ou retração de uma determinada empresa pode ser 

explicada pelas diferentes regras de investimentos e inovações existentes na gestão 

administrativa destas, já que no início da análise (momento primitivo), todas as 

empresas são caracterizadas pelo seu estoque de capital e rotinas prevalecentes 

(hábitos, crenças, costumes). 

1 1 Estudo publicado por Richard Nelson e Sidney Winter em 1982 que deu início a volta das teorias 
evolucionistas à discussão econômica e dos modelos evolucionistas. 
1 2 Programas de Pesquisa e Desenvolvimento são definidos como P&D. 
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O modelo conclui que uma inovação tecnológica de sucesso gera lucro para 

a empresa que a faz e leva a uma formação de capital e crescimento da empresa. 

Esse processo, geralmente, é suficiente para superar qualquer declínio de emprego 

por unidade associado com o crescimento da produtividade e assim, resulta em um 

aumento na demanda de trabalho que gera o verdadeiro crescimento da massa 

salarial. O capital usado (exceto o utilizado para salvar trabalho), tornou-se mais 

rentável e quando, aparece, como resultado de pesquisa, serão adotados, subindo a 

demanda agregada da economia. 

Concomitantemente, a produtividade do trabalho, salários e capital, estão 

em crescimento. Se a taxa de lucro aumenta pela criação de uma nova tecnologia, 

esse aumento será utilizado para investimentos, que novamente irão aumentar a 

produtividade, os salários, e tc , reduzindo novamente os termos de troca, até que 

não exista diferença entra as empresas do "mercado" a respeito de tecnologia, 

inovações e produtos. 

As técnicas mais produtivas e rentáveis substituem as menos produtivas 

através de dois mecanismos: empresas que usam tecnologias mais avançadas 

crescem e; as tecnologias mais rentáveis tendem a ser imitadas e adotadas por 

empresas que usavam as menos lucrativas. 

Para Dosi (1991), os modelos evolucionistas podem gerar e explicar o 

crescimento marginal produzido por um trabalhador, o crescimento da demanda 

agregada da economia per capita e o crescimento real dos salários de maneira 

analítica, através da inovação tecnológica e do progresso técnico gerado por 

pesquisas e adaptações. 

As principais características do pensamento evolucionário que se constituem 

no diferencial da abordagem desses modelos estão definidas e explicadas a seguir. 

1.2.1 Racionalidade Limitada 

Racionalidade Limitada é um conceito desenvolvido por Herbert S imon 1 3 que 

sintetiza as limitações da capacidade intelectual dos indivíduos quando confrontadas 

1 3 Recebeu o prêmio Nobel de Economia em 1978. 
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com as complexidades dos problemas que os atores do sistema (indivíduos, 

organizações, etc) têm que resolver. 

Segundo Simon (1959): 

A R a c i o n a l i d a d e requer u m c o n h e c i m e n t o c o m p l e t o e i na l cançáve l das 
c o n s e q ü ê n c i a s e x a t a s de c a d a esco lha . Na rea l i dade , o se r h u m a n o possu i a p e n a s 
u m c o n h e c i m e n t o f r a g m e n t a d o das c o n d i ç õ e s q u e c e r c a m s u a a ç ã o , e l igeira 
p e r c e p ç ã o d a s regu la r i dades dos f e n ô m e n o s e leis q u e lhe pe rm i t i r i am gera r fu tu ras 
c o n s e q ü ê n c i a s c o m base no c o n h e c i m e n t o das c i r c u n s t â n c i a s a tua is . 

A noção de racionalidade limitada é construída pelas seguintes premissas: 

• Pessoas e organizações estão em constante busca pela satisfação 

máxima de seus interesses e objetivos próprios, que em grande parte das 

situações podem ser conflitantes (prejudicando aos demais atores 

envolvidos); 

• As decisões estão ligadas à rotinas antigas previamente estabelecidas, 

como contexto social, costumes, hábitos ou aspectos técnicos da instituição; 

• Inconsistência de suas decisões influenciadas pela incerteza. 

Portanto, por ter a capacidade racional limitada pela falta de conhecimento 

sobre as conseqüências de suas decisões e pelas ligações pessoais e sociais, não é 

possível assumir um perfeito conhecimento do presente, total autonomia e controle 

dos negócios e a capacidade de prever eventos e tendências futuras. 

1.2.2 Rotinas Operacionais 

A ligação entre a evolução nas características do espaço tecnológico e 

dinâmica de "mercado", resta em grande extensão nas trocas organizacionais e 

comportamentais de uma empresa, o que é referido em grande parte da literatura 

evolucionária como rotinas. Nelson e Winter (1982) distinguem três tipos diferentes 

de rotinas. 

• Os chamados "procedimentos padrões de operação" que são aqueles 

que determinam e definem como e quanto uma firma produz sob diversas 
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circunstâncias, variando pelo seu estoque de capital e outras amarras sobre 

suas ações que são fixas na pequena jornada; 

• As rotinas que determinam o comportamento de investimento da 

empresa e, geralmente, os comportamentos que afetam o crescimento e 

declínio (em termos de estoque de capital) como uma função de seus lucros 

e, talvez, de outras variáveis; e 

• O processo deliberativo da empresa, aqueles que envolvem a pesquisa 

por meios mais eficazes de se realizar tarefas, também vistos como guias 

para rotinas. 

1.2.3 Regime Tecnológico 

Regime tecnológico é definido pelo complexo de empresas, disciplinas 

profissionais e sociais, treinamento universitário e programas de pesquisa e 

estruturas legais e regulamentais que apoiam e seguram o desenvolvimento dentro 

do regime e em suas trajetórias particulares. 

Para Malerba (2002), um regime tecnológico define a natureza do problema 

que firmas têm que resolver nas suas atividades inovadoras, afetando a forma do 

modelo de aprendizado tecnológico, molda os incentivos e entraves de um 

comportamento e organização particular e influencia os processos básicos de uma 

variedade de gerações e seleções (dinâmica e evolução da firma). 

Malerba e Orsenigo (1997) acrescentam que o regime tecnológico é 

composto pelas condições de oportunidade 1 4 e apropriação 1 5 , degraus de 

acumulação 1 6 de conhecimento tecnológico e as características de uma base de 

conhecimento relevante. 

Oportunidades tecnológicas refletem a verossimilhança de inovação para qualquer soma de 
dinheiro investido em pesquisa. 
1 5 Apropriação de inovações resume as possibilidades de proteger inovações contra imitações. 
1 6 Acumulação ou condições acumulativas capturam as formas das inovações de hoje e suas 
atividades do ponto de partida para as inovações de amanhã, ou seja, que as firmas inovadoras de 
hoje são mais propensas a inovar amanhã. 
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1.2.4 Paradigma Tecnológico 

O conceito de Paradigma Tecnológico tenta capturar a natureza dos 

conhecimentos tecnológicos sobre qual o papel das atividades inovadoras e os 

procedimentos organizacionais para a pesquisa e exploração de inovações. Primeiro 

se refere ao grupo de conhecimento sobra algumas tecnologias particulares que são 

divididas entre empresas e comunidades engenheiras sobre sua situação presente e 

suas limitações inatas. 

Ele também incorpora os pontos de vista prevalecentes e especializados em 

"como fazer as coisas melhor". Além disso, e quase sempre associado a idéias 

divididas de "artefatos" que estão para ser melhoradas em seu desempenho e com 

menor preço de produção. 

Na definição feita por Dosi (1984) ao conceito, paradigma tecnológico é um 

pacote de procedimentos que orientam a investigação sobre um problema 

tecnológico, definindo o contexto, os objetivos a serem alcançados, os recursos a 

serem utilizados, enfim um padrão de solução de problemas técnico-econômicos 

selecionados: literalmente, é um modelo ou padrão de solução de problemas 

tecnológicos selecionados, baseado em princípios selecionados derivados das 

ciências naturais e em tecnologias selecionadas. (Dosi, 1984, citado em Kupfer, 

1996). 

Um paradigma tecnológico, portanto, age como um "direcionador" do 

progresso técnico, definindo ex-ante as oportunidades a serem perseguidas e 

aquelas a serem abandonadas. É dotado, portanto, de "poderoso efeito de exclusão" 

ao permitir a redução apriorística do número de possibilidades de desenvolvimento 

tecnológico (Dosi, 1984, citado em Kupfer, 1996). 

1.2.5 Trajetória Tecnológica 

Dentro de um paradigma tecnológico desenvolvem-se trajetórias 

tecnológicas, definidas por Dosi (1982) em Albergoni (2002), como o padrão da 

atividade normal de solução de problemas colocados pelo paradigma e a trajetória 

tecnológica pode ser representada pelo movimento de trocas multidimensionais 
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entre as variáveis tecnológicas definidas como relevantes pelo paradigma. A 

mudança de um paradigma geralmente implica na mudança da trajetória tecnológica. 

Trajetória tecnológica é o caminho de melhoramentos tomado por uma 

tecnologia, levando em consideração às percepções de oportunidades dos técnicos 

e o mercado, além de outros mecanismos que determinam que tipo de 

melhoramento pode ser lucrativo para a instituição, tendo um caráter análogo ao 

critério de adequação. 

Trajetória Tecnológica também pode ser definida como a ação do progresso 

tecnológico inserido num dado paradigma tecnológico, ou seja, é o modo de formular 

e de procurar soluções para problemas específicos. 

1.3 CONSIDERAÇÕES AO PRIMEIRO MODELO 

Dosi, Orsenigo e Silverberg (1988), desenvolvem a idéia em outra direção. 

Diferentemente de Nelson e Winter (1982), o modelo desenvolvido por eles não 

considera o ambiente estocástico, assumindo apenas a existência de duas 

tecnologias que são necessariamente diferentes, uma melhor que a outra, porém o 

potencial não é atingido a não ser que o esforço seja dirigido à melhora da prática 

atual. Ao invés de incorporar uma pesquisa de atividade separada, uma empresa 

melhora seus procedimentos através de um processo de aprendizado associado 

com melhora do trabalho empregado. 

Contestando novamente o modelo anterior onde empresas não "olhavam" 

em direção ao futuro, nesse modelo, as empresas reconhecem que a tecnologia que 

inicialmente está gerando a produtividade (vantagem concorrencial), é 

potencialmente a melhor tecnologia e que é necessário voltar o investimento à como 

usar e aprender com ela. 

Nesse modelo, uma empresa pode empregar alguma parte de ambas as 

tecnologias, e assim, pode usar parte de seus lucros para investir em experiências 

com a presente tecnologia inferior que é potencialmente melhor. 

Segundo Silverberg (1991): 

Um antigo inovador pode sair como vencedor, se ele aprender rápido e um pouco 
do seu aprendizado 'vazar', ou, quando seus concorrentes são vagarosos para 
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p a s s a r e m a ut i l izar a nova tecno log ia . Por ou t ro l ado , e le pode sa i r c o m o perdedor , 
se s e u a p r e n d i z a d o for lento o n e r a n d o c u s t o s a l tos pa ra ope ra r essa nova 
t ecno log ia , o u , a se a m a i o r par te de seu a p r e n d i z a d o 'vazar ' e s e u s conco r ren tes a 
a d o t a r e m r a p i d a m e n t e . 

1.4 SISTEMAS DE INOVAÇÃO 

Uma das principais abordagens dos evolucionários são os Sistemas de 

Inovação, que podem ser divididos em três segmentos: o Sistema Nacional de 

inovação; o Sistema Local de Inovação e; o Sistema Setorial de inovação. 

Dentro desse pensamento, as relações entre os atores econômicos e sociais 

determinam, em grande medida, a capacidade de aprendizado de um país ou 

região, assim como a experiência histórica e cultural, educação, etc. 

Para Lemos (2000), os sistemas nacionais, setoriais ou locais de inovação 

podem ser considerados como uma rede de instituições dos setores públicos -

instituições de pesquisa e universidades, agências governamentais de fomento e 

financiamento, empresas estatais e incubadoras, entre outros - e privado -

empresas, associações empresariais, sindicatos, organizações não governamentais 

e incubadoras - cujas atividades e interações geram, adotam, importam, modificam 

e difundem novas tecnologias, sendo a inovação e o aprendizado seus aspectos 

cruciais. 

Dessa forma, o processo de inovação é interativo e dependente dos atores 

envolvidos e da capacidade de apreender, gerar e absorver conhecimentos, bem 

como da articulação dos agentes e fontes de inovação e do nível de conhecimento 

alcançado no ambiente específico. 

Para Cassiolato (1992), um dos poucos consensos do processo de 

globalização é o fato da inovação e conhecimento serem os principais fatores que 

definem a competitividade e desenvolvimento de nações, regiões, setores, empresas 

e até indivíduos. 

1.4.1 Sistemas Locais de Inovação 

Segundo o Ministério de Ciência e Tecnologia, o estudo dos Sistemas Locais 

de Inovação contribui para a consolidação de uma cultura empreendedora no país. 
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Além disso, prevê ação sistêmica junto a arranjos inovativos locais, otimizando as 

sinergias de diferentes atores, tais como empresas, escolas técnicas, associações 

empresariais, organizações não-governamentais e prefeituras, estimulando o 

empreendedorismo e a inserção de novos mercados. 

Um dos mecanismos que viabilizam a transformação do conhecimento em 

produtos, processos e serviços é a incubação de empresas, na qual é imprescindível 

a participação ativa da comunidade que realiza pesquisas e atividades tecnológicas, 

nas universidades e em outras instituições de cunho tecnológico. (Ministério de 

Ciência e Tecnologia) 

Em um contexto onde o conhecimento, a eficiência e a rapidez no processo 

de inovação passam a ser reconhecidamente os elementos decisivos para a 

competitividade das economias, o processo de incubação é crucial para que a 

inovação se concretize em tempo hábil para suprir as demandas do mercado. 

(Ministério de Ciência e Tecnologia) 

As ações desse bloco, segundo Cassiolato e Lastres (2001) envolvem: 

• Apoio ao surgimento de empresas com diferenciais advindos de 

inovações tecnológicas; 

• Fortalecimento da competitividade das micro, pequenas e médias 

empresas; 

• Apoio às micro e pequenas empresas exportadoras; 

• Apoio ao surgimento e à consolidação de incubadoras de empresas e 

de Parques Tecnológicos; 

• Apoio ao fortalecimento de arranjos ou aglomerados produtivos locais. 

Para que esses objetivos possam ser alcançados, os instrumentos de apoio 

à inovação apresentados nas ações compõem um portfólio que deverá proporcionar 

um ambiente de cooperação mútua entre as instituições de pesquisa e 

desenvolvimento, o setor produtivo e outros agentes do Sistema de Inovação, 

resultando no desenvolvimento e na transferência de tecnologia. (Ministério de 

Ciência e Tecnologia) 
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Esse ambiente pode ainda ser dinamizado quando se apresenta a idéia de 

trabalho de um conjunto de empresas em arranjos produtivos locais 1 7 . A 

dinamização de um APL origina um Sistema de Inovação Local. 

O tratamento que pode ser dado a esses arranjos é variável, pois considera 

diferentes graus de desenvolvimento. Para cada um desses arranjos podem ser 

disponibilizadas ferramentas que vão de estudos prospectivos sobre as 

características e necessidades tecnológicas desse aglomerado (do qual participam 

representantes do governo, da iniciativa privada e instituições de pesquisa), 

passando por projetos cooperativos (instituições de pesquisa e empresas) para o 

desenvolvimento de tecnologias de uso comum, até o auxílio ao estudo de 

viabilidade e de desenvolvimento de parques tecnológicos. (Ministério de Ciência e 

Tecnologia) 

As linhas de ação incluem: 

• Apoio a iniciativas de disseminação de uma cultura empreendedora no 

País, incluindo a capacitação das instituições de ensino superior brasileiras 

para apoiar diretamente o processo de inovação; 

• Estímulo ao desenvolvimento de novas empresas de base tecnológica, 

incubadoras e parques tecnológicos, por meio de incubadoras de empresas, 

parques tecnológicos, fomento ao desenvolvimento do mercado de capital 

de risco e do incentivo ao investimento privado em empresas de tecnologia. 

Envolve, ainda, a realização de Estudos de Viabilidade Técnica e 

Econômica, desenvolvimento de protótipos e de planos de negócios e apoio 

a transferência de conhecimento para as MPEs; 

• Promoção da inovação tecnológica nas micro, pequenas e médias 

empresas, visando aumentar a competitividade empresarial por meio do 

desenvolvimento de produtos, processos e serviços inovadores, 

estimulando a disseminação da cultura exportadora entre essas empresas; 

• Apoio a organização e consolidação de Sistemas Produtivos Locais 

(Pólos Industriais e/ou Tecnológicos, clusters18 ou Sistemas Locais de 

1 7 Arranjos Produtivos Locais serão definidos como APL a partir deste momento. 
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Inovação 1 9) e Cadeias Produtivas Regionais: envolve a utilização do 

desenvolvimento tecnológico como instrumento para a realização de 

estudos e planos de desenvolvimento de aglomerados produtivos existentes 

no País; realização de plataformas tecnológicas e projetos cooperativos; 

criação de articulação institucional entre os atores envolvidos nos 

aglomerados; estímulo à integração entre as empresas e as instituições de 

pesquisa e de serviços tecnológicos; capacitação tecnológica do 

empresariado e mão-de-obra especializada; ações voltadas para o aumento 

da produtividade e ganhos de economias de escopo e escala nos 

aglomerados produtivos apoiados. 

As incubadoras de empresas e os parques tecnológicos são partes 

substanciais dos sistemas locais de inovação tecnológica, na medida em que 

permitem a transferência de tecnologia entre a universidade e o setor produtivo. 

Nas localidades onde atuam, desenvolvem políticas para apoiar as 

empresas incubadas na gestão tecnológica e, sobretudo, são o centro mais 

importante da cultura empreendedora das regiões. Elas são estruturas desenhadas 

para estimular a criação, o desenvolvimento e a consolidação de empreendimentos 

competitivos e inovadores. 

1.4.2 Sistemas Nacionais de Inovação 

O autor percussor no conceito de Sistemas Nacionais de Inovação foi 

Lundvall (1992), que construiu uma base teórica sobre esse tema. Ele afirma que um 

S N I 2 0 é composto de elementos e relações que atuam na produção, difusão e uso de 

novo conhecimento economicamente útil, os quais operam ou tem suas origens nas 

fronteiras de um determinado estado/nação. 

Lundvall (1993) distingue entre os evolucionários, duas teorias sobre SNI. De 

um lado, Nelson (1993) que centra os estudos na produção de conhecimento e 

18 Clusters ou APL podem ser definidos como aglomerados de atividades produtivas afins, localizadas 
em determinado espaço geográfico e desenvolvidas por empresas autônomas de pequeno, médio e 
até de grande porte, intensamente articuladas, constituindo ambiente de negócios onde prevalecem 
relações de recíproca confiança entre as diferentes partes envolvidas. 
1 9 Sistemas Locais de Inovação consistem na dinamização de um APL. 
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enxerga a inovação como um sentido estreito e foca a questão de quão bem o 

dilema público/privado sobre informação e inovação técnica resolve diferentes 

esquemas institucionais. Por outro lado, Freeman (1987), um dos pioneiros em SNI, 

enfatiza a interação entre sistemas produtivos e processos de inovação. Além disso, 

analisa quais formas organizacionais são as mais condizentes no desenvolvimento e 

uso eficiente de novas tecnologias. 

Nelson centraliza suas analises nas organizações e instituições formalmente 

dedicadas à atividades de ciência e tecnologia, enquanto Lundvall (1993) inclui os 

processos menos formais de aprendizado, assim como as estruturas de produção, 

comercialização e o sistema financeiro. 

Para Lundvall (1993), citado em Lopez (1996): 

O Sistema Nacional de Inovação se define a partir da estrutura de produção e do 
marco institucional de uma nação. A estrutura produtiva determina as relações que 
se estabelecem entre setores e empresas, assim como as rotinas prevalecentes na 
produção, distribuição e consumo. O aprendizado, aspecto fundamental do 
processo de inovação está fortemente relacionado com essas rotinas e relações. 
No entanto, o marco institucional inclui, não só os centros públicos e privados de 
P & D , como todas as organizações, convenções e comportamentos prevalecentes 
numa comunidade que não se encontra diretamente regulada pelo mercado. 

O avanço do processo de globalização econômica, com o aumento do 

número de empresas multinacionais e alianças entre empresas de diferentes países 

torna interessante a discussão dos SNI, uma vez que se faz mais importante o peso 

das inovações e, ao mesmo tempo, os particulares e diferentes sistemas regionais 

de produção, distritos industriais e tecnológicos. 

As especificidades regionais, para Burgueno e Pittaluga (1992), seguem 

sendo importantes já que o processo de inovação requer apoio de conhecimentos 

técnicos de difícil decodificação, por se tratar de uma atividade interativa. 

A comunicação dos diversos agentes é facilitada pelo compartilhamento das 

normas e costumes culturais, tornando as fronteiras importantes, pela diferença 

histórica, cultural e de linguagem, que influenciam a organização das firmas, 

relações comerciais, setores público e financeiro, processos de P&D, sistemas 

educacionais, ideologias políticas, etc. 

Sistemas Nacionais de Inovação serão definidos como SNI a partir deste ponto. 
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As razões históricas, de funcionamento desses estados/nações dentro de um 

sistema capitalista (motor de crescimento), permitiram a criação de entornos 

culturais e econômicos propícios à inovação (Johnson e Lundvall, 1994). 

Por outro lado, Nelson acredita que as diferenças históricas, políticas 

culturais, e tc , serão progressivamente menos importantes, como resultado da 

homogeneização cultural, trocas de informação, alianças entre empresas e 

internacionalização do capital produtivo. 

A cópia de países menos avançados das formas de inovação e 

desenvolvimento dos países desenvolvidos fazem com que conhecimentos 

científicos e padrões de desenvolvimento tecnológico também influenciem com a 

redução das barreiras nacionais. 

Nelson e Wright (1992) afirmam que as políticas tecnológicas nacionais não 

trabalham bem, já que a tecnologia não permanece dentro das fronteiras. Além 

disso, existem alguns elementos "nacionais" - sistema de educação, infra-estrutura, 

justiça, políticas macro e comerciais, relações público/privado, sistema financeiro, 

etc. que apresentam tendências homogeneizadoras. 

Nelson conclui que a homogeneização dos SNI acarreta perdas na 

diversidade da economia mundial como um todo. 

O SNI é resultado de uma composição de diferentes setores que juntos geram 

o crescimento 2 1 da economia nacional, portanto, a compreensão dos setores chaves 

de uma economia e suas especificidades embasa o entendimento do crescimento 

nacional e seus padrões de atividades inovadoras. 

1.4.3 Sistemas Setoriais de Inovação 2 2 

Os Sistemas Setoriais são capazes de ter dimensões locais, nacionais e 

globais, servindo de complementação aos SNI que consideram apenas as fronteiras 

nacionais e é focado no papel de organizações "não-firmas" e instituições e aos 

sistemas locais onde a fronteira é a região. 

2 1 Malerba (2004) cita o crescimento japonês da nas décadas de 1970 e 1980 que foi levado por 
setores específicos, diferentes dos setores que impulsionaram os Estados Unidos na década de 
1990. 
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Outro diferencial dos sistemas setoriais é que estes proporcionam tanto uma 

análise abrangente que nos permite assimilar as interdependências e ligações na 

transformação de setores, quanto uma análise mais especifica. 

A comparação entre atores, fontes de inovação, instituições e políticas para 

inovações em farmacêuticos e biotecnologia, químicos, computadores, 

telecomunicações, entre outros setores, mostram diferenças óbvias. O papel da 

inovação na dinâmica e transformação desses setores é altamente diversificado. 

Malerba (2004) define as diferenças mais comuns existentes entre os setores 

e alguns pontos para essa análise. 

Diferenças: 

• Fontes de inovação; 

• Fronteiras tecnológicas; 

• Atores e feições do processo inovador; 

Organização de atividades inovadoras; 

• Instituições relevantes e; 

• Efeitos na performance e crescimento setorial. 

Pontos de Análise: 

• Intensidade em P&D; 

• Patentes e proteção às patentes; 

• Alcance das estratégias viáveis e alianças de P&D; 

• Estrutura do mercado; 

• Políticas de competição; 

• Extensão do suporte de P&D. 

Malerba (2004) ressalta que esses fatores mencionados acima são 

importantes, porém não são os únicos nem os mais importantes. 

Malerba (2004) define um setor como uma série de atividades que são unificadas por algum grupo 
de produtos ligados para uma determinada demanda e que apresentam algum conhecimento básico 
comum. 
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Estudos setoriais tem mostrado que setores se diferenciam em base de 

conhecimento, atores envolvidos na inovação, vínculos e relação entre esses atores 

e instituições relevantes. 

As peças essências para análise são: 

• Conhecimento; 

• Domínio tecnológico; 

• Fronteiras setoriais; 

• Relacionamentos e redes; 

• Instituições e; 

• Atores envolvidos. 

Organizações internacionais, como União Européia, Organização das 

Nações Unidas, OECD 2 3 , entre outras, separam os setores entre os de alta 

intensidade em tecnologia (eletrônicos, químicos, etc.) e baixa intensidade em 

tecnologia (serviços, vestuário). 

Joseph Schumpeter foi um dos primeiros economistas a separar a economia 

em diferentes setores, acreditava na distinção do mercado através das diferentes 

estruturas de mercado e dinâmicas industriais existentes. 

O primeiro setor de Schumpeter, que aparece em "Teoria do 

Desenvolvimento Econômico" (1911), acreditava na chamada "destruição criativa" 

que consistia na facilidade tecnológica de entrada no mercado e por ter firmas novas 

em grandes papéis em atividades inovadoras (biotecnologia). 

Por outro lado, Schumpeter em "Capitalismo, Socialismo e Democracia" 

(1952) cita a "acumulação criativa" em definição de Pavitt (1984) que consistia no 

predomínio de grandes firmas estabelecidas e existência de barreiras à entrada de 

novos inovadores (microprocessadores). 

Nelson e Winter (1982) introduzem a noção de regimes tecnológicos 2 4 que 

se referem ao aprendizado e ambiente de conhecimento em que firmas operam. 

Organisation for Economic Cooperation and Development. 
Ver item 1.2.3. 
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Outras distinções acontecem entre os setores "provedores de tecnologia" e 

setores "usuários de tecnologia". Scherer (1982) separa a análise entre setores 

fontes (computadores) e usuários (metalurgia). 2 5 

Os setores de atividade industrial também impõem alguns determinantes 

externos para o comportamento das empresas. Pavitt (1990), contribui muito com 

esse pensamento, através de um estudo empírico, identificou quatro padrões 

setoriais de inovação, definidos por Campanário (2002). 

O primeiro deles pode ser denominado de setores receptores de 

progresso técnico, pois são setores industriais nos quais as principais inovações 

foram geradas fora desses mesmos setores, sobretudo na indústria de máquinas e 

equipamentos e de insumos. Um bom exemplo pode ser dado pela atuação das 

operadoras de serviços de telecomunicações. Nelas o padrão tecnológico é gerado 

a partir dos fornecedores de equipamentos que definem o padrão tecnológico dos 

serviços. A introdução de tecnologias feitas por parte das operadoras se apresenta 

mais vigorosa em termos de desenvolvimento de softwares que permitem o 

lançamento de novos serviços. 

Um segundo tipo de padrão de inovação é constituído por setores 

intensivos em escala, nos quais é necessário o domínio de um conjunto de 

conhecimentos relativamente amplo, abrangendo a tecnologia de processo e a 

tecnologia de produtos. As inovações são tanto de processos, objetivando a redução 

de custos de produção, quanto de produtos, principalmente nos segmentos em que 

a diferenciação e a produção de produtos especiais são aspectos relevantes na 

concorrência. Nestes setores as inovações são geradas tanto internamente às 

empresas como em cooperação com fornecedores, principalmente de bens de 

capital. Estes mercados são mais concentrados tanto pela escala de plantas 

empresariais quanto pelas economias de escala derivadas do aprendizado 

tecnológico. 

Um terceiro grupo de setores é constituído pelas indústrias produtoras de 

máquinas e equipamentos e de instrumentação, consideradas como ofertantes 

especializados Neste segmento deter tecnologia de produto é estratégico, pois o 

principal fator de concorrência nesses mercados é a performance dos produtos. Por 

Em um ambiente dinâmico e inovador, usuários e fontes ou fornecedores de tecnologia, afetam e 
continuamente redefinem as fronteiras de um sistema setorial. 



24 

serem ofertantes especializados não exigem escalas tão elevadas quanto em bens 

de consumo, admitindo a participação de empresas de pequeno e médio porte, 

porém muito capacitadas tecnologicamente nos seus segmentos de mercado. As 

inovações são geradas internamente às empresas e em cooperação com seus 

grandes clientes. 

Por fim estão os setores baseados em ciência, cujo desenvolvimento 

tecnológico é de fronteira, utilizando-se também os conhecimentos científicos que se 

encontram no limítrofe das ciências básicas. São exemplos os complexos químicos, 

biotecnologia e grande parte dos ramos do complexo eletro-eletrônico (informática, 

telecomunicações, componentes e, atualmente em menor grau eletrônicos de 

consumo). As inovações relevantes buscam o lançamento de novos produtos e 

novos processos de produção que reduzem os custos. Geralmente são grandes 

empresas, com escala de faturamento, que investem elevados volumes de recursos 

em pesquisa e desenvolvimento. Alguns dessas empresas se envolvem com 

programas de pesquisa científica orientada que exigem longo prazo de maturação. 

Para amortizar esses investimentos elevados, é necessário que as empresas 

estejam presentes em mercados globais. 

As grandes diferenças entre os setores se referem às fontes de inovações e 

aos mecanismos de apropriação (patentes, sigilo, e tc ) . 

Apresentadas as principais teorias que diferenciam os setores de uma 

economia, podemos ingressar no modelo de sistema setorial de inovação proposto 

por Malerba (2002). 

Segundo Malerba (2002), um modelo de sistema setorial se foca em três 

dimensões principais: 

• Domínio tecnológico e de conhecimento; 

• Atores e redes e; 

• Instituições. 

Qualquer setor pode ser caracterizado por uma base especifica de 

conhecimento, tecnologias e atribuições. De maneira dinâmica, o foco no domínio 

tecnológico e de conhecimento coloca no centro da análise a questão das fronteiras 

setoriais que geralmente não são fixas e mudam com o tempo. 
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O conhecimento tem um papel central na inovação. A teoria evolucionista 

propõe que setores e tecnologias se diferenciam imensamente em base de 

conhecimento e processos relacionados à inovação. Essa diferenciação através de 

setores ocorre em termos de domínio tecnológico. Segundo Dosi (1991), um domínio 

se refere às áreas científicas e tecnológicas especificas na base das atividades 

inovadoras de um setor, enquanto outro se refere às aplicações, usuários e 

demanda de produtos. 

O conhecimento pode ter alguns degraus de acessibilidade. Maior 

acessibilidade interna implica menos apropriação: competidores podem assimilar 

conhecimento sobre novos produtos e/ou processos, e se forem competentes, imitá-

los. 

Processos de aprendizado (podem ocorrer, por exemplo, através de novas 

perguntas referentes ao processo industrial) capacidades organizacionais (até onde 

uma firma espera chegar inovando) e os lucros obtidos com o sucesso de uma 

inovação (resposta do mercado) que serão reinvestidos, resultam no que Malerba 

(2002) chama de grau de acumulação ou cumulatividade do conhecimento. 

Descobertas feitas em universidades ou centros de pesquisa ou avanços 

dos processos de P&D ou até mesmo conhecimentos assimilados de fornecedores 

ou usuários são chamados de fontes de oportunidades. 

Nelson-Winter (1982) e Malerba-Orsenigo (1997) acreditam que 

acessibilidade, oportunidade e acumulação são dimensões chaves do conhecimento 

relacionadas à noção de regimes tecnológicos e de aprendizado que podem se 

diferenciar através dos setores. 

No entanto, os tipos e dinâmicas de demanda representam fator importante 

no processo de transformação de um sistema setorial. O mesmo se aplica às 

conexões e complementaridades que podem ser estáticas (entrada e saída do 

mercado) ou dinâmicas (demanda e produção). As complementaridades dinâmicas 

são grandes fontes de transformação em sistemas setoriais de inovação e podem 

por em movimento ciclos virtuosos de inovação e mudança. 

Em geral, as feições e fontes de conhecimento afetam o crescimento e 

direção da mudança tecnológica, a organização de atividades produtivas e 

inovativas e os fatores na base de uma performance de sucesso em uma firma. 
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Um setor é composto de agentes heterogêneos que são organizações ou 

indivíduos 2 6. Organizações podem ser f i rmas 2 7 ou "não-firmas" 2 8 e incluem sub-

unidades de organizações maiores (como departamento de produção ou P&D) e 

grupos de organizações (como associações de indústrias). Agentes são 

caracterizados por processos de aprendizado específicos, competências, crenças, 

objetivos, estruturas organizacionais e comportamentos, que interagem através dos 

processos de comunicação, troca, cooperação, competição e comando. 

Sendo assim, em um modelo de sistema setorial, inovação é considerada 

um processo que envolve interações 2 9 sistemáticas entre uma grande variedade de 

atores para a geração e troca de conhecimento relevante à inovação e sua 

comercialização. 

Freqüentemente, as unidades mais apropriadas para uma análise em 

sistemas setoriais especifica não são as firmas, mas sim os indivíduos, as sub-

unidades de firmas e/ou grupos de firmas. 

Em um sistema setorial, demanda não é vista como um grupo agregado de 

compradores similares ou consumidores indiferentes, mas como uma composição de 

agentes heterogêneos que interagem em vários níveis com os produtores. Essa 

demanda é composta por consumidores individuais, firmas e agências públicas, que 

são caracterizados por conhecimento, processo de aprendizado e competência e 

que são afetados por fatores sociais e instituições. 

A transformação da demanda se torna parte importante na dinâmica e 

evolução de sistemas setoriais e se constitui num fator de redefinição de fronteiras, 

estimulação de inovações e fator de moldagem da organização de atividades 

inovadoras e produtivas. 

Dentro dos sistemas setoriais, agentes heterogêneos são conectados em 

vários modos através de relações dentro e fora do mercado. Em ambientes incertos 

e instáveis, redes emergem porque os agentes são diferentes (e não por serem 

Indivíduos podem ser caracterizados por consumidores, empreiteiros, cientistas, etc. 
2 7 Firmas compreendem usuários, fabricantes e provedores. 
2 8 Não-firmas são universidades, instituições financeiras, agências governamentais, sindicatos ou 
associações técnicas, etc. 
2 9 Para Marbela (2004), interações incluem relações de mercado e fora deste, que são mais 
abrangentes que o próprio mercado para o licenciamento tecnológico e conhecimento, alianças inter-
firmas e redes formais de firmas, e freqüentemente seus resultados não são adequadamente 
capturados por nossos sistemas de medição de resultados econômicos. 
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similares) e integram complementaridade em conhecimento, capacidade e 

especialização (Lundvall, 1993 e Edqvist, 1997). 

Nelson e Rosenberg (1993) definem que os relacionamentos entre firmas e 

"não-firmas" têm sido a fonte de inovação e mudança em grande parte dos sistemas 

setoriais, em especial biotecnologia e farmacêuticos, eletro-eletrônicos e 

microprocessadores. 

Malerba (2004) afirma que os tipos de relacionamento e redes diferenciam 

de setor a setor, como conseqüência das feições da base se conhecimento, do 

processo de aprendizado relevante, das tecnologias básicas, das características de 

demanda, das conexões chaves e das complementaridades dinâmicas. 

Com o tempo, um sistema setorial passa por processos de mudanças e 

transformação através da co-evolução e seus elementos variados. 

Os conhecimentos, ações e interações de agentes são modelados pelas 

instituições que incluem normas, rotinas, hábitos, métodos, regras, leis, padrões, e 

assim por diante. Instituições 3 0 podem abranger desde uma nova que se fixa e 

impõe força nos agentes de um determinado setor e/ou região, até uma que é criada 

pela interação entre agentes (como contratos), do mais fixado até o menos, do 

formal ao informal (por exemplo, leis de patentes e tradições). 

1.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As Teorias Evolucionistas em Economia e suas definições e peculiaridades 

apresentadas anteriormente, proporcionam embasamento teórico suficiente para que 

seja possível a seqüência dos estudos e análises relacionadas aos objetivos 

pressupostos neste trabalho. 

O Sistema Setorial de Inovação será utilizado para analisar o setor de 

biotecnologia agrícola nacional: como ele está formado, quais as relações entre os 

diversos agentes atuantes, qual a expansão e crescimento apresentado e, 

principalmente, os benefícios da implementação tecnológica e sua eficiência. 

A Estrutura Institucional será melhor detalhada no capítulo 2 deste trabalho. 
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A presença institucional e do governo, tanto no que se refere à pesquisa e 

desenvolvimento como no sentido de incentivos e financiamento para os agentes do 

setor, será retratada e estudada através do Sistema Nacional de Inovação. 

A interpolação do SNI e do Sistema Setorial apresentado na seqüência do 

trabalho fornecem subsídios necessários para analisar a trajetória tecnológica 

(biotecnologia) dentro de um novo paradigma tecnológico nacional. 
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2 SISTEMA S E T O R I A L DE INOVAÇÃO - B IOTECNOLOGIA 

Segundo o Relatório Estudos de Biotecnologia, do MCT, a biotecnologia vem 

recebendo expressivos investimentos em todo o mundo, principalmente em 

atividades que ampliam o conhecimento dos mecanismos que governam as 

características genéticas dos seres vivos. 

Tais pesquisas, necessariamente, não geram produtos para comercialização 

em curto prazo. Algumas são motivadas por problemas específicos, identificando 

fatores relacionados à doenças, mecanismos de atuação de patógenos, ou 

deficiências genéticas, além de outros. 

Além disto, há a expectativa de que a biotecnologia moderna venha alterar 

as rotinas de obtenção de inovações de grandes corporações, como já se evidencia 

no setor farmacêutico. 

A produção de vacinas e de novos "fármacos" de base biotecnológica são 

considerados por muitos como o futuro da indústria farmacêutica. Por outro lado, há 

um conjunto de práticas biotecnológicas menos sofisticadas cuja importância para a 

criação de novos mercados é fundamental, a exemplo da produção de mudas de 

plantas exóticas. 

Diante desse largo espectro de atividades, com variados graus de 

sofisticação no uso da ciência e da tecnologia e com impactos distintos sobre rotinas 

de processos inovativos e sobre a velocidade de obtenção de novos produtos torna 

extremamente importante o "mapeamento" das potencialidades e obstáculos ao 

desenvolvimento da biotecnologia. (Relatório Estudos de Biotecnologia do MCT). 

2.1 PARADIGMA TECNOLÓGICO ATUAL 

A biotecnologia utiliza processos biológicos para o desenvolvimento de 

produtos ou serviços. Ela possui varias ferramentas como marcadores moleculares, 

que são úteis nos testes de paternidade, cultura de tecidos, que é útil na 

preservação da biodiversidade e engenharia genética, que é útil no desenvolvimento 

de variedades para produção de alimentos mais saudáveis e nutritivos. 

Transgênicos são definidos pelo sítio eletrônico, Biotecnologia, Ciência e 

Desenvolvimento, como aqueles produtos ou organismos nos quais foi inserido um 
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gene exógeno (de outra espécie) via transformação gênica. Os métodos para 

produção de transgênicos mais comumente utilizado são: biobalística, 

agrobacterium, eletroporação e microinjeção. Algumas espécies transgênicas como, 

o arroz dourado 3 1 e o algodão Bt 3 2 , são destaques de aplicação e utilização no 

mercado mundial. 

A primeira experiência em engenharia genética aconteceu em 1973. Levou-

se cerca de 10 anos para se obter a primeira planta transgênica, o tabaco GM em 

1983. Entretanto, a primeira variedade comercial a ser liberada para comercio foi o 

tomate Flavr Savr, colocado nas prateleiras dos supermercados em fevereiro de 

1994. Este longo período foi requerido para que se pudesse fazer os testes de 

biossegurança 3 3. Somente após ter sido comprovada a sua segurança este alimento 

foi liberado para consumo humano. A mesma rotina é adotada para todos os demais 

alimentos. Após o desenvolvimento eles passam por vários testes e experimentação 

para se comprovar sua segurança ambiental e alimentar. (Biotecnologia, Ciência e 

Desenvolvimento) 

Alguns ambientalistas, talvez por não entenderem corretamente a 

biotecnologia e a avaliação de biossegurança a que estes produtos são submetidos 

ou não confiarem plenamente nos testes e controle de biossegurança, ficam 

receosos de que estas variedades possam causar algum dano ao meio ambiente ou 

ao indivíduo consumidor. Para se assegurar que estes produtos são seguros eles 

são submetidos a testes em diversas localidades e condições. Todos os ensaios são 

feitos com rigor cientifico, com repetições e sob rígidos padrões de controle. Porém 

esse ainda é um assunto controverso que tem gerado intenso debate entre 

biotecnológicos e ambientalistas. (Biotecnologia, Ciência e Desenvolvimento) 

Atualmente são dezessete os paises que estão se beneficiando desta 

tecnologia. Dentre eles estão Alemanha, Argentina, Canadá, Espanha, Estados 

Unidos e o Brasil. Todos os grandes produtores e exportadores de alimentos do 

mundo já plantam variedades G M 3 4 . Já existem variedades GM comercialmente 

distribuídas de soja, milho, mamão, tomate, arroz, batata, etc. Estas variedades são 

3 1 Arroz no qual foram introduzidos dois genes para elevada produção da pró-vitamina A, importante 
para prevenir a cegueira noturna, doença comum devido a hipovitaminose A. 

Variedade de algodão resistente ao ataque por lagartas. Estas variedades dispensam a aplicação 
dos inseticidas para estas pragas. 
3 3 Estudo dos riscos de impactos decorrentes do uso da biotecnologia no meio ambiente. 
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plantadas em mais de 58 milhões de hectares (vide gráfico 1). Variedades de café 

sem cafeína, soja com composição de óleo mais saudável para pessoas com 

propensão a doenças cardíacas e vários outros produtos estão em fase final de 

analise de biossegurança e em breve poderão estar a disposição dos consumidores. 

(Biotecnologia, Ciência e Desenvolvimento) 

Para o consumidor a maior segurança alimentar devido ao menor conteúdo 

de resíduos de defensivos agrícolas e maior qualidade nutritiva, como no caso do 

arroz dourado, são alguns dos exemplos de benefícios diretos. (Biotecnologia, 

Ciência e Desenvolvimento) 

Para o produtor os benefícios se estendem desde o menor custo de 

produção, uma vez que eles não precisam aplicar os lagarticidas, como no caso das 

variedades Bt a maior facilidade de condução das lavouras e maior produtividade. 

(Biotecnologia, Ciência e Desenvolvimento) 

Para o meio ambiente o beneficio é o mais relevante. Com as variedades 

GM o agricultor consegue produzir sem ter de recorrer aos mesmos agrotóxicos. 

(Biotecnologia, Ciência e Desenvolvimento) 

A biotecnologia tem grande potencial para os pequenos produtores rurais. 

Estes normalmente não possuem recursos para investir em defensivos agrícolas. 

Com o plantio das variedades de algodão e milho Bt os agricultores reduzem os 

custos de produção. A biofortificação dos alimentos, como no caso do arroz dourado, 

é um exemplo de interesse social para programas que visam erradicar a fome a má 

nutrição no mundo. (Biotecnologia, Ciência e Desenvolvimento) 

Organismos ou vegetais geneticamente modificados serão definidos como GM. 
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GRÁFICO 1: PLANTIO DE GM NO MUNDO 

Área em milhões de hectares 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Fonte: Bio-Biotecnologia - Ciência e Desenvolvimento 

A chamada "Indústria de Biotecnologia" é a aplicação em escala industrial e 

empresarial destas tecnologias, acrescidas de diversas outras, como fermentação e 

purificação em escala de proteínas para a geração de produtos diversos 

(farmacêuticos, alimentos, enzimas). (Biotecnologia, Ciência e Desenvolvimento) 

Trata-se de uma "indústria" que vem crescendo rapidamente nos últimos 

anos, tendo dobrado seu tamanho no último decênio, passando de $ 8 bilhões de 

receitas em 1993 a $ 20 bilhões em 1999, sendo que o volume total de negócios 

gerados neste último ano foi da ordem de $ 47 bilhões (Relatório da Emst & Young, 

2000, citado em Mascarenhas, 2001). 

2.2 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

A biotecnologia é caracterizada como setor baseado em ciência, já que 

busca o desenvolvimento e lançamento de novos produtos e/ou novos processos 

produtivos, tem o mercado dominado por grandes empresas presentes no mercado 

global e apresenta políticas de forte investimento em P&D. 

A gestão de P&D tem merecido preocupação por parte dos executivos e 

pesquisadores por guardar estreita relação com o estabelecimento de vantagens 

competitivas, especialmente em setores baseados em ciência e de tecnologia de 

ponta, como a biotecnologia. 
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Segundo Dosi (1991): 

O d e s e n v o l v i m e n t o se de f ine c o m o um p r o c e s s o mu l t i f acé t i co , no qua l a m u d a n ç a 
tecno lóg i ca , as ca rac te r í s t i cas das f i rmas e s e u s c o m p o r t a m e n t o s e inst i tu ições, 
são v is tos c o m o fa to res que m o d e l a m p a d r õ e s de d e s e n v o l v i m e n t o espec í f i cos . 
C o m o c o n s e q ü ê n c i a , é p rec iso en tende r c o m o se g e r a m e d i f u n d e m as inovações , 
a es t ru tu ra de incen t i vos que e n f r e n t a m os a g e n t e s , a o r g a n i z a ç ã o in terna, 
c o m p e t ê n c i a s e es t ra tég ias das f i rmas e as ins t i tu ições nas q u a i s os agen tes es tão 
pa r t i c ipando s o c i a l m e n t e e que res t r i ngem e g u i a m tan to a c o o r d e n a ç ã o e c o n ô m i c a 
c o m o a m u d a n ç a m a c r o . 

Como exposto anteriormente, o investimento em P&D (pesquisa e 

desenvolvimento) é um dos principais pilares de sucesso para a inovação 

tecnológica. 

Nesse contexto o processo de inovação é geralmente visto como uma 

evolução linear que apresenta diferentes estágios com inicio numa idéia e conclusão 

com um novo produto de mercado, porém para alguns autores, o processo de 

inovação apresenta diversos pontos de análise, validação e feedback entre e dentro 

de cada estágio, onde se destacam Baker e McTavish (1976) que identificam seis 

estágios de desenvolvimento: geração da idéia, screening, avaliação comercial, 

desenvolvimento técnico, testes e comercialização. 

As empresas de biotecnologia necessitam de uma enorme capacidade 

diferencial de inovação para garantir competitividade no mercado e a utilização de 

ferramentas de seleção de projetos bem como ferramentas de gestão de projetos 

são de grande interesse para esse tipo de empresas, principalmente devido ao longo 

período de desenvolvimento dos produtos. 

A tecnologia de comunicação é fator primordial para o funcionamento desses 

projetos, uma vez que auxilia na integração das informações colaborando para 

diminuir as diferenças culturais entre as áreas geográficas envolvidas. 

As aplicações mais comumente encontradas da gestão de projetos, segundo 

estudo feito por Omta e Engelen (1998), estariam relacionadas a cronogramas de 

desenvolvimento de produtos e alocação de recursos, apesar de estarem sendo 

utilizadas ferramentas de gestão em outras áreas, como produção e análise de 

custos, além de gerenciamento de projetos que ainda estaria em fases inicias de 

implementação no setor da indústria pesquisado. 
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No Brasil, em especial no setor de biotecnologia, o antigo Centro Nacional 

de Pesquisas de Recursos Genéticos, hoje Embrapa Recursos Genéticos e 

Biotecnologia é um dos principais referenciais. 

A biotecnologia no Brasil está ainda fortemente limitada a atividades 

realizadas nas universidades e em instituições públicas de pesquisa, com destaque 

para a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e o Instituto 

Agronômico de Campinas (IAC). Os recursos destinados à pesquisa e 

desenvolvimento na área biotecnológica compreendem apenas 0,9% do PIB 

brasileiro, sendo que 30% dessa alocação é realizada pelas empresas 3 5 . 

Além disso, acredita-se que no Brasil existam em atividade cerca de 30 mil 

profissionais (sendo apenas mil pesquisadores) e 80 empresas, incluindo-se nesse 

cálculo as empresas públicas 3 6 . É uma cifra modesta para a extensão do complexo 

agroindustrial brasileiro e ainda mais modesta quando comparada à de países 

desenvolvidos como Canadá e Estados Unidos. 

Esses dados configuram um quadro de grande potencial de 

desenvolvimento. Desenvolvimento limitado por problemas institucionais (as 

indefinições no desenho do sistema de patentes - nova Lei de Patentes - e pelo 

atraso na regulamentação de leis relacionadas à biossegurança - texto de Lei 

recentemente aprovado) e pelos efeitos da crise nos anos 90. 

2.2.1 Centros de Pesquisa 

A Biotecnologia foi incorporada à missão da Embrapa em 1986. Dado a 

importância atual da biotecnologia para o processo de produção e a necessidade de 

uma estruturação gerencial mais adequada destas atividades, foi criado, em 2004, o 

Núcleo Temático de Biotecnologia. 

O Núcleo tem a missão de gerar alternativas biotecnológicas para os 

sistemas de produção, que contribuam para o crescimento sustentado da agricultura 

nacional e a melhoria da alimentação e saúde. 

Ver www.embrapa.gov.br. 
Ministério das Relações Exteriores. 

http://www.embrapa.gov.br
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A estratégia de pesquisa e desenvolvimento está ancorada nos seguintes 

objetivos globais 3 7 : 

• Agregação de valor a biodiversidade; 

• Desenvolvimento de soluções tecnológicas; 

• Estabelecimento de parcerias de base tecnológica; 

• Geração e proteção de conhecimentos e inovações em biotecnologia; 

• Transferência de conhecimentos, produtos e tecnologias. 

Os principais objetivos do Núcleo de Biotecnologia são: 

• Desenvolvimento e aplicação da tecnologia genômica, proteômica e de 

análise bioquímica e biofísica para a identificação de características 

especiais, como substâncias bioativas, gerando alternativas para a 

diversificação da produção e produtos de alto valor agregado; 

• Caracterização dos mecanismos biológicos, associados à reprodução e 

desenvolvimento animal e vegetal, visando o estabelecimento de processos, 

produtos e inovações tecnológicas; 

• Desenvolvimento de novas tecnologias de análise molecular para a 

detecção de pragas e doenças e para garantir a segurança alimentar e 

ambiental; 

• Estabelecimento de parcerias com as Unidades da Embrapa, Institutos 

de Pesquisas, Universidades e Empresas; 

• Formação de recursos humanos em biotecnologia por intermédio da 

interação com os programas de pós-graduação, iniciação científica, cursos e 

estágios de curta duração. 

O trabalho de universidades, instituições, fundações e centros de pesquisa, 

inovação, cooperação e desenvolvimento é fator fundamental para a continuidade do 

crescimento do setor de biotecnologia no Brasil. 

Ver www.embrapa.gov.br. 

http://www.embrapa.gov.br
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0 fluxograma apresentado na seqüência demonstra a estrutura 

organizacional do Sistema Setorial de Inovação no Brasil. Nesse fluxograma estão 

citadas as instituições mais representativas, separadas por níveis, em relação à: 

1 - Organizações internacionais de estímulo, fomento e fiscalização; 

2 - Organismos de formulação, coordenação e supervisão de políticas do 

governo; 

3 - Atores de financiamento; 

4 - Atores de capacitação profissional; 

5 - Centros de pesquisa e desenvolvimento; 

6 - Órgãos regulatórios; 

7 - Difusão e implementação tecnológica e; 

8 - Usuários. 

T A B E L A 1 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO SISTEMA DE INOVAÇÃO 

OMC ONU OMS 

MCT 

OECD 

MAPA 

CNPq FNDCT Fapesp FINEP 

EMBRAPA 
Centros, Institutos e 

Laboratórios de Pesquisa 

CTNBio 

BNDES 
Crédito 
Rural 

Universidades 2 

CONSEA FAO 

Universidades 

Empresas 

ANBIO 

EMBRAPA 
2 

NEAD 

MMA ICGEB 

Associações de 
Implementação e Difusão 

Sociedades 
Cientificas 

Institutos 
Agronômicos 

1 
PRODUTORES 

Elaboração Própria. 
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2.2.2 Alocação de Recursos, Seleção e Gestão de Projetos 

Podemos dividir as empresas de biotecnologia atuantes no mercado 

brasileiro em quatro níveis diferentes: 

As empresas do nível denominado 1, geralmente são multinacionais que 

atuam em duas frentes de pesquisa: melhoramento genético convencional (técnicas 

tradicionais) e melhoramento através de técnicas de inovação (modificações 

genéticas). Estas empresas utilizam tecnologia de ponta para suas pesquisas, além 

de ter vários centros de pesquisas localizados na Europa e nos EUA para o 

desenvolvimento dessas tecnologias. 

O orçamento é definido anualmente pela matriz, porém a verba destinada 

aos centros de P&D é administrada pelo pesquisador, cabendo a ele também a 

operacionalização do processo, caracterizando uma rotina operacional. 

A seleção e gestão dos projetos ocorrem da seguinte maneira: a matriz 

estipula as estratégias e metas para o ano e os centros de pesquisa do exterior e 

faculdades são encarregados da transferência e desenvolvimento da tecnologia. O 

centro de pesquisa interno (laboratório de biotec) faz a seleção das características 

dos projetos (desejáveis) para o pessoal de campo trabalhar, após essa definição, o 

centro faz o acompanhamento e desenvolvimento dos híbridos (estágios 

intermediários) dos projetos e, depois de finalizada essa etapa, a seleção dos 

projetos comercialmente viáveis. Esses projetos são repassados à uma espécie de 

comitê que faz a seleção e avaliação dos projetos e grau de viabilização destes. Se 

aprovados, são encaminhados ao setor ou departamento tecnológico para fase de 

testes em larga escala com participação dos agricultores, para posterior 

comercialização. Os produtos são objetos de monitoramento constante e 

reavaliações periódicas. 

As empresas de nível 2 também atuam em duas linhas de pesquisa em 

paralelo: melhoramento genético convencional e introdução de inovações genéticas, 

com o desenvolvimento realizado geralmente fora do país. O processo passa por 

três fases distintas: obtenção do produto, desenvolvimento e aprovação e introdução 

nos programas de melhoramento. No Brasil fica restrito a dois tipos de pesquisa: 

desenvolvimento do produto e regulamentação e melhoramento, em cinco estações 

experimentais. 
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A decisão sobre o orçamento também está restrita a matriz, com a verba 

sendo direcionada pelos pesquisadores responsáveis por cada estação. Os 

investimentos feitos na área de inovação genética em sementes não provem 

somente do faturamento desta área da empresa, pois não haveria sustentação para 

esta função, em especial no Brasil, onde não existe regulamentação efetiva 

permitindo a comercialização destes produtos. 

Para a definição dos projetos, a matriz estipula o Direcionamento Estratégico 

e o Departamento de Melhoramento e as Estações de Pesquisa fazem a seleção 

das características desejáveis bem como o desenvolvimento dos projetos em seus 

estágios intermediários até a seleção dos projetos comercialmente viáveis. Em 

paralelo, os agricultores e o pessoal de campo também participam da pesquisa e 

definem a geração e estimulação da demanda, passando com isso um feedback 

para o Departamento de Marketing. 

Após essa etapa ocorre ume Reunião de Estágios para a seleção e 

avaliação dos projetos, onde os considerados viáveis são encaminhados ao 

Departamento de Tecnologia e para as Estações Experimentais, que apresentam 

tecnologia em constante desenvolvimento (transferidos pelos Centros de Pesquisas 

no Exterior), para o desenvolvimento final do produto e definições de portfólio de 

projetos para posterior comercialização. 

As empresas de nível 3, são empresas 100% nacionais, com faturamento 

anual em torno de US$ 30 milhões e contam com cerca de 300 funcionários. Seus 

principais produtos são vacinas, antiparasitários, terapêuticos em geral e 

suplementos alimentares. 

Apresentam projetos em andamento no Brasil e tem uma equipe composta 

por profissionais que compõe o Banco de Idéias e Projetos. Estas empresas alocam, 

cerca de 3 a 4% do faturamento em P&D anualmente e desenvolve simultaneamente 

projetos com financiamento governamental 3 8. 

A seleção de projetos está alinhada com o foco estratégico da empresa, com 

todas as áreas convidadas a participar e estabelecer um ranking de importância. 

O Banco de Idéias encaminha os projetos para uma comissão (composta por 

pesquisadores, marketing, produção e finanças) que monta a Proposta Preliminar de 

As formas de f inanciamento estão demonstradas no item 2.4 deste trabalho. 
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Projeto que é apresentada à Diretoria. Se aprovado, o projeto passa por 

delineamento experimental em laboratórios, por uma primeira análise de 

continuidade, por testes piloto e ensaios clínicos, por uma segunda análise de 

continuidade e por ensaios adicionais, antes do produto ser finalizado. Com a 

finalização do produto, é feita uma última análise de continuidade e por fim, 

comercialização. 

Em 2001, segundo pesquisa da Fundação Biominas, o Brasil tinha 354 

empresas de biotecnologia, com um faturamento estimado entre R$ 5,4 bilhões e R$ 

9 bilhões, valor correspondente, aproximadamente, entre 0,9% e 1,5% do Produto 

Interno Bruto (PIB). 

Na mesma pesquisa, foram analisadas 50 dessas empresas, sendo cerca de 

80% classificadas como micro e pequenas empresas, em operação há menos de 

sete anos (empresas de nível 4). 

A atividade biotecnológica industrial no Brasil concentra-se na aplicação da 

biotecnologia tradicional e intermediária. As atividades relacionadas com a 

biomassa, energia e exportação agropecuária são realizadas, em grande parte, por 

empresas de capital nacional, porém nas áreas de alimentos (onde se estima que 

15% da produção utilizam técnicas biotécnológicas) e especialidades 

biotecnológicas, o mercado é controlado por empresas estrangeiras. (Ministério das 

Relações Exteriores) 

2.3 REGULAMENTAÇÃO 

Para importar, pesquisar e produzir ou mesmo transportar alimentos GM no 

Brasil, a instituição interessada deve solicitar autorização a Comissão Técnica 

Nacional de Biossegurança. - CTNBio. Esta Comissão é composta de médicos, 

nutricionistas, ecólogos, biólogos, agrônomos, farmacêuticas, dentre outros 

profissionais com o objetivo de analisar a segurança ambiental e alimentar dos 

produtos transgênicos. (Biotecnologia, Ciência e Desenvolvimento) 

A liberação de um GM só ocorre após se assegurar que o produto é 

saudável para a alimentação humana e seguro para o meio ambiente. Em todos os 

países a legislação estabelece que a biossegurança seja definida com base 

cientifica, utilizando métodos validados, com repetição e controles. Cada país tem a 
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sua própria legislação, mas ela em geral esta em sintonia com as diretrizes da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e da Agencia de Proteção Ambiental da ONU 

(UNEP). (Biotecnologia, Ciência e Desenvolvimento) 

Os GM de produção fora do Brasil, só podem ser comercializados 

internamente após se estudar a segurança destes produtos no Brasil, pelos 

cientistas da CTNBio. A segurança ambiental varia conforme a região. Portanto, é 

importante que ela seja definida em cada ambiente (pais) que deseje plantar tais 

variedades. 

As variedades GM não são patenteadas, mas só podem ser plantadas sob 

licenciamento da empresa que a desenvolveu. Embora algumas pessoas menos 

avisadas recém que isto possa deixar o agricultor refém das empresas, deve-se 

lembrar que as universidades, Embrapa e demais institutos de pesquisa agrícola no 

Brasil desenvolvem variedades convencionais que sempre poderão ser plantadas 

pelo agricultor que não desejar plantar transgênicos. (Biotecnologia, Ciência e 

Desenvolvimento) 

A melhor alternativa jurídica seria semelhante a já existente em vários outros 

paises desenvolvidos, em que a biossegurança é definida sob o ponto de vista 

cientifico por órgãos constituídos para tal. A CTNBio é o fórum adequado para este 

tipo de analise no país. A confusão existente no Brasil nesta área é referente aos 

conflitos sobre a competência da CTNBio e de outros órgãos públicos sobre esta 

matéria. (Biotecnologia, Ciência e Desenmvolvimento) 

A União Européia aprovou recentemente a utilização do milho doce Bt-11 

para consumo. Segundo Johan Vanhemelrijck (2004), secretárío-geral da 

Associação Européia de Bioindústrias (Europabio) este é o primeiro passo da União 

Européia em direção a aprovação dos processos de novos produtos oriundos da 

biotecnologia sob a nova legislação da União Européia para autorização de produtos 

transgênicos. 

Esta decisão não é nova, uma vez que os Estados Unidos e o Canadá 

chegaram a mesma conclusão em 1996 e, atualmente este milho é consumido na 

Argentina, na Austrália, no Canadá, na China, na Coréia, no Japão, na Nova 

Zelândia, nas Filipinas, na Rússia, na África do Sul, na Suíça, no Uruguai e nos 

Estados Unidos. 
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Enquanto isto no Brasil um processo semelhante com milho Bt-11, 

encaminhado para a CTNBio em junho de 2000, encontra-se parado em meio ao 

emaranhado jurídico que se formou em torno dos GM no País. 

A questão do avanço nas questões regulatórias da Biotecnologia é muito 

importante para o país, visto que vários países já estão adiantados em relação à 

liberação do consumo de alimentos geneticamente modificados. 

2.3.1 Órgãos Regulatórios 

Toda a legislação nacional está em linha com as diretrizes e definições de 

três importantes organismos internacionais: 

• Organização Mundial de Saúde (OMS); 

• Agência de Proteção Ambiental (UNEP) 3 9 e; 

International Centre for Genetic Engineering and Biothecnology 

( ICGEB) 4 0 . 

Os principais organismos governamentais que regulamentam, fiscalizam e 

fomentam o uso da biotecnologia no Brasil são: 

• Ministério da Ciência e Tecnologia; 

• Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

• Ministério do Meio Ambiente; 

IBAMA. 

Algumas sociedades científicas também são utilizadas como referência para 

a regulamentação no Brasil: 

• Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC); 

• Sociedade Botânica do Brasil (SBB); 

Agência interna da ONU. 
4 0 Promove cursos e treinamentos com o objetivo de contribuir para o fortalecimento da base cientifica 
dos paises signatários. 
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• Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular; 

• Sociedade Brasileira de Microbiologia; 

• Sociedade Brasileira de Genética e; 

• Associação Nacional de Biossegurança (ANBio). 

Além dos organismos e associações citados anteriormente, o Brasil possui 

uma comissão específica para estudos técnicos de biotecnologia e um acordo de 

cooperação com a Argentina. 

Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio): comissão 

responsável pelo estabelecimento de normas de segurança para o uso das técnicas 

de engenharia genética, emite pareceres técnicos conclusivos sobre a liberação no 

meio ambiente de GMs, entre outras atribuições. 

Centro Brasileiro-Argentino de Biotecnologia (CBAB/CABBIO): foi criado a 

partir da Ata de Integração Bilateral (Protocolo n° 9 - Biotecnologia) pelos governos 

das Repúblicas Argentina e Federativa do Brasil em 29/07/86 e 10/12/86, 

respectivamente. A meta é promover a integração para o desenvolvimento científico 

e tecnológico em atividades comuns aos dois Países. 

Suas atividades começaram com a Escola Brasileiro-Argentina de 

Biotecnologia (EBAB) que mantém uma programação anual desde 1987. A Escola já 

ministrou mais de 100 cursos de curta duração, além de organizar simpósios e 

workshops, nos quais foram atendidos cerca de 1.700 brasileiros e argentinos, além 

de participantes de outros países latino-americanos. 

Desde a sua criação, o Centro financiou vários projetos de desenvolvimento 

científico e tecnológico, totalizando um investimento de cerca de 5 milhões de 

dólares em ambos os países. (Ministério de Ciência e Tecnologia) 

As medidas provisórias, leis e decretos, resoluções e instruções normativas 

e comunicados, pareceres e portarias se encontram anexos nesse trabalho. 

2.4 ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO 

O desenvolvimento tecnológico de um setor ou de um país depende, em 

grande parte, da formação de recursos humanos capacitados. As estratégias para 

alcançar tais objetivos podem diferir em conformidade com o modelo a ser adotado. 
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Segundo o Fórum de Competitividade em Biotecnologia, o Brasil investiu 

pesadamente na formação de doutores, formando uma excelente base científica, 

chegando a ser responsável por 1,3% dos artigos científicos publicados em revistas 

indexadas. 

Por outro lado, existe um enorme gap tecnológico. Dos mais de 50.000 pós-

graduados atuantes em pesquisa no País, apenas 9.000 estão vinculados à 

empresas; enquanto na Coréia do Sul existem 75.000 e nos EUA mais de 800.000. 

È, portanto, natural que estes Países registrem número significativamente maior de 

patentes que o Brasil. 

A Coréia, por exemplo, ao invés de inicialmente investir na formação de pós-

graduados, como é feito no Brasil, investiu na capacitação de profissionais 

graduados, habilitando-os a atuar em vários segmentos de desenvolvimento 

tecnológico. Como conseqüência, à medida que as inovações geradas produziram o 

retorno esperado, o setor produtivo assumiu naturalmente o papel de executor das 

pesquisas e de seu financiamento e, hoje, cerca de 75% das pesquisas são 

financiadas pelo setor privado, apresentando um perfil típico dos países 

desenvolvidos. 

No Brasil, mais de 70% das pesquisas são financiadas com recursos 

governamentais. Embora esforços tenham sido realizados para mudar este quadro, 

muito há que se fazer para se atingir o equilíbrio desejado entre produção científica 

e inovação tecnológica. (Fórum de Competitividade em Biotecnologia, 2005) 

Vale citar algumas ações que foram implementadas visando estimular o 

desenvolvimento tecnológico do país na área de recursos humanos: 

• Programa RHAE, que possibilitou a agregação de profissionais pós-

graduados às empresas; 

• Criação de cursos de pós-graduação, cuja área de concentração está 

direcionada a determinados temas específicos. No caso da Biotecnologia, 

foram criados vários cursos de pós-graduação voltados especificamente 

para as questões biotecnológicas. 

• Outros Programas destinados à fixação temporária de doutores nas 

empresas a exemplo do PROFIX, entre outros. 
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O caminho da inovação tecnológica passa pela implantação de uma nova 

mentalidade capaz de levar as empresas a investirem mais e de maneira continuada 

em pesquisa e desenvolvimento. O estado brasileiro oferece linhas de financiamento 

e dispositivos de apoio à pesquisa, que podem auxiliar as empresas a investirem 

mais. 

Como forma de fomentar a pesquisa e desenvolvimento, o Brasil instituiu 

cláusulas constitucionais que obrigam a destinação de determinado percentual da 

renda dos Estados à ciência e à tecnologia e foram estabelecidas, em vários deles, 

instituições de ciência e tecnologia de certa envergadura. Outro fator de incentivo é 

a Lei 8861 que autoriza um crédito fiscal sobre o imposto de renda e outras 

deduções de impostos para atividades de pesquisa e desenvolvimento realizadas 

pelas empresas. As fontes de financiamento para pesquisas básicas são manejadas 

pelo Ministério da Ciência e da Tecnologia e por suas agências, CNPq e FINEP. 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) 

(programas e projetos de pesquisa dos Centros e Institutos Universitários) e o 

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PADCT) também 

fazem parte desse gama institucional de apoio e incentivo ao fomento 

biotecnológico. 

Para o Ministério das Relações Exteriores, em relação ao financiamento 

tecnológico nas empresas, ao lado da FINEP, devem destacar-se várias instituições 

bancárias, especialmente o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES). 

Na área de bioteconologia o cenário é francamente favorável a esse tipo de 

parceria. Um dos principais exemplos é o projeto Genoma, que demandou 

investimentos da ordem de US$ 6 milhões por parte da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). O projeto abriu perspectivas 

importantes em setores considerados estratégicos. 

Outro destaque, entre os principais mecanismos de apoio e fomento às 

pequenas empresas e a projetos voltados para a inovação tecnológica, é o 

Programa para Parceria em Inovação Tecnológica (PITE), que já envolve 58 

empresas e 15 instituições de pesquisa. 

Além disso, existe o Fundo Setorial de Biotecnologia que visa financiar 

programas de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico na área de 
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biotecnologia. Esse fundo gera novos recursos que vão propiciar um aumento dos 

investimentos em P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) no setor, além da difusão de 

novas tecnologias que ampliarão o acesso da população a bens e serviços com alto 

conteúdo tecnológico. A Fonte de financiamento consiste em 17,5% (sete inteiros e 

cinco décimos por cento) da arrecadação da Contribuição de Intervenção no 

Domínio Econômico, instituída pela Lei 10.168, 29/12/00, com a redação da Lei 

10.332, de 19/12/01. 

O governo federal também incentiva o investimento em P&D através de 

facilitação do acesso ao crédito, utilização de políticas de subsídios fiscais. Os 

programas de apoio à exportação, desenvolvimento tecnológico, fomento agrícola, 

crédito agrário, entre outros, colaboram com o crescimento de investimento em P&D 

voltado à biotecnologia. As cooperativas também são destaque no crescimento e 

financiamento do investimento em P&D no setor de biotecnologia. 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento criou o Crédito Rural, 

mecanismo que tem como objetivos: 

• Estimular os investimentos rurais, inclusive armazenamento, 

beneficiamento e industrialização de produtos agropecuários, quando 

efetuado pelo produtor na sua propriedade rural, por suas cooperativas ou 

por pessoas física ou jurídica equiparada aos produtores; 

• Favorecer o oportuno e adequado custeio da produção e a 

comercialização de produtos agropecuários; 

• Fortalecer o setor rural, notadamente no que se refere a pequenos e 

médios produtores e; 

• Incentivar a introdução de métodos racionais no sistema de produção, 

visando ao aumento da produtividade , à melhoria do padrão de vida das 

populações rurais e à adequada defesa do solo. 

O crédito rural também pode ter diferentes finalidades: 

• Crédito de Custeio: quando é destinado a cobrir despesas normais dos 

ciclos produtivos; 

• Crédito de Investimento - quando é destinado a aplicação em bens ou 

serviços cujo desfrute se estende por vários períodos de produção e; 
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• Crédito de Comercialização - quando é destinado a cobrir despesas 

próprias da fase posterior a colheita ou a converter em espécie os títulos 

oriundos de sua venda ou entrega pelos produtores ou suas cooperativas. 

TABELA 2 - CRÉDITO RURAL 
Finalidade Atividade 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Agrícola 3.382 3.908 5.608 6.192 6.701 7.280 8.405 10.948 15.738 
Custeio Pecuária 634 489 1.337 1.268 1.289 1.639 2.191 2.626 3.160 

Total 4.016 4.397 6.945 7.460 7.990 8.919 10.596 13.574 18.898 
Agrícola 693 560 867 890 1.057 1.224 1.761 2.688 4.347 

Investimento Pecuária 712 948 1.139 1.264 969 1.110 1.949 2.163 2.656 
Total 1.405 1.508 2.006 2.154 2.026 2.334 3.710 4.851 7.003 

Agrícola 1.022 351 861 1.204 1.418 2.162 3.098 3.444 4.217 
Comercial ização Pecuária 38 37 28 315 353 364 538 574 818 

Total 1.060 388 889 1.519 1.771 2.526 3.636 4.018 5.035 
Agrícola 5.097 4.819 7.336 8.286 9.176 10.666 13.264 17.080 24.302 

Total Pecuária 1.384 1.474 2.504 2.847 2.611 3.113 4.678 5.363 6.634 
Total 6.481 6.293 9.840 11.133 11.787 13.779 17.942 22.443 30.936 

Fonte: Banco Central do Brasil - Anuário Estatístico do Crédito Rural (www.bacen.gov.br) 
Elaboração Própria 

Como demonstrado na tabela 2, o total de recursos empregados pelo 

programa de Crédito Rural vêm de desenvolvendo nos últimos anos, através de 

divulgação do governo federal e maior conhecimento por parte dos produtores, 

melhorando com isso o acesso destes aos recursos. 

O Ministério de Ciência e Tecnologia acredita que os programas de fomento 

são um dos principais instrumentos utilizados para promoção do desenvolvimento 

científico e tecnológico. Os programas são dirigidos para a formação de recursos 

humanos e para o apoio à realização de pesquisas e à geração e disseminação de 

novas tecnologias, visando estimular a produção de conhecimentos necessários ao 

desenvolvimento sócio-econômico. 

Os programas procuram atender as demandas da comunidade científica e 

às necessidades de apoio ao desenvolvimento tecnológico e à inovação 

apresentadas pelo setor privado, bem como estimular as áreas estratégicas e 

campos multidisciplinares, cuja ação perpassa as áreas do conhecimento. Os 

principais programas do MCT estão descritos anexos a esse trabalho. (Ministério de 

Ciência e Tecnologia) 

http://www.bacen.gov.br
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Os governos federais e estaduais dispõem de variados mecanismos 

financeiros para apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico no país 4 1 . 

Os principais fundos e programas federais são: Fundeci/BNB, PBQP, 

PROGEX e PRODETAB 4 2 . 

Segundo o Ministério de Ciência e Tecnologia, existe, hoje, no Brasil, um 

amplo conjunto de Agências que apoiam, direta ou indiretamente, o desenvolvimento 

científico e tecnológico. Com recursos próprios, dotação orçamentária da União e 

mediante empréstimos nacionais e internacionais, estas agências apoiam inúmeros 

programas e políticas. 

Enquanto o Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico 

(CNPq) e a Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) foram criadas no âmbito do 

MCT para executar programas, conceder financiamentos e administrar fundos 

instituídos pelo Governo Federal. 

As Agências Internacionais atuam nas atividades de cooperação bilateral e 

multilateral, amparadas nos Acordo Básicos de cooperação científica e tecnológica 

firmados pelo Governo Brasileiro. 

As principais agências internacionais são: 

• PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; 

BIRD - Banco Mundial; 

• BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento; 

• PNUMA - Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente; 

• USAID - Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento 

Internacional; 

• DFID - Departamento de Desenvolvimento Internacional do Reino 

Unido; 

• JICA - Agência de Cooperação Internacional do Japão; 

O Fundo de Financiamento Global Environment Facil ity 4 3 (GEF), é um 

mecanismo de cooperação internacional com a finalidade de prover recursos 

4 1 Os programas do MCT serão melhor explicados no capítulo 3 deste trabalho. 
4 2 Os fundos e programas federais estão melhores explicados anexos à esse trabalho. 
4 3 Fundo Global para o Meio-ambiente. 
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adicionais e fundos concessionais para cobrir custos incrementais em projetos que 

beneficiem o meio ambiente global. O GEF é um Programa Piloto para auxiliar os 

países em desenvolvimento na implementação de projetos que buscassem soluções 

para as preocupações globais em relação à proteção dos ecossistemas e à 

biodiversidade. (Ministério de Ciência e Tecnologia) 
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3 EVOLUÇÃO DA BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA 

Para a Embrapa, a utilização efetiva da biotecnologia em favor da 

agropecuária é um fator essencial para a competitividade, sustentabilidade 

ambiental, segurança alimentar, saúde, inclusão social e soberania nacional. 

A biotecnologia tem papel importante na elevação da produtividade agrícola 

através do aumento da variedade de espécies e melhoramento genético da 

qualidade, fatores fundamentais para a indústria processadora e segmentação da 

indústria de alimentos. No Brasil as aplicações biotecnológicas voltadas para a 

agroindústria e indústria de alimentos superam as voltadas para o campo 

farmacêutico diferindo do padrão internacional. 

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, as novidades tecnológicas 

geradas pela biotecnologia vão desde a aceleração do processo de obtenção de 

novas variedades até a melhor exploração da biodiversidade. Por exemplo, através 

das ferramentas da análise genômica podem-se identificar novas plantas ou 

princípios ativos com níveis mais elevados de determinadas proteínas de uso na 

indústria de cosméticos, alimentos e farmacêutica. 

Além disso, o mesmo estudo acredita que as oportunidades abertas pelas 

ferramentas genéricas da biotecnologia e suas aplicações na biotecnologia vegetal 

coincidem com as tendências de desenvolvimento dos segmentos do setor alimentar 

e fornecem elementos para que a agroindústria processadora, que é a base da 

exportação do setor no Brasil, mantenha ou ganhe novos patamares de 

produtividade. 

Para o Portal do Agronegócio, o agronegócio 4 4 brasileiro é uma atividade 

próspera, segura e rentável. Com um clima diversificado, chuvas regulares, energia 

solar abundante e quase 13% de toda a água doce disponível no planeta, o Brasil 

tem 388 milhões de hectares de terras agricultáveis férteis e de alta produtividade, 

dos quais 90 milhões ainda não foram explorados. Esses fatores fazem do país um 

lugar de vocação natural para a agropecuária e todos os negócios relacionados à 

4 4 Agronegócio envolve não só as atividades da produção agrícola, mas também todo o sistema de 
pesquisa. Neste trabalho, é definido em sentido amplo, muito próximo ao conceito de cadeias 
agroindustriais, aglomerando a indústria de alimentos e insumos químicos. 
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suas cadeias produtivas. O agronegócio é hoje a principal locomotiva da economia 

brasileira e responde por um em cada três reais gerados no país. 

3.1 PANORAMA ATUAL 

O agronegócio é responsável por um terço do Produto Interno Bruto 

brasileiro, aproximadamente 40% das exportações totais e 37% dos empregos. 

Segundo dados extra-oficiais, o PIB do setor atingiu US$ 180,2 bilhões em 2004, 

contra US$ 165,5 bilhões alcançados em 2003. Entre 1998 e 2003, a taxa de 

crescimento do PIB agropecuário foi de 4,67% ao ano. Em 2003, as vendas externas 

de produtos agropecuários renderam ao Brasil US$ 36 bilhões, com superávit de 

US$ 25,8 bi lhões. 4 5 

Nos últimos anos, poucos países tiveram um crescimento tão expressivo no 

comércio internacional do agronegócio quanto o Brasil. Os números da tabela 3 

comprovam: em 1996, o Brasil era o décimo primeiro maior exportador do setor, com 

exportações de US$ 14,308 bilhões, passando para US$ 20,914 em 2003, situando-

se em sétimo lugar no ranking. Esses resultados levaram a Conferência das Nações 

Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (Unctad) a prever que o país será o 

maior produtor mundial de alimentos na próxima década. 

TABELA 3 - PRINCIPAIS EXPORTADORES AGRÍCOLAS (milhões de US$) 
País 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
EUA 66.255 62.544 57.352 52.694 56.480 56.706 55.586 62.305 

França 40.402 38.502 38.254 36.813 33.390 31.328 34.839 42.051 
Holanda 37.285 32.037 30.213 34.387 27.884 27.830 32.516 41.914 

Alemanha 26.457 24.584 25.277 23.777 24.147 23.582 26.351 32.847 
Bélgica - - - - 17.151 17.200 18.739 22.604 

Espanha 14.964 15.120 14.855 14.032 13.999 14.505 16.452 21.442 
Brasil 14.308 16.002 15.216 13.824 12.761 16.060 16.726 20.914 
Itália 16.889 15.735 16.090 15.921 15.604 15.687 17.454 20.645 

Canadá 14.702 15.192 15.394 14.679 15.685 17.271 16.475 17.599 
Reino Unido 15.398 17.403 16.588 15.730 16.684 13.354 14.655 17.192 

China 14.344 13.447 12.107 11.775 13.081 12.993 14.472 16.884 
Austrália 16.086 16.948 14.344 14.607 15.380 15.781 16.024 15.003 

Total 465.812 458.002 438.363 418.013 412.211 413.889 442.408 522.179 
Fonte: FAO - Food and Agriculture Organization (www.fao.org). 
Elaboração Própria. 

Ministério da Agricultura. 

http://www.fao.org
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O Ministério das Relações Exteriores, em seu relatório anual aponta o Brasil 

como um dos líderes mundiais na produção e exportação de vários produtos 

agropecuários. É o primeiro produtor e exportador de café, açúcar, álcool e sucos de 

frutas. Além disso, lidera o ranking das vendas externas de soja, carne bovina, carne 

de frango, tabaco, couro e calçados de couro. As projeções indicam que o país 

também será, em pouco tempo, o principal pólo mundial de produção de algodão e 

biocombustíveis, feitos a partir de cana-de-açúcar e óleos vegetais. Milho, arroz, 

frutas frescas, cacau, castanhas, nozes, além de suínos e pescados, são destaques 

no agronegócio brasileiro, que emprega atualmente 17,7 milhões de trabalhadores 

somente no campo. 

Para o Portal do Agronegócio, o bom desempenho das exportações do setor 

e a oferta crescente de empregos na cadeia produtiva não podem ser atribuídos 

apenas à vocação agropecuária brasileira. O desenvolvimento científico-tecnológico 

e a modernização da atividade rural, obtidos por intermédio de pesquisas e da 

expansão da indústria de máquinas e implementos, contribuíram igualmente para 

transformar o país numa das mais respeitáveis plataformas mundiais do 

agronegócio. A adoção de programas de sanidade animal e vegetal, garantindo a 

produção de alimentos saudáveis, também ajudou o país a alcançar essa condição. 

É evidente, entretanto, que o clima privilegiado, o solo fértil, a disponibilidade de 

água e a inigualável biodiversidade, além da mão-de-obra qualif icada 4 6, dão ao 

Brasil uma condição singular para o desenvolvimento da agropecuária e de todas as 

demais atividades relacionadas ao agronegócio. (Portal do Agronegócio) 

Para fortalecer essas vantagens competitivas, tornando o agronegócio um 

investimento ainda mais atrativo, o governo tem modernizado a Política Agrícola. A 

espinha dorsal desse processo é o seguro rural 4 7 . Outros modernos instrumentos de 

Política Agrícola, como o Fundo de Investimento do Agronegócio (FIA), o Certificado 

de Depósito Agropecuário e o Warrant Agropecuário, têm sido desenvolvidos e 

aperfeiçoados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Com isso, o 

governo busca atrair parte do patrimônio de mais de US$ 165 bilhões dos fundos de 

4 6 Alguns programas específicos do governo federal e a necessidade dos grandes produtores vêm 
fazendo com que a capacitação profissional do país neste setor apresente crescimento satisfatório. 
4 7 lndispensável à garantia de renda do produtor, ele também é essencial à geração de empregos no 
campo, ao avanço tecnológico e à efetiva incorporação do setor ao mercado de capitais. 
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investimentos ao financiamento das atividades agropecuárias para impulsionar ainda 

mais o setor por meio do crédito rural. (Portal do Agronegócio) 

Essas mudanças certamente impulsionarão ainda mais o agronegócio, 

responsável pela totalidade do superávit da balança comercial brasileira nos últimos 

anos. 4 8 

O Ministério da Agricultura divulgou que o Brasil vendeu mais de 1.800 

diferentes produtos para mercados estrangeiros no ano de 2003. Além dos 

importadores tradicionais, como Europa, Estados Unidos e os países do Mercosul 

(Argentina, Uruguai e Paraguai), o Brasil tem ampliado as vendas dos produtos do 

seu agronegócio aos mercados da Ásia, Oriente Médio e Áfr ica 4 9 . 

O desempenho da agropecuária brasileira é incomparável. Nenhum outro 

país do mundo teve um crescimento tão expressivo na agropecuária quanto o Brasil 

nos últimos anos. A safra de grãos (tabela 4), por exemplo, saltou de 73,6 milhões 

de toneladas para 113,5 milhões de toneladas entre as safras 1995/1996 e 

2004/2005. 

T A B E L A 4 - PRODUÇÃO DE GRÃOS (mil toneladas) 
Safra Algodão Arroz Feijão Milho Soja Trigo Brasil 

1995/96 762 10.038 3.039 32.405 23.190 3.198 73.565 
1996/97 568 9.525 2.915 35.716 26.160 2.407 78.427 
1997/98 763 8.463 2.232 30.188 31.370 2.188 76.559 
1998/99 924 11.582 2.896 32.393 30.765 2.403 82.438 
1999/00 1.187 11.423 3.098 31.641 32.345 1.658 83.030 
2000/01 1.522 10.386 2.592 42.290 38.432 3.194 100.267 
2001/02 1.245 10.626 2.983 35.281 41.917 2.914 96.761 
2002/03 1.365 10.367 3.205 47.411 52.018 5.851 123.168 
2003/04 2.099 12.829 2.978 42.129 49.793 5.851 119.114 
2004/05* 2.110 13.227 3.044 34.977 51.090 5.846 113.481 

Fonte: Conab - Companhia Nacional de Abastecimento (www.conab.gov.br) . 
Elaboração Própria. 
'estimativa 

Com pelo menos 90 milhões de terras agricultáveis ainda não utilizadas, o 

Brasil pode aumentar em até duas vezes sua atual produção de grãos, saltando dos 

atuais 113,5 milhões para algo em torno de 225 milhões de toneladas. Esse volume, 

porém, poderá ser ainda maior, considerando-se que 30% dos 220 milhões de 

hectares hoje ocupados por pastagens devem ser incorporados à produção agrícola 

Ministério da Agricultura. 

http://www.conab.gov.br
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em função do expressivo aumento da produtividade na pecuária . (Ministério da 

Agricultura) 

Nesse período, a evolução da pecuária também foi invejável, com destaque 

para a avicultura, cuja produção aumentou 234% - ou incríveis 16,7% ao ano -, 

passando de 2,3 milhões para 7,8 milhões de toneladas. De 1990 a 2003, a 

produção de carne bovina aumentou 85,2% (6 ,1% ao ano), passando de 4,1 milhões 

para 7,6 milhões de toneladas. Nesse período, a suinocultura cresceu 173,3%, ou 

12,4% ao ano. A produção de carne suína saltou de 1 milhão para 2,87 milhões de 

toneladas (Ministério da Agricultura). 

Não é por acaso, portanto, que o setor, dono de uma alta produtividade, 

excelente nível sanitário e alta tecnologia, têm atraído cada vez mais investimentos 

internacionais nos últimos anos. 

O país é o segundo maior produtor mundial de soja, com uma safra de 51,48 

milhões de toneladas, dados na Tabela 5, e uma área plantada de 23,3 milhões de 

hectares na temporada 2004/2005, conforme demonstrado na Tabela 6. 

T A B E L A 5 - PRINCIPAIS PAÍSES PRODUTORES DE SOJA (milhões ton) 

País 
2000 2001 2002 2003 

País 
Total % Total % Total % Total % 

EUA 75,06 46,5% 78,67 44,5% 74,82 41 ,4% 66,78 35,3% 
Brasil 32,73 20,3% 37,88 21,4% 42,12 23,3% 51,48 27,2% 

Argentina 20,20 12,5% 26,86 15,2% 30,18 16,7% 34,80 18,4% 
China 15,41 9,5% 15,41 8,7% 16,51 9 , 1 % 15,66 8,3% 
índia 5,28 3,3% 5,96 3,4% 4,56 2,5% 6,80 3,6% 

Paraguai 2,98 1,8% 3,51 2,0% 3,30 1,8% 4,21 2,2% 
Canadá 2,70 1,7% 1,64 0,9% 2,34 1,3% 2,26 1,2% 
Bolívia 1,23 0,8% 0,30 0,2% 1,30 0,7% 1,55 0,8% 

Indonésia 1,02 0,6% 0,83 0,5% 0,67 0,4% 0,67 0,4% 
Itália 0,90 0,6% 0,90 0,5% 0,57 0,3% 0,42 0,2% 

Mundo 161,41 100,0% 176,76 100,0% 180,91 100,0% 189,21 100,0% 
Fonte: FAO - Food and Agriculture Organization (www.fao.org). 
Elaboração Própria. 

A expansão do plantio de soja é um dos maiores exemplos do potencial e 

vocação agrícola brasileira. Até a década de 80, as lavouras da oleaginosa se 

concentravam nos estados do Sul - Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. 

Graças ao desenvolvimento de cultivares adaptados ao solo e ao clima das 

4 9 Vale ressaltar a atuação do governo federal na ampliação dos acordos bilaterais e liderança em 
negociações importantes junto à Organização Mundial do Comércio. 

http://www.fao.org
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diferentes regiões brasileiras, a soja se espalhou também pelo Centro-Oeste, nos 

estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e no Distrito Federal, além de 

parte do Nordeste - principalmente no oeste da Bahia e no sul do Maranhão e do 

Piauí. (Ministério da Agricultura) 

3.2 GANHO DE PRODUTIVIDADE 

A Embrapa acredita que a utilização efetiva da biotecnologia em favor da 

agropecuária é um fator essencial para a competitividade, sustentabilidade 

ambiental, segurança alimentar, saúde, inclusão social e soberania nacional. 

O conhecimento e tecnologia são instrumentos imprescindíveis ao 

crescimento sustentável do agronegócio do Brasil. A Embrapa tem papel 

fundamental no desenvolvimento de pesquisas e na produção de novas técnicas 

agrícolas e pecuárias, além de contribuir com a agroindústria. 

Reconhecida como uma das grandes responsáveis pelo aumento da 

produção brasileira de grãos, que atingiu 9,5% em 2003, a Embrapa lidera o Sistema 

Nacional de Pesquisa Agropecuária (SNPA). Essa rede engloba, além das unidades 

de pesquisa e desenvolvimento da empresa, centros de pesquisa agropecuária 

estaduais, algumas universidades brasileiras e outras instituições privadas. Também 

fazem parte do sistema os Laboratórios Virtuais no Exterior (Labex) da Embrapa, 

implantados atualmente nos Estados Unidos e na Europa (França). (Portal do 

Agronegócio). 

Estudos de simulação feitos pelo IPEA demonstraram que os investimentos 

em pesquisa e desenvolvimento podem elevar a produção de grãos no Brasil a 295 

milhões de toneladas com a utilização da tecnologia já disponível, hoje usada 

apenas por uma parte dos produtores brasileiros. A Embrapa desenvolve 52% dos 

projetos em agricultura no Brasil. Governos estaduais contribuem com 20%. 

Universidades, com 2 1 % . (Portal do Agronegócio) 

As variedades de sementes desenvolvidas pela Embrapa representaram 

77% das variedades de arroz oferecidas no Brasil entre 1976 e 1999; 30% do feijão; 

e 37% da soja. Entre os materiais desenvolvidos pela empresa até 2004 são 

Fonte: Incra - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (www.incra.gov.br) 

http://www.incra.gov.br
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contabilizadas 91 variedades de arroz, 36 de feijão, 68 de milho, 87 de trigo, 37 de 

algodão e 210 variedades de soja. (Embrapa) 

De 1995 para cá, a produção de grãos no Brasil cresceu 54,26% (ver tabela 

4). Nesse período, a área plantada ampliou-se apenas 31,98%, passando de 36,9 

milhões para 48,7 milhões de hectares (ver tabela 6). 

TABELA 6 - ÁREA PLANTADA EM GRÃOS (milhões hectares e participação/total) 
Safra Algodão Arroz Feijão Milho Soja Trigo Brasil Safra 

Hectares % Hectares % Hectares % Hectares % Hectares % Hectares % Hectares % 
1995/96 953 2,6 3.864 10,5 5.273 14,3 13.757 37,2 10.663 28,8 1.833 5,0 36.971 100 
1996/97 658 1,8 3.494 9,6 4.919 13,4 13.799 37,7 11.381 31,1 1.501 4,1 36.575 100 
1997/98 880 2,5 3.249 9,3 3.998 11,4 11.391 32,5 13.158 37,6 1.373 3,9 35.001 100 
1998/99 694 1,9 3.845 10,4 4.617 12,5 12.513 33,9 12.995 35,2 1.252 3,4 36.896 100 
1999/00 824 2,2 3.678 9,7 4.309 11,4 12.758 33,7 13.508 35,7 1.468 3,9 37.824 100 
2000/01 868 2,3 3.249 8,6 3.879 10,2 12.973 34,3 13.970 36,9 1.710 4,5 37.847 100 
2001/02 748 1,9 3.220 8,0 4.270 10,6 12.319 30,6 16.329 40,6 2.052 5,1 40.219 100 
2002/03 735 1,7 3.186 7,2 4.379 10,0 13.226 30,1 18.475 42,0 2.464 5,6 43.947 100 
2003/04 1.100 2,3 3.654 7,7 4.287 9,0 12.783 27,0 21.376 45,1 2.464 5,2 47.423 100 
2004/05* 1.172 2,4 3.916 8,0 3.813 7,8 12.026 24,7 23.301 47,8 2.756 5,7 48.736 100 

Fonte: Conab - Companhia Nacional de Abastecimento (www.conab.gov.br) 
Elaboração Própria. 
* estimativa 

O crescimento foi obtido, portanto, graças ao aumento de produtividade 

nessas últimas 10 safras. O rendimento das principais culturas agrícolas saltou de 

1,9 tonelada para 2,8 toneladas por hectare na safra 2002/03. 

Segundo o Boletim Pecuário, por trás desse avanço, estão as digitais da 

pesquisa agropecuária, responsável pelo desenvolvimento de 529 novos cultivares 

adaptados especificamente a cada clima e solo nas principais regiões produtoras do 

Brasil. Pesaram também o emprego de técnicas mais avançadas e ambientalmente 

corretas, como o plantio direto na palha, e o trabalho de correção de solos e 

recuperação de áreas degradadas de pastagens e outras culturas. 

Vale ressaltar a especificidade referente ao caso da soja. A área plantada de 

soja em relação ao total de plantio brasileiro cresceu de 28,8% para 47,8%, 

crescimento próximo à 66% (Tabela 6). Porém a produtividade média de grãos 

aumentou apenas 29% (tabela 7). Por outro lado, a produtividade do algodão, no 

mesmo período, cresceu 145%, enquanto a área plantada de algodão em relação ao 

total de plantio nacional permaneceu estável (2,6% para 2,4%). 

Portanto, pela ótica da oferta, o que deveria ocorrer era um aumento da área 

plantada de algodão, porém a forte demanda mundial por soja e a influência das 

http://www.conab.gov.br
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grandes organizações, fez com que os agricultores voltassem suas plantações para 

a soja. 

T A B E L A 7 - PRODUTIVIDADE MÉDIA DE GRÃOS (Kg/Ha)  
o , Algodão Arroz Feijão Milho Soja Trigo Brasil 

Kg/Ha Ind Kg/Ha Ind Kg/Ha Ind Kg/Ha Ind Kg/Ha Ind Kg/Ha Ind Kg/Ha Ind 
1995/96 1.230 100 2.598 100 576 100 2.356 100 2.175 100 1.745 100 1.990 100 
1996/97 1.329 108 2.726 105 593 103 2.588 110 2.299 106 1.604 92 2.144 108 
1997/98 1.335 109 2.605 100 558 97 2.650 112 2.384 110 1.593 91 2.187 110 
1998/99 2.142 174 3.012 116 627 109 2.589 110 2.367 109 1.919 110 2.234 112 
1999/00 2.291 186 3.106 120 719 125 2.480 105 2.395 110 1.130 65 2.195 110 
2000/01 2.834 230 3.197 123 668 116 3.260 138 2.751 126 1.868 107 2.649 133 
2001/02 2.690 219 3.300 127 699 121 2.864 122 2.567 118 1.420 81 2.406 121 
2002/03 3.010 245 3.254 125 732 127 3.585 152 2.816 129 2.375 136 2.803 141 

Fonte: Conab - Companhia Nacional de Abastecimento (www.conab.gov.br) 
Elaboração Própria. 

Para o Ministério da Agricultura, o imenso potencial do agronegócio 

brasileiro, aliado à capacidade instalada de suas instituições e à reconhecida 

criatividade de seus pesquisadores, abrem enormes possibilidades de investimentos 

externos e privados em pesquisa e desenvolvimento no país. Cosméticos, 

nutracêuticos, uso da biotecnologia para desenvolvimento de raças e variedades 

resistentes a parasitas, doenças, pragas, estresse hídrico e secas prolongadas, 

juntamente com informática agropecuária e agricultura de precisão, são algumas das 

áreas que apresentam as melhores oportunidades de investimento por intermédio de 

parceria público-privado para a geração de conhecimento técnico-científico. 

O complexo carnes, que inclui outros tipos do produto, também investe em 

pesquisa, por intermédio do melhoramento genético, e na certificação de origem do 

produto. Tudo para oferecer aos consumidores alimentos seguros e de alta 

qualidade, como o chamado "boi verde", um animal alimentado apenas com 

pastagem, muito diferente dos sistemas mantidos em outros países produtores. 

(Ministério da Agricultura) 

A consolidação de que o processo de industrialização não impactou o 

agronegócio na segunda metade do século XX levou a um grande número de países 

que foram capazes de conduzir processos de diversificação tendo o agronegócio 

como base e, portanto, podem ser classificados como "de base agroindustrial", e 

apresentam um índice de Desenvolvimento Humano (IDH) elevado. 

http://www.conab.gov.br
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Esse processo ocorreu através da intensificação de eventos relacionados à 

inovação tecnológica da agricultura que elevou de forma assustadora a 

produtividade do trabalho em relação a variável área/homem utilizados nesse 

terreno. 

GRÁFICO 2 - EVOLUÇÃO DA PRODUTIVIDADE DO TRABALHO POR 
MODALIDADES DE MANEJO 
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Fonte: Panorama da Biotecnologia Agrícola - Silveira e Borges 51 

O Gráfico 2, acima, mostra que a partir da inserção do sistema de manejo 7, 

há um crescimento exponencial da produtividade por trabalhador (PPD/L), chegando 

no sistema 12 à uma produção de grãos acima de 2000/ton/homem/ano. 

A inserção do recente processo de difusão de cultivares geneticamente 

modificados ocorre num contexto em que a intensificação de fatores sofre limitações 

sérias, o que aumenta a preocupação com a qualidade dos sistemas de manejo da 

atividade agrícola e principalmente, se procura a diminuição do uso de pesticidas na 

produção. 

Os GMs são parte essencial na continuidade do processo de modernização 

do setor agrícola, não se tratando apenas de manter a taxa de aumento da 

produtividade do uso de fatores, mas de fazê-los com menor utilização de terra e 

com menor impacto ambiental, a chamada, agricultura sustentável. 
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Nos últimos anos, a difusão dos cultivos de GMs, vêm se acentuando, porém 

de maneira desproporcional entre os países, mostrando uma clara associação do 

cultivo dos GMs a fatores institucionais, uma vez que países exportadores de 

produtos agrícolas, com leis adequadas de biossegurança, como os Estados Unidos, 

apresentam uma difusão mais rápida e uma taxa de crescimento geométrico acima 

das demais. 

Segundo Silveira e Borges, (2003), existem três fatores fundamentais nesse 

processo de difusão: 

• O melhoramento genético convencional que continua sendo alvo do 

esforço de pesquisa dos Centros Internacionais de Pesquisa Agrícola 

espalhados pelo mundo, assim como Institutos de Pesquisa e 

Universidades, além das empresas produtoras de sementes e 

agroquímicos; 

• As campanhas de oposição, por parte de ambientalistas, ONGs e até 

de empresas atuantes do setor de varejo de alimentos, à liberação da 

comercialização - e também para pesquisa - dos transgênicos e; 

• A limitação da oferta tecnológica, seja em função das estratégias das 

empresas lideres, multinacionais que lideram o processo de difusão, seja 

em função das limitações tecnológicas de uma tecnologia em 

desenvolvimento. 

A ocorrência desse rápido processo de difusão não só tem impactos 

importantes na produção agrícola, através da redução de custos e incertezas da 

produção, como atesta o estudo de Traxler (2004), como envolve todo um processo 

de reorganização de mercados e instituições. Além disso, a biotecnologia com base 

na técnica de DNA Recombinante apresenta um potencial muito grande a ser 

explorado, mesmo com a rápida expansão apresentada pelos cultivares GMs nos 

últimos anos. Como exemplo, as pesquisas com mamão e feijão transgênicos para 

resistência a vírus feitas pela Embrapa no Brasil, entre outras. 

Segundo os autores, o eixo das abscissas foi repartido em 12 sistemas de manejos, desde o cultivo 
manual, sem irrigação, até o sistema de máquinas e colheitadeiras mecânicas. 
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Os principais impactos da biotecnologia agrícola são a redução de custos de 

produção, o aumento da produtividade, a expansão da área cultivada, uma possível 

expansão das exportações (a exemplo da ocorrida na Argentina) e uma redução do 

uso de agroquímicos de nível mais elevado de toxicidade, danosos ao meio 

ambiente. 

3.3 PARTICIPAÇÃO NO SETOR AGRÍCOLA 

Atualmente a biotecnologia integra a base produtiva de diversos setores da 

economia brasileira, com um mercado para produtos biotecnológicos que atinge 

aproximadamente 3% do PIB nacional. 

Estudo realizado em 2001 pela Fundação Biominas e da Associação 

Brasileira de Empresas de Biotecnologia (ABRABI), identificou a existência de 304 

empresas de biotecnologia no país, distribuídas em 10 segmentos de mercado. 

Segundo as estimativas deste mesmo estudo, a Bio-indústria no Brasil 

faturou um valor entre R$ 5,4 a R$ 9 bilhões de reais (US$ 2,3 a US$ 3,9 bilhões) 

em 2000. Quanto à geração emprego, o estudo da fundação Biominas estimou um 

total de 27.825 postos de trabalho, uma média de 91 postos por empresas. 

Este estudo mostrou ainda que o parque nacional de empresas de 

biotecnologia no Brasil apresentava concentração regional e setorial. Das 304 

empresas, 8 1 % estavam concentradas em três estados: São Paulo (42%), Minas 

Gerais (29%) e Rio de Janeiro (9%). 

Quanto à distribuição setorial, 55% das empresas se concentravam em três 

segmentos de mercado: 24% na saúde humana, 17% no fornecimento de 

equipamentos e insumos e 14% no agronegócios. 

O processo de concentração na indústria não ocorre apenas no Brasil. No 

mercado mundial a produção e venda de sementes está fortemente concentrada em 

três companhias: DuPont (US$ 1,8bi), Monsanto (US$ 1,6bi) e Novartis (US$ 1 bi). 

Segundo Silveira (2004), a inovação tecnológica na indústria de sementes, 

principalmente no que se refere à modificação genética, está concentrada nas 

grandes empresas, onde 74% de todas as patentes depositadas nos Estados Unidos 

em 2000 pertenciam as 6 maiores empresas do setor, comprovando a classificação 

da biotecnologia como setor baseado em ciência. 
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O mesmo estudo acredita que o valor estimado de mercado para os cultivos 

GM foi de aproximadamente US$ 4,25 bilhões em 2002. Este valor representou mais 

de 12% dos US$ 31 bilhões do mercado mundial de proteção de plantas e 13% dos 

US$ 30 bilhões do mercado mundial de sementes. O valor de mercado dos cultivos 

transgênicos é baseado no preço de venda de sementes transgênicas somado das 

taxas tecnológicas aplicadas. Estima-se que este mercado poderá atingir o valor de 

US$ 5 bilhões em 2005. 

Silveira afirma que os países que mais se destacam no comércio externo de 

sementes e cultivos geneticamente modificados são os Estados Unidos, Canadá, 

Austrália, Argentina e México. Na Europa, em função da grande resistência dos 

consumidores, a comercialização de transgênicos tem crescido lentamente em 

comparação com os países citados anteriormente. 

Para ele, o Japão se destaca como o principal mercado de alimentos 

transgênicos, na maior parte atendido pelos Estados Unidos, que é o maior 

exportador do mundo de alimentos transgênicos. A produção de variedades 

transgênicas nos Estados Unidos é fortemente dependente de suas exportações. O 

país domina 90% do mercado mundial de soja e milho transgênicos, sendo que, só 

em soja transgênica, exporta 40% da produção para a União Européia. 

Silveira afirma que a distribuição da área global de plantas transgênicas 

mostra claramente a predominância da soja, que ocupava 62% da área global de 

cultivos transgênicos em 2002. Os principais atributos dessas culturas, de 1996 à 

2002, foram a tolerância a herbicidas e resistência em insetos. Durante o ano de 

2002, a tolerância a herbicidas desenvolvida em soja, milho e algodão ocupou 75% 

da área global cultivada com organismos GM. 

O Brasil é considerado um dos principais centros de pesquisa agrícola dos 

países em desenvolvimento, junto com a índia e México, apresentando como 

vantagem adicional contar com instituições próprias, cujo orçamento não está 

vinculado ao de órgãos internacionais. 

Para Silveira (2004): 

U m a carac te r í s t i ca impo r tan te dos pro je tos de pesqu i sa e n v o l v e n d o b io tecno log ia 
no Bras i l é t an to o n ú m e r o a m p l o de ins t i tu ições e n v o l v i d a s q u a n t o o n ú m e r o de 
espéc ies vege ta i s esco lh idas c o m o ob je to de i nves t i gação . E s s e pon to é impor tan te 
e m face às es t re i tas p r io r idades de pesqu isa de f in idas pe las l íderes in ternac iona is 
e m b io tecno log ia vege ta l q u e a t u a m no Bras i l . 
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No setor de agronegócios, as commodities comercializadas estão fundadas 

em uma tecnológica madura, por vezes em conflito com objetivos mais amplos de 

aumento da produtividade e conservação ambiental. 

Segundo estudo de James (2005), em 2004, 14 países cultivaram mais de 

50.000 hectares de lavouras obtidas pela moderna biotecnologia (comparado com 

dez em 2003), sendo nove países em desenvolvimento e cinco industrializados; eles 

foram, em ordem de área plantada: Estados Unidos com 47,6 milhões de hectares 

(59% do total global), seguidos de Argentina com 16,2 milhões (20%), Canadá com 

5,4 milhões (6%), Brasil com 5,0 milhões (6%), China com 3,7 milhões (5%), 

Paraguai com 1,2 milhão (2%), índia com 500 mil, África do Sul com 500 mil, 

Uruguai com 300 mil, Espanha com 100 mil e Filipinas com 100 mil. 

Dentre os oito países que mais adotaram lavouras geradas a partir de 

sementes melhoradas pela biotecnologia, a índia teve o maior crescimento em 2004, 

com um aumento de 400% da área em relação a 2003, seguido de Uruguai (200%), 

Austrália (100%), Brasil (66%), China (32%), África do Sul (25%), Canadá (23%), 

Argentina (17%) e Estados Unidos (11%). 

O Brasil aumentou sua área de soja GM em dois terços, passando de três 

milhões de hectares em 2003 para uma estimativa de cinco milhões de hectares. 

James estima que o mercado mundial das lavouras melhoradas pela 

biotecnologia foi de US$ 4,70 bilhões em 2004, equivalentes a 15% do mercado 

mundial de proteção de plantas, de US$ 32,5 bilhões em 2003, e 16% do mercado 

mundial de sementes, de US$ 30 bilhões. 

O valor acumulado global para o período de nove anos ente 1996 e 2004, 

desde que essas plantas passaram a ser comercializadas em 1996, é de US$ 24 

bilhões. O valor global do mercado de lavouras GM projetado para 2006 é superior a 

US$ 5 bilhões. 

O valor global da produção de cultivos GM em 2003 foi estimado em US$ 44 

bilhões. Em 2003, benefícios econômicos líquidos para os agricultores dos Estados 

Unidos foram estimados em US$ 1,9 bilhão, enquanto na Argentina os ganhos na 

safra 2001/02 foram de US$ 1,7 bilhão (James, 2005). 

A China projetou ganhos potenciais de US$ 5 bilhões em 2010, sendo US$ 1 

bilhão com algodão Bt e US$ 4 bilhões com arroz Bt, cuja aprovação deverá ocorrer 



em breve. A projeção é baseada na total adoção da tecnologia e ganhos de 10% 

produtividade em países de renda alta e média, e 20% em países de baixa renda. 
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4 CONCLUSÃO 

Os sistemas de inovação são caracterizados por uma rede de instituições 

dos setores público e privado, cujas atividades e interações geram novas 

tecnologias, com o processo de inovação dependendo dos atores envolvidos e suas 

capacidades de aprender, gerar e absorver conhecimento. 

Um SNI é composto de elementos e relações que atuam na produção, 

difusão e uso de novo conhecimento economicamente útil, os quais operam ou tem 

suas origens nas fronteiras de um determinado estado/nação. Seu sucesso está 

associado ao grau de interação e desenvolvimento de uma série de fatores dentro 

desta fronteira, entre eles, seus hábitos e costumes, sistemas educacional, 

financeiro e de justiça, as políticas macro e micro econômicas do governo e a infra-

estrutura existente no ambiente econômico. 

Os sistemas setoriais permitem a análise das interdependências e ligações 

existentes entre os atores da economia ou de um setor específico. O foco dos 

sistemas setoriais é composto por três dimensões: domínio tecnológico e de 

conhecimento; atores e redes; e instituições. 

A biotecnologia agrícola está caracterizada como setor baseado em ciência, 

onde o conhecimento tecnológico tem importância fundamental, o marco regulatório 

protege o domínio de conhecimento e a inovação ocorre através do lançamento de 

novos produtos (sementes, espécies, etc.) ou novos processos de produção (plantio 

ou modalidades de manejo) que geram uma maior produtividade, geração de renda 

e conseqüente crescimento e desenvolvimento econômico e social. 

O investimento em P&D é uma das principais características do setor, porém 

apresenta diferenças consideráveis quando compradas às empresas nacionais e 

multinacionais. Nos países desenvolvidos, a maior parcela do investimento em P&D 

vêm das instituições privadas que também absorvem quase que a totalidade dos 

profissionais especializados do setor (biólogos, cientistas, agrônomos, etc) recém 

saídos de universidades. 

No Brasil, o quadro é o inverso, o investimento fica restrito ao governo e 

instituições públicas e os profissionais da área estão alocados na Embrapa ou 

demais instituições de pesquisa e nas universidades. Fatores que expõe a 
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vulnerabilidade dos programas e linhas de financiamento existentes no país (apenas 

públicos) e a ausência de uma participação mais efetiva das instituições privadas. 

A gestão administrativa das organizações também mostra claras 

diferenciações. Nas multinacionais esta presente uma sincronia no 

encaminhamento, autonomia de pesquisa, tipo de administração e tomada de 

decisão, enquanto, as empresas nacionais, são caracterizadas por dependência dos 

institutos de pesquisa ou instituições federais como a Embrapa e a Fundação 

Biominas para desenvolvimento e implementação de uma nova tecnologia. 

O sistema regulatório de um setor ou estado/nação também é primordial 

para o sucesso e desenvolvimento do Sistema de Inovação. Quando falamos da 

biotecnologia, fica clara a necessidade de se proteger o domínio de conhecimento 

ou apropriação para que exista o investimento. O sucesso de uma empresa voltada 

para pesquisa, difusão e implementação de uma nova tecnologia, produto ou 

processo de produção, está diretamente ligado ao período em que está empresa 

poderá usufruir desta tecnologia sem que as demais empresas também façam o uso. 

Vale ressaltar que as empresas já estabelecidas no mercado não 

compreendem a atual regulamentação do setor como um obstáculo ao 

desenvolvimento de suas pesquisas, uma vez que em grande parte são empresas 

multinacionais destinadas ao mercado externo ou nacionais que já tem um público 

definido. Porém, a expansão e conseqüente desenvolvimento do setor fica 

dependendo de uma melhora do marco regulatório que possibilita o acesso de novas 

empresas ao mercado. 

Segundo o Ministério do Desenvolvimento, para o desenvolvimento da 

biotecnologia no Brasil será preciso construir um ambiente favorável, baseado em: 

1. estímulo ao capital de risco; 

2. desenvolvimento do mercado de capitais com atenção às empresas de 

base tecnológica, em especial as de capital nacional; 

3. expansão das linhas e programa de financiamento público; 

4. alíquotas diferenciadas na importação realizada por empresas de base 

tecnológica, considerando seu porte, tempo de maturação e capacidade de 

sustentação de custos operacionais; 
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5. ampliação das políticas implementadas com recursos dos fundos 

setoriais e de programas; 

6. marco legal regulatório claro e objetivo, com a definição de regras 

simples e facilitadoras, que permitam viabilizar a pesquisa, produção e 

mercado, baseado no tripé: incentivo à pesquisa com princípio da 

responsabilidade do inovador; mecanismos de avaliação de impacto e de 

monitoramento de riscos e; finalmente informação ao consumidor; 

7. ampliação da capacidade científica e tecnológica e; 

8. construção de uma agenda de prioridades nacionais. 

A questão do avanço nas questões regulatórias da Biotecnologia é muito 

importante para o país, já que vários países estão adiantados em relação à liberação 

do consumo de alimentos geneticamente modificados. O avanço e fortalecimento da 

CTNBio como órgão decisivo na análise dos processos envolvendo a biotecnologia, 

constitui um elemento fundamental no processo de regulamentação. 

O desenvolvimento científico-tecnológico e a modernização da atividade 

rural promoveram mudanças na estrutura econômica e colocaram o Brasil como uma 

das mais respeitadas plataformas mundiais do agronegócio. 

O agronegócio compreende atualmente um terço do PIB e, 

aproximadamente, metade das exportações do país, além de ser um dos países com 

maior expansão dentro do mercado agrícola mundial. Segundo a Unctad, dentro de 

10 anos, o Brasil será o maior produtor agrícola do mundo. 

Esse potencial de crescimento se dá pela variedade de produtos da pauta de 

exportação (desde alimentos até biocombustíveis) aliada à expansão territorial de 

terras agricultáveis não-utilizadas ou com cultivo precário e ineficiente. 

A biotecnologia no Brasil está ainda fortemente limitada a atividades 

realizadas nas universidades e em instituições públicas de pesquisa, com destaque 

para a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e o Instituto 

Agronômico de Campinas (IAC). A Embrapa têm papel fundamental no 

desenvolvimento de pesquisas e produção e difusão de novas técnicas agrícolas e 

pecuárias, fatores que contribuem diretamente para o crescimento do agronegócio. 

Nos últimos 10 anos, a produção nacional de grãos cresceu cerca de 55% 

enquanto a área plantada apresentou expansão de pouca mais de 30%. Logo, 
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grande parte do aumento da produção é resultado do ganho de produtividade 

alcançado pelo desenvolvimento de 529 novos cultivares de soja, arroz, algodão 

entre outros, aliado às novas técnicas de plantio e colheita. 

É interessante notar que a expansão da participação da soja na área 

plantada do país cresceu de 28,8% para 47,8%, enquanto a participação do algodão 

se manteve estável (de 2,6% para 2,4%). No mesmo período, a produtividade do 

algodão aumentou 146% e a da soja apenas 29%, o que deveria provocar o efeito 

inverso ao apresentado. Porém, os cultivares desenvolvidos de soja tiveram melhor 

adaptação aos diferentes solos e climas existentes no Brasil, justificando a opção 

dos produtores. Esse movimento também foi influenciado pela presença de 

empresas multinacionais que incentivam os pequenos agricultores ao plantio da soja 

para atender a forte demanda mundial pelos seus derivados. 

Esses dados configuram um quadro de grande potencial de 

desenvolvimento. Porém, esse desenvolvimento esta limitado pelos problemas 

institucionais, em especial as indefinições no desenho do sistema de patentes, e 

pelo atraso na regulamentação de leis relacionadas à biossegurança. 

Portanto, podemos concluir que os principais impactos da biotecnologia 

agrícola são: redução de custos de produção; aumento da produtividade; expansão 

da área cultivada; aumento das exportações; e redução do uso de agroquímicos. 

O panorama encontrado no Brasil indica a necessidade de expansão da 

difusão das novas tecnologias e técnicas de produção em todo o território nacional, 

com intuito de atingir um patamar ainda mais alto de produtividade quando 

comparado aos demais produtores mundiais. Para isso, a ampliação das redes já 

existentes entre empresas, governo e centros de pesquisa de diferentes naturezas, 

seria uma forma de estimular e melhorar os projetos de P&D e o acesso dos 

pequenos produtores aos resultados encontrados. 

Um maior volume de investimentos em ciência e tecnologia também se 

consolida como necessidade principal, para que possamos ficar mais independentes 

no desenvolvimento de pesquisa e tecnologia nacional, fundamental para o 

desenvolvimento do setor agroindustrial brasileiro. 

O Brasil apresenta uma política satisfatória de capacitação profissional, feita 

em grande parte pelas universidades e com apoio de programas específicos do 

governo. O quadro funcional apresenta dois problemas básicos: está extremamente 
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alocado na Embrapa ou em instituições federais, e pouco representado em 

empresas privadas que são essenciais ao desenvolvimento do setor e; necessita de 

maiores investimentos imediatos para que possa suprir a expansão prevista para o 

setor. 

Com o apoio à biotecnologia agrícola, seremos protagonistas de um sólido e 

diverso desenvolvimento rural, produtor e exportador de produtos de maior valor 

agregado com base em empreendimentos de pequeno e médio porte, menos 

dependentes das grandes multinacionais e com uma maior variedade de espécies, 

reduzindo com isso a expansão da área plantada de soja e o conseqüente 

estrangulamento do desenvolvimento de outros grãos. 

A análise sócio-econômica dessa trajetória tecnológica é uma opção de 

trabalho futuro muito interessante, visto que provoca mudanças na relação entre 

agricultura familiar e grande produtores, além de proporcionar mudanças no 

mercado de trabalho e no perfil do consumidor das micro-regiões produtoras. 
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ANEXOS 

Medidas Provisórias 

Medida Provisória n° 223, de 14.10.2004: estabelece normas para o plantio e 
comercialização da produção de soja geneticamente modificada da safra de 2005, e 
dá outras providências. (Vide Decreto n° 5.250, de 21.10.2004) 
Medida Provisória n° 131, de 25.09.2003: estabelece normas para o plantio e 
comercialização da produção de soja da safra de 2004, e dá outras providências. 
(Vide Decreto n° 4.846, de 25.09.2003 e EM n° 38 - CCIVIL, de 25.09.2003) 
Medida Provisória n° 113, de 26.03.2003: estabelece normas para a comercialização 
da produção de soja da safra de 2003 e dá outras providências. 
Medida Provisória n° 2.186-16, de 23.08.2001: regulamenta o inciso II do § 1 o e o § 
4 o do art. 225 da Constituição, os arts. 1 o , 8 o , alínea " j " , 10, alínea "c", 15 e 16, 
alíneas 3 e 4 da Convenção sobre Diversidade Biológica, dispõe sobre o acesso ao 
patrimônio genético, a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado, a 
repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e a transferência de tecnologia para 
sua conservação e utilização, e dá outras providências. 

Leis e Decretos 

Lei n° 11.105, de 24.03.2005: regulamenta os incisos II, IV e V do § 1 o do art. 225 da 
Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de 
fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados -
OGM e seus derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança - CNBS, 
reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, dispõe sobre 
a Política Nacional de Biossegurança - PNB. 
Lei n° 11.092, de 12.01.2005: estabelece normas para o plantio e comercialização 
da produção de soja geneticamente modificada da safra de 2005, altera a Lei n° 
10.814, de 15 de dezembro de 2003, e dá outras providências. 
Lei n° 10.814, de 15.12.2003: estabelece normas para o plantio e comercialização 
da produção de soja geneticamente modificada da safra de 2004, e dá outras 
providências. 
Lei n° 10.688, de 13.06.2003: estabelece normas para a comercialização da 
produção de soja da safra de 2003 e dá outras providências. 
Lei n° 9.112, de 10.10.95: dispõe sobre a exportação de bens sensíveis e serviços 
diretamente vinculados. 
Lei n° 7.802, de 11.07.89: dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a 
embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a 
propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos 
resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a 
fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências. 
Lei n° 6.938, de 31.08.81: dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus 
fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 
Decreto n° 5.459, de 07.06.2005: regulamenta o art. 30 da Medida Provisória no 
2.186-16, de 23 de agosto de 2001, disciplinando as sanções aplicáveis às condutas 
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e atividades lesivas ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional 
associado e dá outras providências. 
Decreto n° 5.250, de 21.10.2004: regulamenta o art. 3 o da Medida Provisória n° 223, 
de 14 de outubro de 2004, que estabelece normas para o plantio e comercialização 
da produção de soja da safra de 2005 e dá outras providências. 
Decreto n° 4.946, de 31.12.2003: altera, revoga e acrescenta dispositivos ao Decreto 
n° 3.945, de 28 de setembro de 2001, que regulamenta a Medida Provisória n° 
2.186-16, de 23 de agosto de 2001. 
Decreto n° 4.846, de 25.09.2003: regulamenta o art. 3 o da Medida Provisória n° 131, 
de 25 de setembro de 2003, que estabelece normas para o plantio e 
comercialização da produção de soja da safra de 2004 e dá outras providências. 
Decreto n° 4.703, de 21.05.2003: dispõe sobre o Programa Nacional da Diversidade 
Biológica - PRONABIO e a Comissão Nacional da Biodiversidade, e dá outras 
providências. 
Decreto n° 4.680, de 24.04.2003: regulamenta o direito à informação, assegurado 
pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, quanto aos alimentos e ingredientes 
alimentares destinados ao consumo humano ou animal que contenham ou sejam 
produzidos a partir de organismos geneticamente modificados, sem prejuízo do 
cumprimento das demais normas aplicáveis. 
Decreto n° 4.602, de 21.02.2003: institui Comissão Interministerial para os fins que 
especifica e dá outras providências. Ref.: Política Nacional de Biossegurança. 
Decreto n° 4.339, de 22.08.2002: institui princípios e diretrizes para a implementação 
da Política Nacional da Biodiversidade. 
Decreto n° 4.154, de 07.03.2002: regulamenta a Lei n° 10.332, de 19 de dezembro 
de 2001, na parte que institui mecanismo de financiamento para o Programa de 
Biotecnologia e Recursos Genéticos - Genoma, e dá outras providências. 
Decreto n° 4.074, de 04.01.2002: regulamenta a Lei no 7.802, de 11 de julho de 
1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e 
rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda 
comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e 
embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de 
agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências. 
Decreto n° 3.945, de 28.09.2001: define a composição do Conselho de Gestão do 
Patrimônio Genético e estabelece as normas para o seu funcionamento, mediante a 
regulamentação dos arts. 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 e 19 da Medida Provisória n° 
2.186-16, de 23 de agosto de 2001, que dispõe sobre o acesso ao patrimônio 
genético, a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado, a repartição 
de benefícios e o acesso à tecnologia e transferência de tecnologia para sua 
conservação e utilização, e dá outras providências. 
Decreto n° 2.519, de 16.03.98: promulga a Convenção sobre Diversidade Biológica, 
assinada no Rio de Janeiro, em 05 de junho de 1992. 
Decreto n° 1.752, de 20.12.95: regulamenta a Lei n° 8.974, de 5 de janeiro de 1995, 
dispõe sobre a vinculação, competência e composição da Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança - CTNBio, e dá outras providências. 
Decreto Legislativo n° 2, de 03.02.94: aprova o texto da Convenção sobre 
Diversidade Biológica, assinada durante a Conferência das Nações Unidas sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada na Cidade do Rio de Janeiro, no 
período de 5 a 14 de junho de 1992. 
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Decreto n° 99.274, de 06.06.90: regulamenta a Lei n° 6.902, de 27 de abril de 1981, 
e a Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõem, respectivamente sobre a 
criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e sobre a Política 
Nacional do Meio Ambiente, e dá outras providências. 
Decreto n° 77.374, de 01.04.76: promulga a Convenção sobre a Proibição do 
Desenvolvimento, Produção e Estocagem de Armas Bacteriológicas (Biológicas) e à 
Base de toxinas e sua Destruição. 
Decreto Legislativo n° 89, de 05.12.72: aprova o texto da Convenção sobre a 
Proibição do Desenvolvimento, Produção e Estocagem de Armas Bacteriológicas 
(Biológicas) e à Base de Toxinas e sua Destruição, concluída em Londres, 
Washington e Moscou, 10 de abril de 1972. 

Resoluções e Instruções Normativas 

Resolução CTNBio n° 01 , de 30.10.96: aprova o Regimento Interno da Comissão 
Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio. 
Resolução CNS n° 292, de 08.07.99: norma complementar à Resolução CNS n° 
196/96, referente à área específica sobre pesquisas em seres humanos, 
coordenadas do exterior ou com participação estrangeira e pesquisas que envolvam 
remessa de material biológico para o exterior. 
Resolução CNS n° 251, de 07.08.97: aprova normas de pesquisa envolvendo seres 
humanos para a área temática de pesquisa com novos fármacos, medicamentos, 
vacinas e testes diagnósticos 
Resolução CNS n° 196, de 10.10.96: aprova as diretrizes e normas 
regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos: 
Instrução Normativa Interministerial n° 1, de 1 o.04.2004: ficam definidos os 
procedimentos complementares para aplicação do Decreto n° 4.680, de 24.04.2003, 
que dispõe sobre o direito à informação, assegurado pela Lei n° 8.078, de 
11.09.1990, quanto aos alimentos e ingredientes alimentares, destinados ao 
consumo humano ou animal, que contenham ou sejam produzidos a partir de 
Organismos Geneticamente Modificados, na forma do Regulamento Técnico anexo. 
Instrução Normativa IBAMA n° 11, de 05.12.2003: aprova Termo de Referência 
visando a nortear o procedimento de licenciamento ambiental para atividades ou 
empreendimentos de pesquisa em campo envolvendo organismos geneticamente 
modificados e seus derivados, na forma do Anexo I desta Instrução Normativa. 
Instrução Normativa n° 20, de 11.12.2001: dispõe sobre as normas para avaliação 
da segurança alimentar de plantas geneticamente modificadas ou de suas partes e 
dá outras providências. 
Instrução Normativa n° 19, de 19.04.2000: dispõe sobre os procedimentos para a 
realização de audiências públicas pela Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança. 
Instrução Normativa CTNBio n° 18, de 15.12.98: dispõe sobre a liberação planejada 
no meio ambiente e comercial da soja Round up Ready. 
Instrução Normativa MAA n° 1, de 15.12.98: aprova as normas para Importação de 
Material Destinado a Pesquisa Científica. 
Instrução Normativa CTNBio n° 17, de 17.11.98: dispõe sobre as normas que 
regulamentam as atividades de importação, comercialização, transporte, 
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armazenamento, manipulação, consumo, liberação e descarte de produtos derivados 
de GM. 
Instrução Normativa CTNBio n° 16, de 30.10.98: dispõe sobre as normas para a 
elaboração e a apresentação dos mapas e croquis solicitados para liberação 
planejada no meio ambiente de organismos geneticamente modificados - GM. 
Instrução Normativa CTNBio n° 15, de 08.07.98: dispõe sobre as normas para o 
trabalho em regime de contenção com animais não geneticamente modificados onde 
organismos geneticamente modificados - GMs são manipulados. 
Instrução Normativa CTNBio n° 14, de 25.06.98: dispõe a solicitação de Certificado 
de Qualidade em Biossegurança - CQB, regulado pela Instrução Normativa CTNBio 
n° 1, de 06.09.96. 
Instrução Normativa CTNBio n° 13, de 1o.06.98: dispõe sobre as normas para 
importação de animais geneticamente modificados (GMs) para uso em trabalho em 
regime de contenção. 
Instrução Normativa CTNBio n° 12, de 27.05.98: dispõe sobre as normas para 
trabalho em contenção com animais geneticamente modificados. 
Instrução Normativa CTNBio n° 11, de 26.03.98: dispõe sobre as normas para 
importação de microrganismos geneticamente modificados para uso em trabalho em 
contenção. 
Instrução Normativa CTNBio n° 10, de 19.02.98: dispõe sobre as normas 
simplificadas para liberação planejada no meio ambiente de vegetais geneticamente 
modificados que já tenha sido anteriormente aprovada pela CTNBio. 
Instrução Normativa CTNBio n° 9, de 10.10.97: dispõe sobre as normas para 
intervenção genética em seres humanos. 
Instrução Normativa CTNBio n° 8, de 09.07.97: dispõe sobre a manipulação genética 
e sobre a clonagem de seresm humanos. 
Instrução Normativa CTNBio n° 7, de 06.06.97: dispõe sobre as normas para o 
trabalho em contenção com organismos geneticamente modificados - GMs. 
Instrução Normativa CTNBio n° 6, de 28.02.97: dispõe sobre as normas de 
classificação dos experimentos com vegetais geneticamente modificados quanto aos 
níveis de risco e de contenção. 
Instrução Normativa CTNBio n° 5, de 08.01.97: dispõe sobre as solicitações para 
importação de vegetais geneticamente modificados destinados à pesquisa, 
submetidas à apreciação da CTNBio. 
Instrução Normativa CTNBio n° 4, de 19.12.96: normas para o transporte de 
Organismos Geneticamente Modificados GMs. 
Instrução Normativa CTNBio n° 3, de 12.11.96: normas para liberação planejada no 
meio ambiente de Organismos Geneticamente Modificados. 
Instrução Normativa CTNBio n° 2, de 10.09.96: normas provisórias para Importação 
de Vegetais Geneticamente Modificados Destinados à Pesquisa. 
Instrução Normativa CTNBio n° 1, de 05.09.96: normas para emissão do Certificado 
de Qualidade em Biossegurança. 

Comunicados, Portarias e Pareceres 

Comunicado CTNBio n° 113, de 30.06.2000: solicitação de Parecer Técnico 
Conclusivo sobre segurança alimentar de milho geneticamente modificado, por parte 
do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, Secretaria de Defesa Agropecuária. 
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Comunicado CTNBio n° 100, de 09.02.2000: para o isolamento e a bordadura das 
liberações planejadas no meio ambiente de Vegetais Geneticamente Modificados 
(GMs), os requerentes deverão obedecer, além das normas previstas na IN n° 03/96, 
na IN n° 10/98 e na IN n° 16/98, o disposto na Portaria n° 306/82, do Ministério da 
Agricultura e do Abastecimento - MA que versa sobre as "Normas para Produção de 
Sementes Genéticas e Básicas". 
Portaria MCT n° 629, de 07.12.2004: designa membro titular, representante do 
Ministério das Relações Exteriores, na Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança - CTNBio. 
Portaria MCT n° 590, de 25.11.2004: designa membro suplente, especialista na área 
de saúde animal, na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio. 
Portaria MCT n° 526, de 21.10.2004: reconduz membro suplente, representante do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na área vegetal, na Comissão 
Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio. 
Portaria MCT n° 493, de 08.10.2004: designa membro suplente, representante do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na Comissão Técnica Nacional 
de Biossegurança - CTNBio. 
Portaria MCT n° 487, de 06.10.2004: designa membro titular, representante do 
Ministério da Saúde na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio. 
Portaria MCT n° 414, de 18.08.2004: designa membros, especialistas na área da 
saúde animal, na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio. 
Portaria MCT n° 411, de 18.08.2004: designa membro suplente, representante do 
Ministério da Ciência e Tecnologia, na Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança - CTNBio. 
Portaria MCT n° 348, de 16.07.2004: reconduz membro suplente representante do 
Órgão da Defesa do Consumidor na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança -
CTNBio. 
Portaria MCT n° 327, de 07.07.2004: designa e reconduz representantes 
especialistas da área na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio. 
Portaria MCT n° 239, de 26.05.2004: reconduz membro suplente representante do 
Ministério do Meio Ambiente na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança -
CTNBio. 
Portaria MCT n° 46, de 11.02.2004: dispensa e designa representantes do Ministério 
das Relações Exteriores, da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança -
CTNBio. 
Portaria MJ n° 2.658, de 22.12.2003: regulamento para o emprego do símbolo 
transgênico, de que trata o art. 2 o , § 1 o , do Decreto 4.680, de 24.04.2003. 
Portaria MS n° 2.265, de 27.11.2003: cria, no âmbito do Ministério da Saúde, Grupo 
de Trabalho com as atribuições de avaliar os modelos internacionais em vigor 
referentes a Comissões Nacionais de Bioética; e propor um modelo de atuação para 
o País nesta área, com participação de representantes de todos os setores atuantes 
na área. 
Portaria MCT n° 833, de 27.11.2003: reconduz represente do Setor Empresarial de 
Biotecnologia, na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio. 
Portaria MCT n° 794, de 18.11.2003: designa represente do Ministério da Ciência e 
Tecnologia, na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio. 
Portaria MCT n° 767, de 30.10.2003: reconduz na função de membro titular, 
representante do Órgão de Defesa do Consumidor, na Comissão Técnica Nacional 
de Biossegurança - CTNBio. 
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Portaria MMA n° 309, de 04.08.2003: designa, para compor a Comissão Nacional de 
Biodiversidade, instituída pelo Decreto no 4.703, de 21.05.2003, os representantes 
dos seguintes órgãos e organizações da sociedade civil. 
Portaria CH/GSI n° 3, de 24.07.2003: constitui no âmbito da Secretria-Executiva da 
Câmara de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, um Grupo de Trabalho de 
Biodefesa (GTB), com a finalidade de acompanhar, monitorar, avaliar, articular 
ações e, se for o caso, propor medidas preventivas quanto a possíveis ameaças de 
terrorismo biológico e de outros surtos de doenças infecto-contagiosas que possam 
por em risco a segurança da sociedade. 
Portaria MCT n° 319, de 05.06.2003: reconduzir, membro titular, especialista em 
biotecnologia da área Ambiental, na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança -
CNTBio. 
Portaria MCT n° 267, de 21.05.2003: dispensa e designa representantes do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento na Área Vegetal da Comissão 
Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio. 
Portaria MCT n° 198, de 25.04.2003: reconduzir, interinamente, membro titular, 
especialista em biotecnologia da área Ambiental, na Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança - CNTBio. 
Portaria MCT n° 152, de 11.04.2003: designa o Presidente da Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança - CTNBio, com mandato de um ano. 
Portaria n° 137, de 02.04.2003: dispensa e designa membros na Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança - CTNBio. 
Portaria CCIVIL n° 627, de 18.03.2003: designa representantes para compor a 
Comissão Interministerial de que trata o Decreto 4.602/2003. Ref.: Política Nacional 
de Biossegurança. 
Portaria MCT n° 47, de 06.02.2003: reconduz membro suplente especialista da área 
de saúde animal, na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio. 
Portaria MCT n° 799, de 12.12.2002: dispensa e designa membros suplente e titular 
na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio. 
Portaria MCT n° 752, de 29.11.2002: designar representante da área da saúde 
animal, para compor a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio. 
Portaria MCT n° 747, de 26.11.2002: designa representantes, especialistas da área 
de saúde humana, para compor a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança -
CTNBio. 
Portaria MCT n° 746, de 26.11.2002: designa representantes, especialistas da área 
ambiental, para compor a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio. 
Portaria MCT n° 561, de 16.09.2002: designa representantes, especialistas na área 
de saúde humana; do setor empresarial de biotecnologia; e dos órgãos de proteção 
à saúde do trabalhador, na Comissão Nacional de Biossegurança - CTNBio. 
Portaria MCT n° 555, de 16.09.2002: dispensa e designa representantes do 
Ministério de Minas e Energia, na Comissão Nacional de Biossegurança - CTNBio. 
Portaria MCT n° 707, de 04.11.2002: cria Grupo Executivo de trabalho, vinculado à 
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio para, no prazo de seis 
meses, elaborar proposta para o Código de Ética das Manipulações Genéticas. 
Portaria MCT n° 704, de 30.10.2002: designa os representantes titulares e 
respectivos suplentes dos Ministérios discriminados, para comporem a Comissão 
Interministerial para a aplicação de dispositivos sobre a exportação de bens 
sensíveis e serviços diretamente vinculados. 
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Portaria MCT n° 867, de 17.12.2001: dispensa e designa representantes dos 
Ministérios da Saúde e da Educação, na Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança - CTNBio. 
Portaria MMA n° 457, de 13.11.2001: designa os membros para compor a Comissão 
Coordenadora do Programa Nacional da Diversidade Biológica - PRONABIO. 
Portaria MCT n° 595, de 16.10.2001: dispensa e designa representantes da 
comunidade científica, na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio. 
Portaria MCT n° 256, de 03.07.2001: designa representantes da Comunidade 
Científica na Área de Saúde Humana, na Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança - CTNBio. 
Portaria MCT n° 251, de 25.06.2001: designa representantes da Comunidade 
Científica na Área Ambiental, na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança -
CTNBio. 
Portaria MCT n° 250, de 25.06.2001: designa representantes da Comunidade 
Científica na Área Vegetal, na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança -
CTNBio. 
Portaria MCT n° 248, de 25.06.2001: designa representantes da Comunidade 
Científica na Área Vegetal, na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança -
CTNBio. 
Portaria MCT n° 150, de 14.05.2001: dispensa e designa representantes do 
Ministério das Relações Exteriores, na Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança - CTNBio. 
Portaria MCT n° 149, de 14.05.2001: dispensa e designa representantes de Órgãos 
de Defesa do Consumidor, na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança -
CTNBio. 
Portaria MCT n° 148, de 14.05.2001: dispensa e designa representantes suplentes 
de Órgãos de Proteção a Saúde do Trabalhador, na Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança - CTNBio. 
Portaria SEXEC/MCT n° 12, de 27.04.2001: altera o prazo estipulado na Portaria 
SEXEC/MCT n° 3, de 12.02.2001, que criou o Grupo de Trabalho para elaborar 
documento técnico sobre o panorama nacional relativo às atividades de metrologia, 
normalização, regulamentação técnica e avaliação da conformidade aplicável a 
microorganismos, bem como sua composição. 
Portaria SEXEC/MCT n° 3, de 12.02.2001: cria o Grupo de Trabalho para elaborar 
documento técnico sobre o panorama nacional relativo às atividades de metrologia, 
normalização, regulamentação técnica e avaliação da conformidade aplicáveis a 
microorganismos. 
Portaria MCT n° 940, de 22.11.2000: designa representante do Ministério da Ciência 
e Tecnologia, para compor, na qualidade de titular, a Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança - CTNBio. 
Portaria MCT n° 855, de 18.10.2000: designa representante do Setor Empresarial de 
Biotecnologia, para compor, na qualidade de membro suplente, a Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança - CTNBio. 
Portaria MCT n° 843, de 13.10.2000: designa representante de Órgãos da Defesa do 
Consumidor, para compor, na qualidade de membro suplente, a Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança - CTNBio. 
Portaria MCT n° 798, de 28.09.2000: designa representante do Ministério do Meio 
Ambiente, para compor, na qualidade de suplente, a Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança - CTNBio. 
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Portaria MCT n° 684, de 13.09.2000: designa representantes, especialistas em 
biotecnologia da área da saúde, para compor a Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança - CTNBio. 
Portaria MCT n° 138, de 26.04.2000: designa representantes, especialistas em 
biotecnologia da área ambiental, para compor a Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança - CTNBio. 
Portaria MCT n° 116, de 04.04.2000: designa representante do Ministério da Saúde, 
para compor, na qualidade de membro suplente, a Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança - CTNBio. 
Portaria MCT n° 42, de 15.02.2000: designa representantes, especialistas em 
biotecnologia da área da saúde, para compor a Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança - CTNBio. 
Portaria MCT n° 20, de 31.01.2000: designa representantes, especialistas em 
biotecnologia da área animal, para compor a Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança - CTNBio. 
Portaria MCT n° 555, de 13.12.99: designa representante do Ministério do Meio 
Ambiente, para compor a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio. 
Portaria MCT n° 525, de 29.10.99: designa representante do Ministério da Saúde, 
para compor, na qualidade de membro suplente, a Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança - CTNBio. 
Portaria MCT n° 409, de 17.09.99: designa representantes do Ministério da 
Agricultura e do Abastecimento, para compor a Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança - CTNBio. 
Portaria MCT n° 325, de 11.08.99: designa os membros para compor a Comissão 
Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio. 
Portaria MCT n° 272, de 20.07.95: institui Comissão Interministerial com a finalidade 
de elaborar proposta de regulamentação da Lei n° 8.974/95. 
Parecer CONJUR/MCT - MT n° 012/2000: natureza do parecer técnico conclusivo da 
CTNBio: ato complexo; conseqüências. 

Programas do Ministério de Ciência e Tecnologia 

PADCT - visa ampliar a capacitação tecnológica do setor produtivo e fortalecer a 
competência científica e tecnológica em áreas estratégicas, por meio de estímulo à 
parceria entre setor privado e governamental, financiamento a atividades de P&D e 
aprimoramento da Gestão de C&T; 
PACTI - apóia, orienta e articula as ações relativas à capacitação tecnológica da 
indústria, visando aumentar a competitividade dos bens e serviços produzidos no 
País; 
PPG7 - visa o fortalecimento e a maximização dos benefícios ambientais das 
florestas tropicais brasileiras, de maneira compatível com o desenvolvimento do 
país, promovendo e disseminando conhecimentos científicos e tecnológicos 
relevantes à conservação e ao uso racional dos recursos naturais da Amazônia; 
RHAE - apóia de forma institucional ou interinstitucional projetos para a capacitação 
de recursos humanos, quando vinculados a linhas de pesquisa tecnológica, ao 
desenvolvimento de processos produtivos e aos serviços tecnológicos e de gestão, 
enfatizando a colaboração entre Empresas, Universidades e Institutos de Pesquisas; 
PDTI/PDTA - disponibilizam incentivos fiscais aos setores industrial e agropecuário, 
estimulando investimentos empresariais em pesquisa e desenvolvimento 
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tecnológico, para aumentar o grau de competitividade das empresas brasileiras por 
meio de uma estrutura permanente de gestão tecnológica; 
SoftEx 2000 - possui duas vertentes principais: tecnológica e de mercado. Na 
vertente tecnológica, procurar estabelecer núcleos de desenvolvimento de software 
para exportação e centros Gêneses de suporte a geração de novas empregas em 
cidades brasileiras. Na vertente de mercado, monta escritórios de representação no 
exterior, com espaço para incubação mercadológica e; 
ALFA - estimula a inovação tecnológica nas micro e pequenas indústrias (MPIs) por 
meio da oferta de linha de financiamento, não-reembolsável, para apoiar a 
realização de Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE) de projetos de 
desenvolvimento de inovações tecnológicas. 

Programas e Fundos Federais 

Fundeci/BNB - Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico: criado para 
apoiar, financeiramente, a execução de pesquisas aplicadas e difusão de 
tecnologias, apóia empresas de todos os setores produtivos, sem quaisquer 
restrições. Seu alcance é toda a região Nordeste e o Norte de Minas Gerais. Esse 
apoio é destinado a pesquisas tecnológicas cujos resultados sejam passíveis de 
aplicação nos setores produtivos; Centros de Excelência; pesquisas climatológicas e 
meteorológicas; infra-estrutura de incubadoras e parques tecnológicos e sistemas 
/redes de informação tecnológica; projetos de aproveitamento de matéria-prima da 
região; 
PBQP - Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade; 
PROGEX - Programa de Apoio Tecnológico à Exportação e; 
PRODETAB - Projeto de Apoio ao Desenvolvimento de Tecnologias Agropecuárias 
para o Brasil. 


