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RESUMO 

A inovação tecnológica é destacada como elemento chave das grandes corporações 
inseridas num ambiente econômico dinâmico e altamente competitivo. A vinculação 
da ciência com a tecnologia mostra-se fundamental para que o conhecimento se 
torne objeto industrial. No ramo das biotecnologias, este processo é evidente e 
necessário, de modo que as inovações neste ramo é que ditam o seu rumo. As 
atividades de pesquisa e desenvolvimento no campo das biotecnologias no Brasil 
são tratadas de forma diferente do que nos Estados Unidos. Muito embora o Brasil 
esteja na condição de país em desenvolvimento, ainda está longe do nível 
alcançado pelos Estados Unidos. Enquanto no Brasil têm-se basicamente algumas 
instituições públicas que dedicam esforços na pesquisa de desenvolvimento de 
inovações nas biotecnologias, sem muito incentivo da iniciativa privada, nos Estados 
Unidos há um estreitamento entre as empresas privadas com as universidades. Tal 
fato faz com que o conhecimento produzido seja mais facilmente transformado em 
tecnologia que apóia a atividade produtiva. A alta incerteza e o longo prazo de 
retorno dos investimentos no campo das biotecnologias fazem com que os 
empresários brasileiros procurem outros ramos mais atrativos, o que tende a 
distanciar as empresas dos laboratórios e universidades. 



ABSTRACT 

Technological innovation is highlighted as a key element of large corporations 
incorporated in a dynamic economic environment and highly competitive. The linking 
of science with the technology is essential for that knowledge becomes object 
industry. In the biotechnology industry, this process is clear and necessary, so that 
the innovations in this field are the fact that dictates its course. The activities of 
research and development in the field of biotechnology in Brazil are treated 
differently than in the United States. While Brazil appears in condition of one of the 
developing countries, it is still far from the levei reached by the United States. While 
Brazil have been basically experiencing some public institutions engaged in the 
search efforts for the development of innovations in biotechnology, without much 
encouragement of private initiative, in the United States there is a narrowing between 
private companies with universities. This fact means that the knowledge produced 
will be more easily transformed into technology that supports the productive activity. 
The high uncertainty and the long-term return on investments in the field of 
biotechnology make the Brazilian businessmen seek other branches more attractive, 
fact that tends to distance companies of laboratories and universities. 
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1 INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa apresenta como objetivos específicos, analisar e 

identificar os laboratórios e universidades públicas envolvidas neste processo, bem 

como tomar conhecimento das relações existentes entre estes setores acadêmicos 

com o setor privado. Além disso, e ainda especificamente, analisar os determinantes 

da disparidade existente entre Brasil e Estados Unidos, no que diz respeito à 

biotecnologia. 

A metodologia utilizada é descritiva e explicativa. No que diz respeito à origem 

dos dados, a metodologia é bibliográfica, pois são utilizadas informações de livros, 

artigos, textos, relatórios de instituições governamentais e institutos de pesquisa ora 

publicados na Internet. Em se tratando de coleta de dados, a metodologia tem a 

característica de ser ex-post-facto, a pesquisa está baseada em eventos que já 

ocorreram. Como não há envolvimento direto do autor nas pesquisas de dados, o 

levantamento de dados se dará por fontes secundárias e a pesquisa tem caráter 

universal por abranger o todo, em se tratando de Brasil e Estados Unidos. Por fim, é 

necessário fazer uma análise tanto quantitativa como qualitativa dos dados, haja 

vista que a intenção do trabalho é quantificar e qualificar os principais fatores que 

representam dificuldades para aplicação industrial das biotecnologias no Brasil no 

período em questão. 

Este trabalho será apresentado sob a perspectiva de quatro eixos principais, 

os quais se desenvolveram segundo os objetivos propostos. O primeiro, busca fazer 

um apanhado sobre o processo de inovação biotecnológica, analisando-o a partir 

das escolas de pensamentos. Num segundo momento falar-se-á sobre a capacidade 

de geração de conhecimentos, fundamental e técnico, a partir dos laboratórios e 

universidades engajados nessa área, enfatizando a relevância do quadro brasileiro. 

No capítulo seguinte, a pesquisa se voltará ao mesmo processo e quais os métodos 

utilizados pelos Estados Unidos. A seguir far-se-á uma análise comparativa entre 

Brasil e Estados Unidos no que se refere aos agentes deste processo, relacionando 

as principais dificuldades encontradas pelo Brasil e, também, o ambiente científico 

de ambos. E, finalmente a conclusão chegada após os estudos inerentes a esta 

pesquisa. 
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2 O P R O C E S S O DE INOVAÇÃO NAS BIOTECNOLOGIAS: UMA ANÁLISE A 

PARTIR DE DUAS E S C O L A S DE PENSAMENTO 

A característica do ser humano de utilizar sua capacidade racional dá 

condições para que ele transforme recursos disponibilizados pela natureza em seu 

benefício, seja ele singular ou em conjunto, de forma que proporcione a melhoria de 

seu bem-estar, a satisfação de suas necessidades e vontades, enfim, a melhoria da 

sua qualidade de vida para a manutenção de sua existência com o mínimo 

desgaste. 

A história mostra que o modo como ocorrem essas transformações, ou ainda, 

adaptações dos recursos naturais sofreram melhorias sem precedentes. Desde a 

primeira revolução industrial até os dias atuais, as técnicas para a produção de 

mercadorias apresentaram e ainda apresentam transformações que em muito 

permitiram aumento de eficiência, redução de custos, melhoria da qualidade, muito 

embora os gostos dos consumidores também sofram alterações com o passar do 

tempo. Novos métodos, novas matérias-primas, novos produtos, enfim, muito são os 

fatores que participam da alavancagem da cadeia produtiva capitalista. 

Neste sentido é fundamental o papel do processo de inovação tecnológica no 

contexto sócio-econômico para um ambiente de busca contínua de desenvolvimento 

econômico. Não se considera aqui somente o aumento da população e da riqueza, 

mas também a incorporação de fatores além do plano econômico, fatores de cunho 

social, como desenvolvimento humano, qualidade de vida, longevidade, entre outros. 

Faz-se necessário então pensar num fator essencial, mas não único como requisito 

desenvolvimentista. É forte o peso que o processo de industrialização representa 

para alavancar as economias rumo aquele objetivo. Fica muito difícil estabelecer e 

alcançar objetivos para o desenvolvimento econômico sem também criar um 

ambiente favorável ao processo de industrialização. 

Os debates acerca do desenvolvimento econômico das nações que permeiam 

mundo afora muito têm creditado ao plano político-econômico, idéias e teorias que 

revolucionaram e ainda revolucionam as estratégias de desenvolvimento econômico 

das economias capitalistas. Desta forma, pode-se dizer que o desenvolvimento das 

nações depende de vários fatores, dentre os quais se encaixa a taxa de expansão 

do parque produtivo, ou seja, do seu potencial produtivo. Contudo, refere-se aqui 
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não somente expansão da produção em termos quantitativos, mas também, na sua 

qualidade e variedade. 

Assim, este estudo assume que a dinâmica do processo de inovação 

tecnológica pode ser considerada a mola propulsora da indústria capitalista. A 

dinâmica do processo concorrencial exige que as firmas criem estratégias que 

garantam vantagens competitivas para se manterem vivas no mercado. Em muitos 

setores, a dotação de fatores pouco tem a ver com o sucesso competitivo, mas sim a 

capacidade de inovação e difusão tecnológicas. Neste sentido, o progresso técnico 

é estimulado via esta dinâmica competitiva de sobrevivência no mercado, fato que 

impulsiona o processo de industrialização. Mais e mais, a base tecnológica tem 

papel fundamental dentro da indústria capitalista, que via de regra está imersa num 

ambiente econômico extremamente competitivo. 

Em se tratando de progresso técnico, a inovação é o termo chave que explica 

a evolução da tecnologia ao longo do tempo. Para Schumpeter1, o conceito de 

inovação está descrito em cinco casos: 

Introdução de um novo produto, ou seja, produtos cujos consumidores não estejam 
familiarizados; Introdução de um novo método de produção, que ainda não tenha sido 
testado pela experiência no ramo; Abertura de um novo mercado, mercado cuja firma 
ainda não tenha entrado; A descoberta de uma nova fonte de matéria-prima; A 
introdução de uma nova estrutura de mercado, como a criação ou fragmentação de 
um monopólio. 

O empresário schumpeteriano era o agente criativo capaz de inovar, através 

destes cinco casos, sendo que a empresa seria o agente responsável pela 

colocação em prática dessa criação. 

A invenção, mesmo que aconteça sob a forma de um dos cinco casos, talvez 

não resultem em um bem economicamente aplicável, pode ser a mera produção de 

um conhecimento. A inovação, por sua vez, permite a aplicação econômica da 

invenção, transformando em realidade o conhecimento que ainda não possuía uma 

aplicação plausível. 

O crescente desenvolvimento da biologia molecular e da engenharia genética 

promoveu uma reestruturação da ciência e tecnologia no ramo das biotecnologias, 

proporcionando avanços significativos na produção sustentável de bens oriundos 
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deste ramo, tanto para uso humano como para uso animal, além de proporcionar 

uma melhoria em fatores que dizem respeito à preservação do meio ambiente. 

Neste sentido, a pesquisa científica no desenvolvimento de inovações no 

campo das biotecnologias tem recebido, em boa parte do mundo, crescentes 

investimentos tanto por parte do governo como também do setor privado, 

principalmente naqueles países ditos industrializados. Contudo, a aplicação 

industrial de organismos geneticamente modificados (OGM) só engrenou a partir da 

década de 80, período em que se conseguiu dominar as técnicas de engenharia 

genética. Nos países em desenvolvimento, observa-se certo atraso no 

desenvolvimento de tais técnicas em relação aos países desenvolvidos. 

Os ramos da indústria que tiveram e continuam tendo impactos significativos 

com inovações provindas das biotecnologias são os mais variados, dentre os quais 

se destacam: 

• A indústria farmacêutica, com o desenvolvimento de produtos para uso 

humano e animal, como vacinas, soros e hormônios; 

• A indústria alimentícia, que utiliza como matéria-prima, vegetais 

modificados pela transgenia; 

• A indústria de combustíveis, que realiza a conversão de biomassa em 

combustível (metano ou etanol). 

Há ainda outros inúmeros ramos potenciais para aplicação econômica das 

biotecnologias. Entretanto, há que se ressaltar que, mesmo em se tratando de um 

ramo que apresenta um potencial inovativo enorme, existem algumas dificuldades 

para sua utilização industrial e exploração econômica. Neste contexto, alguns 

fatores que podem representar dificuldades no quadro das biotecnologias estão 

relacionados a seguir: 

• O tamanho da empresa e a estrutura de mercado na qual está inserida 

exercem papel significativo na decisão de investimento em pesquisa e 

desenvolvimento, ressaltando a não redução de custos em P&D, haja vista 

que só a grandes corporações estão dispostas para tal. Neste aspecto, há 

que se considerar uma forte barreira de entrada de pequenas e médias 

1 SCHUMPETER, J. A. A teoria do desenvolvimento econômico. São Paulo: Abril Cultural, 1982. p 
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empresas, uma vez que os altos custos para desenvolvimento de novos 

produtos diminuem a atratividade de novos empreendimentos; 

• Constitui também um obstáculo para as empresas com real interesse no 

desenvolvimento de novos produtos biotecnológicos, o acesso ao capital. 

Esse acesso é dificultado devido à incerteza agregada ao ramo 

biotecnológico. Os financiamentos tornam-se custosos e estão baseados 

essencialmente em capital de risco; 

• Por fim vale explanar que a patenteabilidade representa uma dificuldade, 

caso não exista políticas e leis claras que regulamentem o ambiente 

administrativo e jurídico das reivindicações de patentes para as inovações, 

tanto a nível nacional como no âmbito internacional. 

O intuito deste trabalho é, no entanto, analisar a relação entre a universidade 

e laboratórios públicos versus empresa privada na produção de conhecimento 

fundamental biotecnológico e sua aplicação industrial e econômica, ressaltando os 

pontos cruciais que remetem à evolução deste ramo, mas principalmente, as suas 

dificuldades econômicas encontradas que impedem ou retardam a sua ascensão. 

A primeira parte deste capítulo destina-se a definir o que é o ramo das 

biotecnologias. Em seguida, será apresentado o arcabouço teórico que serve de 

teoria base para a análise das principais características do mundo econômico 

capitalista, dinamizado pela industrialização, via produção do conhecimento, 

inovações tecnológicas e sua difusão entre os agentes, sistematizado da seguinte 

forma: primeiramente a apresentação do enfoque Evolucionista dos autores Nelson 

e Winter, resgatando a idéia de que o processo de busca e seleção de inovações 

pelas firmas em um ambiente competitivo de mercado como sendo dos principais 

fenômenos que impulsiona as economias rumo ao desenvolvimento e, em seguida, o 

enfoque baseado na Teoria da Economia do Conhecimento por Callon e Foray sobre 

a ciência como ponto de partida para o processo de inovação. 

48-49. 
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2.1 O QUE SÃO AS BIOTECNOLOGIAS? 

As biotecnologias são definidas como sendo uma disciplina científica e 

técnica recente e unanimemente considerada como fundamental para a pesquisa e 

para a indústria do século XXI. 

De acordo com Fonseca 2: 

Historicamente, as biotecnologias começaram a partir de uma abordagem fundada 
sobre a observação metódica dos fenômenos biológicos e a utilização destes 
fenômenos para fins industriais. Pode-se dizer que após a criação da indústria de 
fermentação, graças aos trabalhos de Loius Pasteur no fim do século XIX, e em 
seguida após a utilização das bactérias clonadas durante os anos 40, a tomada de 
consciência do potencial da biotecnologia nasceu a partir dos trabalhos fundamentais 
realizados pela descoberta da estrutura do ADN (ácido desoxirribonucléico) pelos 
ingleses Watson e Crick, em 1953, e mais tarde pela revolução biotecnológica, em 
1973, a partir dos trabalhos de Stanley Cohen, da Universidade de Stanford e de 
Herbert Boyer, da Universidade da Califórnia, que descobriram a técnica para a 
recombinação do ADN, fato que se tornou a base da engenharia genética. 

Com intuito de esclarecer o termo "as biotecnologias", mostram-se aqui 

algumas definições por diferentes autores. Segundo Bu'lock e Kristiansen3: "La 

Biotecnologia es Ia aplicación controlada y deliberada de agentes biológicos, 

sencillos, (células vivas, muertas o componentes celulares) en operaciones 

técnicamente beneficiosas, bien sea de fabricación de productos o como 

operaciones de servidos" 4. 

Pode-se perceber que esta é uma definição bem sucinta, mas que 

indubitavelmente, leva a entender que as biotecnologias compõem-se de técnicas de 

manipulação de células ou componentes celulares empregadas industrialmente, seja 

na produção de produtos ou na utilização em outros serviços. Segundo o Ministério 

de Ciência e Tecnologia do Brasil: 

A biotecnologia integra um conjunto de tecnologias habilitadoras e que possibilitam 
utilizar, alterar e otimizar organismos vivos ou suas partes funcionantes, células, 
organelas e moléculas, para gerar produtos e processos e serviços especializados 

2 FONSECA, J. W. F. L' Industrialisation des Connaissances dans les sciences du vivant: le role de Ia 
téchnique. Thèse de Doctorat. Université de Toulouse I França: Press, 2005. 
3 BU LOCK, J.; KRISTIANSEN, B. Biotecnologia básica. Zaragoza (Espana): Editorial Acriba S.A., 
1991. 
4 A biotecnologia é a aplicação controlada e deliberada de agentes biológicos puros (células vivas, 
mortas ou componentes celulares) em operações tecnicamente benéficas, bem seja de fabricação de 
produtos como operações de serviços. 
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com aplicações diversas nas áreas de saúde, agropecuária e meio ambiente. Neste 
contexto estão incluídas as pesquisas sobre transgênese, genômica, proteômica, 
terapia gênica, nanotecnologia, entre outras. 

Da mesma forma que a anterior, esta definição encaminha a uma mesma 

idéia de que as biotecnologias são as ciências da manipulação de organismos com 

fins econômicos. Segundo Mehlman 5: 

At the dawn of the 21 st century, no new area of science and technology holds a 
greater promise or potential than biotechnology. From genomics and proteomics to 
biotechnologies for improving industrial production process, advances in our ability to 
understand and manipulate living materiais promises to address many significant 
challenges facing our society6. 

Segundo Patrício7, tem-se uma definição um pouco mais elaborada sobre as 

biotecnologias: 

[...] biotecnologias são processos pelos quais se constrõe [sic] novos, e/ou se 
multiplicam industrialmente, organismos, células e proteínas, inicialmente 
agrupo[sic] estes processos em torno de um núcleo central constituído pelas 
principais biotecnologias: DNA recombinante, fusão celular, fermentação de 
microorganismos e cultura de tecidos e células. Estas tecnologias podem ser 
incluídas no termo Nova Biotecnologia, fase mais recente da Biotecnologia. 

Com a menção do termo "Nova Biotecnologia", citado por Patrício, está 

marcada a fase de transição entre uma forma mais tradicional de pesquisa baseada 

em métodos rudimentares de trabalho com microorganismos e processos biológicos 

com fins práticos e uma pesquisa muito mais avançada, que data da década de 70, 

com pesquisas no campo da engenharia genética, propiciado pelo desenvolvimento 

tecnológico marcando aí, o começo de uma notável revolução científica. 

5 MEHLMAN, B P. A survey of the use of biotechnology in U.S. industries. U.S. Department of 
Commerce, U.S.A., 2003. 
6 No alvorecer do século 21, nenhuma nova área da ciência e tecnologia garante uma grande 
promessa ou potencial como a biotecnologia. Desde a genômica e proteômica até as biotecnologias 
para melhorar os processos industriais de produção, avanços em nossa habilidade para entender e 
manipular materiais vivos promete tratar de muitos desafios significantes que a nossa sociedade 
enfrenta. 
7 PATRÍCIO, I. E. M. S. Biotecnologia e mercados: Perspectivas para o caso brasileiro. Dissertação 
de mestrado, UFRRJ, 1993. p. 92. 
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Mas ainda vale ressaltar que com estas definições apresentadas, tem-se uma 

noção de que o avanço da Engenharia Genética proporcionou o desenvolvimento de 

tecnologias que permitiram ao homem aprofundar seus conhecimentos sobre o 

funcionamento dos organismos vivos e como modificá-los a fim de aplicá-los em 

larga escala, mas aproveitando apenas o conteúdo bom destes organismos e 

descartando o que é ruim. 

Conforme Mascarenhas8: 

Muitas destas tecnologias envolvem mudanças controladas do DNA em organismos, 
tendo sido as primeiras delas inventadas na década de 70, envolvendo a partição de 
genes e técnicas de DNA recombinante. Outras invenções incluem técnicas de 
hibridoma, através das quais células tumorais e células produtoras de anticorpos são 
fundidas produzindo anticorpos monoclonais, usados na identificação de antígenos 
em diagnósticos, na produção de medicamentos, ou ainda na detecção de 
microorganismos em alimentos. 

2.2 O PROCESSO DE INOVAÇÃO A PARTIR DA ESCOLA EVOLUCIONISTA 

Em detrimento as teorias de inovação de características basicamente 

standard, Nelson e Winter propõem uma análise do desenvolvimento tecnológico em 

um contexto evolucionista, em analogia a teoria da evolução das espécies 

(DARWIN), porém num ambiente econômico, tanto na estrutura como na dinâmica 

dos mercados. A teoria ortodoxa (neoclássica) estabelece algumas hipóteses. 

Segundo Patrício9, são: 

a) a tecnologia é um bem livre, que se pode adquirir livremente; b) todos os agentes 
possuem as mesmas possibilidades tecnológicas; c) as condições institucionais e 
sociais são geralmente irrelevantes para o desenvolvimento tecnológico; d) todos os 
comportamentos se resumem a maximização. 

8 MASCARENHAS, P. (coord.) Parque nacional de empresas de biotecnologia. Belo Horizonte. 
Fundação Biominas, 2001. 
'PATRÍCIO, op. cit. p. 11. 
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O enfoque evolucionista considera o desenvolvimento tecnológico um 

processo dinâmico, evolutivo e sistêmico, que exige a integração das relações do 

desenvolvimento tecnológico com as da dinâmica econômica. A inovação nasce em 

dado momento e seus efeitos não são estáticos, mas repercutem e continuam 

repercutindo gradualmente ao longo da sua difusão entre os agentes. Com isso, a 

evolução da tecnologia e da ciência obedece a regularidades próprias e tem uma 

temporalidade específica (ROSENBERG, 1982) 1 0. 

Entretanto, o tempo aqui é considerado como sendo uma unidade física 

(cronológica), que será tratada mais a frente. 

Segundo Deza 1 1 , 

[...] análisis evolucionistas, es Ia concepción dei desarrollo tecnológico como um 
proceso evolutivo, dinâmico, acumulativo y sistêmico para cuya comprensión es 
preciso integrar Ias relaciones de interacción dialéctica entre el desarrollo de Ias 
tecnologias y Ia dinâmica econômica. En ellos se rompe Ia concepción neoclásica de 
tecnologia y Ia dicotomia convencional entre Ia producción de innovaciones y su 
difusión. La tecnologia no es um dato que aparece definitivamente realizado en el 
momento em que nace, sino que se va desarrollando gradualmente al mismo tiempo 
que se difunde y, además, esa difusión no tiene lugar en un entorno banal y abstracto 
sino que tiene lugar en un contexto industrial, econômico y social específico com el 
que mantiene um feed-back permanente12. 

2.2.1 Determinantes do progresso tecnológico 

É importante ressaltar de antemão que para analisar o desenvolvimento 

tecnológico é necessário considerar que ciência, tecnologia e economia não podem 

ser tratadas isoladamente, e sim tratadas como fenômenos ligados entre si, num 

processo de interação mútua, servindo como fonte de elementos que expliquem o 

processo inovativo. 

1 0 ROSEMBERG, N. Inside the black box (1982). Cambridge University Press, New York, 1994. 
Exploring the black box. Cambridge University Press, New York. 
1 1 DEZA, Xavier Vence. Economia de Ia innovación y dei cambio tecnológico: Uma revisión 
critica. Siglo Veintiumo Editores, 1995. 
1 2 Análise evolucionista é a concepção do desenvolvimento tecnológico como um processo evolutivo, 
dinâmico, acumulativo e sistêmico para cuja compreensão é preciso integrar as relações de interação 
dialética para o desenvolvimento das tecnologias e da dinâmica econômica. Nisso se rompe à 
concepção neoclássica de tecnologia e da dicotomia convencional entre a produção de inovações e 
sua difusão. A tecnologia não é um dado que aparece definitivamente realizado no momento em que 
nasce, mas isso vai se desenvolvendo gradualmente ao mesmo tempo em que se difunde e, além 
disso, essa difusão não ocorre num ambiente comum e abstrato, mas ocorre num contexto industrial, 
econômico e social específico com o que mantém um feed-back permanente. 
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Contudo, alguns autores citam dois diferentes enfoques para o tema. De um 

lado a teoria da demand-pull, ou enfoque sob a ótica da demanda. Segundo 

Schmookler 1 3, sob esta ótica, o processo inovativo responde as mudanças na 

demanda. Dado uma demanda crescente, há o estímulo para investimento na 

pesquisa de inovações que consequentemente expande a tecnologia, tecnologia 

esta considerada como uma caixa preta com infinitas possibilidades, ou seja, o 

crescimento da demanda é o fator responsável pela geração de investimentos 

crescentes levando a um aumento dos gastos com P&D ao nível da firma que por 

sua vez estaria gerando um maior numero de inovações. 

Por outro lado, a teoria da technology-push, presentes nos modelos 

neoclássicos, que considera a tecnologia como sendo uma variável exógena do 

sistema econômico. Neste sentido, a ciência e a técnica são entendidas como 

exógenas ao sistema econômico, considerando que os avanços científicos e 

tecnológicos seriam posteriormente incorporados ao sistema econômico. 

No que diz respeito às teorias de demand-pull, Deza 1 4 faz uma crítica 

centrada em três aspectos: 

1 - éstas suponen um concepto de pasiva y mecânica reactividad dei cambio técnico 
respecto a Ias necesidades expresadas en el mercado. Sin embargo Ias necesidades 
potenciales son infinitas y es difícil explicar em qué momento se van a satisfacer; por 
outra parte, no explican qué es Io que pasa entre el reconocimiento de Ia "necesidad" 
por el productor y el resultado final de un nuevo producto. La tecnologia y Ia ciência 
aparecen como uma "caja negra" com infinitas possibilidades. 2 - son incapaces de 
definir el porquê y cuándo de ciertos desarrollos tecnológicos en lugar de otros. 3 -
ignoram los câmbios que se registram em Ia capacidad inventiva con el paso dei 
tiempo, sin guardar uma relación directa com los câmbios en el mercado15. 

1 3 SCHMOOKLER, J. Invention and economic growth. Cambridge, Harvard University Press, 1966. 
1 4 DEZA, op. cit. 1995. 
1 5 1 - estas supõem um conceito de reatividade passiva e mecânica da mudança técnica referente às 
necessidades expressadas no mercado. Entretanto, as necessidades potenciais são infinitas e é difícil 
explicar em qual momento elas vão satisfazer; por outra parte, não explicam o que acontece entre o 
reconhecimento da "necessidade" pelo produtor e o resultado final de um novo produto. A tecnologia 
e a ciência aparecem como uma "caixa preta" com infinitas possibilidades. 2 - são incapazes de 
definir o porquê e quando de certos desenvolvimentos tecnológicos em vez de outros. 3 - ignoram as 
mudanças que ocorrem na capacidade de invenção com o passar do tempo, sem guardar uma 
relação direta com as mudanças no mercado. 
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No que se refere à teoria de technology-push, segundo Deza 1 6 : 

[...] su limitación es justamente Ia inversa: incorporan mal Ia importância de los 
factores econômicos em Ia dirección dei proceso de innovación. Su esquema básico 
parte de uma visión unidireccional de Ias relaciones ciencia-tecnología-producción, 
donde Ia primera componente es uma fuerza exógena que actúa deus-ex-machina17 

Mas como já dito, o avanço tecnológico carece de uma análise mais apurada, 

ressaltando que as duas óticas têm elementos que explicam o seu comportamento. 

Aqueles autores que consideram somente um dos lados podem deixar de lado a 

idéia de que há uma lógica racional e temporal para expansão dos conhecimentos e 

que seus custos de produção não são projetados somente sob a demanda, mas 

também sob a expectativa de sucesso da pesquisa; ou ainda incorrer em erros como 

considerar a tecnologia somente uma fonte externa de conhecimentos aplicados à 

pesquisa. 

Em se tratando de custos relacionados à produção inovativa, pode-se dizer 

que este é um fator determinante e não menos importante para a determinação do 

ritmo da evolução tecnológica. Os custos dos investimentos, bem como a incerteza 

de benefícios futuros gerados, determinam o ritmo de investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento, sendo que tais custos diferem entre as inúmeras empresas, 

segundo a base científica em que ela se sustenta. 

Desta forma, considerar sob uma ótica ou outra, o fator tecnologia como 

sendo uma variável exógena ao sistema econômico, pode-se incorrer em um erro, 

pois se trata de um esquema complexo e dinâmico em que a produção não depende 

só de fatores externos ao sistema econômico, mas também de um agregado de 

informações dinamizadas no ambiente econômico que interferem no ritmo de sua 

produção. Torna-se essencial então, ressaltar a interatividade entre ciência, 

tecnologia e economia, haja vista que o processo de desenvolvimento econômico flui 

sob tal interatividade. 

1 6 DEZA, op. cit. 1995. 
1 7 [...] sua limitação é justamente inversa: incorporam mal a importância dos fatores econômicos e na 
direção do processo de inovação. Seu esquema básico parte de uma visão unidirecional das 
relações ciência-tecnologia-produção, onde a primeira componente é uma força exógena que atua 
deus-ex-machina. 
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2.2.2 Paradigmas e trajetórias tecnológicas 

A palavra paradigma para o físico Thomas Khun, de uma forma geral, 

significa um modelo. É sugestão deste autor, citado por Cardoso 1 8, de que "certos 

exemplos da prática científica atual - tanto na teoria quanto na aplicação - estão 

ligados a modelos conceptuais de mundo dos quais surgem certas tradições de 

pesquisa". A realidade está povoada por uma infinidade de fenômenos que tentam 

ser explicados pelo homem. O paradigma diz respeito à formalização de um conjunto 

de regras no campo do conhecimento que, segundo Barker citado por Cardoso 1 9, 

"[...] estabelece ou define limites e diz como devemos nos comportar para sermos 

bem sucedidos". 

Ainda segundo Cardoso 2 0, "[...] podemos concluir que uma mudança de 

paradigma é uma mudança de pressupostos básicos do campo do conhecimento, 

uma mudança na regra do jogo, um novo conjunto de regras. Paradigmas diferentes 

diferem significativamente em seus pressupostos básicos". Portanto pode-se concluir 

que um paradigma definido mostra a proposição atual da ciência e a cada quebra de 

um paradigma com o estabelecimento de um novo paradigma molda a trajetória ou 

rumo para o avanço da ciência. 

O paradigma tecnológico é definido por Dosi 2 1 

[...] como um modelo ou um padrão de solução para problemas tecnológicos 
solucionados, baseados em princípios selecionados das ciências naturais e em 
materiais tecnológicos selecionados [. . .] assim como o paradigma científico determina 
o campo da investigação, os problemas, os procedimentos e as tarefas [...], assim 
também o faz o tecnológico. 

Conforme Deza 2 2 , 

El paradigma tecnológico es definido por analogia con el concepto de paradigma 
científico de Kuhn como un modelo y un patrón de solución de los problemas 
tecnológicos seleccionados, basado en princípios seleccionados derivados de Ias 
ciências naturales y en tecnologias materiales seleccionadas o, de forma equivalente 

1 8 CARDOSO, Telma Abdala de O. et al. Paradigma biotecnocientífico - limites e possibilidades: Os 
impactos sociais e as fronteiras éticas. Revista Perspectivas em Ciência da Transformação, v 4, 
n. 2, 1999. p. 217. 
1 9 Ibid. p. 218. 
2 0 Id. 
2 1 DOSI, G Technical change and industrial transformation. New York, St Martins Press, 1988 
2 2 DEZA, op. cit. 1995. 
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pero no idêntica como un conjunto especifico de conocimientos, relacionado con Ia 
explotación de princípios físico/químicos seleccionados y el desarrollo de una serie de 
elementos dados23. 

De forma análoga a mudança de paradigmas científicos, a mudança de 

paradigmas tecnológicos molda o curso do avanço da tecnologia, definido por Dosi 

como trajetórias tecnológicas, em que há a solução de problemas tecnológicos 

definidos por um paradigma, sendo o progresso tecnológico considerado a 

materialização dos avanços em sua trajetória. 

Dessa forma, o direcionamento das atividades de pesquisa pode ter muita 

influência de fatores como preços relativos e o comportamento da demanda. Mas 

ainda, fatores estruturais que podem servir de gargalos da indústria tendem a 

determinar muitas das atividades de pesquisa, no entanto, dentro do mesmo 

paradigma tecnológico. Isto quer dizer que os limites das mudanças proporcionadas 

por tais pesquisas são definidos pela natureza do paradigma. 

A aparição de um novo paradigma tecnológico, bem como o estabelecimento 

de uma nova trajetória tecnológica apresentam certa regularidade, com algumas 

descontinuidades. Isto proporciona uma variabilidade da capacidade de mudança 

no plano econômico, determinando o grau das oportunidades tecnológicas 

apresentadas pelas firmas. 

Por fim vale ressaltar que o aprimoramento das condições de tratamento e 

aplicação da informação nos diversos meios, faz com que difusão do conhecimento 

seja acelerada de forma surpreendente em relação aos meios tradicionais. Num 

outro contexto, o estabelecimento de um novo paradigma tecnológico baseado na 

tecnologia da informação, faz com que os processos produtivos da economia 

capitalista contemporânea se tornem cada vez mais eficientes via solução dos 

problemas do paradigma antecedente, mas ainda dependentes de sua capacidade 

de inovação, porque a cada mudança de paradigma sempre há um novo paradigma. 

2 3 O paradigma tecnológico é definido por analogia com o conceito de paradigma científico de Kuhn 
como um modelo e um padrão de solução dos problemas tecnológicos selecionados, baseado em 
princípios selecionados derivados das ciências naturais e em tecnologias materiais selecionadas ou, 
de forma equivalente mas não idêntica, como um conjunto específico de conhecimentos, relacionado 
com a exploração de princípios físico/químico selecionados e o desenvolvimento de uma série de 
elementos dados. 
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Segundo Freeman , citado por Cardoso 

Uma mudança contemporânea de paradigma pode ser vista como uma transferência 
de tecnologia baseada principalmente em insumos baratos de energia para outra que 
se baseia predominantemente em insumos baratos de informação derivados do 
avanço da tecnologia em microeletrônica e telecomunicações. 

2.2.3 O processo de difusão 

A inovação por si só pode não representar um ganho significativo para o 

sistema econômico. Sua importância social vai depender da aceitação por parte dos 

potenciais consumidores na medida em que é introduzida no mercado. Na medida 

em que outras empresas utilizem esta inovação gerada por uma empresa 

autenticamente inovadora, caracteriza-se então o processo de imitação. A difusão no 

processo inovativo se dá com a adição de inovações incrementais naquelas já 

existentes, seja com a introdução de melhorias ou pela introdução de qualquer 

modificação, e está ligada a capacidade de aprendizagem e a experiência 

acumulada pelos agentes inovativos. 

A capacidade de aprendizagem diz respeito ao conhecimento externo a 

empresa, que deve ser assimilado antes de ser utilizado. As empresas devem 

internamente, estimular as competências necessárias para a absorção do 

conhecimento tecnológico gerado externamente, para que possa ser habilmente 

empregado no processo de produção de inovações. 

2.2.4 O efeito do tempo sobre o progresso tecnológico 

A noção de tempo que o senso comum proporciona remete apenas tempo 

enquanto categoria de duração. Os indivíduos constróem a idéia do passado-

presente-futuro pela duração em que os eventos acontecem e é assim que a história 

é formada. 

Esta noção de tempo leva a concluir grosseiramente que o passado e o futuro 

não existem, e que a realidade que os indivíduos vivenciam é tão somente o 

2 4 FREEMAN, C The national system of innovation in historícal perspective. Cambridge Jornal of 
Economics, 1997. 
2 5 CARDOSO, op. cit. p. 222. 
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presente, mas que no plano mental dos indivíduos, a relação passado-futuro já está 

formada. Esta discussão merece ser levantada neste momento, mesmo que de 

breve forma, para discutir as implicações da temporalidade no processo de evolução 

tecnológica. De forma breve, dada a complexidade e o nível de abstração 

necessária para completa definição do tema, que neste trabalho não são 

imprescindíveis. 

Dito isto, pode-se acrescentar simplificadamente que, em se tratando de 

tecnologia, a produção de uma inovação que acontece no presente, acarreta efeitos 

à medida que se difunde ao longo do tempo e também, desenvolvendo-se 

gradualmente sob um contexto de industrialização permanente e contínua. 

Contudo, a realidade do presente também pode sofrer influência dos fatos 

passados. Pode-se dizer que o conhecimento científico se dá de forma não 

cumulativa e que pode ser discutido e revisado a todo o momento. Esta é a forma 

pura de se fazer ciência: a constante observação do mundo, formulação do 

conhecimento científico com base nestas observações e por fim, a constante 

discussão dos resultados pela comunidade científica. Desta forma, o conhecimento 

que já fora produzido pode ditar as regras do momento atual, ou ainda, pode ser 

melhorado e vir a se tornar um conhecimento inédito. Em termos de tecnologia, à 

medida que ela se difunde no tempo acarreta em melhoramentos contínuos e, por 

conseguinte, na existência de novos processos, produtos, sistemas e outros. 

Desta forma, as empresas que dedicam esforço na produção de novas 

tecnologias sabem que é um caminho de mão única. Após o dispêndio de recursos 

para tal, não há certeza de que pesquisas que ocorrem no momento atual serão 

bem sucedidas ou que trarão benefícios ou malefícios para a humanidade. Dito 

diferentemente, não há como retornar ao passado para corrigir ou evitar decisões 

que pudessem evitar prejuízos futuros naquele momento agora presentes para os 

acionistas destas empresas ou prejuízos para a humanidade com o andamento 

destas pesquisas. 

Um bom exemplo é a produção de produtos modificados geneticamente, dado 

que esta modificação celular pode acarretar em malefícios para saúde humana no 

futuro. Embora não se saiba muito sobre problema até o momento, a 

experimentação do tema continua para se chegar a resultados mais assertivos sobre 

os efeitos do consumo de produtos modificados geneticamente na saúde humana. 
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Por fim, a temporalidade deve ser considerada sob dois aspectos quando se 

trata de produção e difusão tecnológicas. Por um lado, porque o conhecimento 

produzido forma um agregado histórico de informações à medida que ocorre e se 

difunde ao longo do tempo, mas que é de fato, o alicerce do progresso tecnológico. 

Sob outra ótica, a duração de tempo da metafísica constitui um desafio para a 

assertividade e sucesso das pesquisas de novas tecnologias, dado que a incerteza 

neste contexto é alta, pois o início destas e o benefício real produzido são distantes 

um do outro no plano do tempo e muito pode acontecer neste período. 

Ainda vale ressaltar que a discussão sobre a conceituação de tempo ainda 

persiste e que representa um mistério para a ciência 

2.3 A CIÊNCIA COMO PONTO DE PARTIDA: UMA ABORDAGEM DA NOVA 

ECONOMIA DA CIÊNCIA 

As decisões nas mais diversas atividades pelo homem desempenhadas, 

estão estreitamente ligadas à quantidade e qualidade de informações que ele 

possui, muito embora a sua capacidade de discernir sobre tais informações exercer 

uma influência arrebatadora na qualidade das decisões tomadas. 

Segundo Foray 2 6, definindo a informação como sendo certo "tipo de 

conhecimento", não é suficiente analisar tão somente os setores industriais de 

informação, ou então as atividades de produção de novos conhecimentos, bem 

como sua difusão. Faz-se necessário também, aliar a este plano, o contexto 

econômico, considerando suas escolhas sob incerteza geradas pela assimetria de 

informações. É por este motivo que se recorre a muitas fontes de informação nos 

mais diversos ramos do conhecimento, pois se busca, sobretudo, o nível máximo de 

acertos com baixa incerteza. 

2.3.1 O Conhecimento tácito e o conhecimento codificado 

A dinâmica econômica num mundo globalizado como este que se 

experimenta atualmente, faz com que a "informação" seja um objeto perseguido por 

FORAY, D. L'économie de Ia connaissance. Paris: La Decouverte, 2000 
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aqueles que desejam suplantar as muitas adversidades no alcance do poder, seja 

ele político ou econômico. 

Segundo Foray 2 7: 

A análise econômica há muito tempo assimilou conhecimento e informações. Saindo 
desta assimilação, a análise econômica adota uma aproximação particular para tratar 
o conhecimento e a informação: o universo pode ser descrito por um conjunto 
fechado (mas muito grande) de eventos, aos quais se podem assimilar 
probabilidades, então o conhecimento é melhorado quando se obtém uma maior 
estimação da probabilidade de uns e outros eventos. 

O conhecimento pode ser exprimido por um vetor de probabilidade relativo a 

um conjunto relativo a situações pré-definidas. Tem-se, evidentemente, um enorme 

beneficio prático ao adotar tal aproximação. Entretanto, ela não permite que se 

assimilem fenômenos tão importantes como a aprendizagem ou a cognição. 

Ainda segundo Foray 2 8: 

De acordo com a nossa concepção, o conhecimento tem alguma coisa a mais que a 
informação. Ela dá ao conhecimento a capacidade de girar, extrapolar e inferir novos 
conhecimentos e informações (Steinmueller, 1999). Uma pessoa que tem 
conhecimentos em certos setores teóricos ou práticos é capaz de produzir novos 
conhecimentos e novas informações relativas a este setor. Assim o conhecimento 
aborda fundamentalmente a capacidade de aprendizagem e a capacidade cognitiva, 
enquanto a informação fica no conjunto de dados formatados e estruturados de certa 
forma inertes e inativas, não podendo por elas mesmas reproduzir informações. 

O principal elemento da abordagem dada pela "economia do conhecimento" 

não é tão somente o conhecimento codificado (informação), aquele cuja transmissão 

pode se dar sob diversos meios, independente do agente que o produziu, e que para 

sua reprodução basta somente a duplicação, mas também o conhecimento tácito, 

aquele que depende sim do agente produtor, ou seja, é intrínseco ao sujeito e 

depende de um processo contínuo de aprendizagem. 

De acordo com Bolafio e Sicsu 

O elemento chave da dinâmica econômica da chamada "nova economia" não é 
simplesmente a informação, ou o conhecimento codificado, passível de ser 

2 7 FORAY, op. cit. 2000. 
2 8 Id. 
2 9 BOLANO, C ; SICSÚ, A Sociedade da informação, setor produtivo e desenvolvimento 
regional. Quadems Digitais, número temático, 2001. 
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transmitido, sobre um suporte físico qualquer, independentemente do trabalhador que 
o produziu, mas aquele conhecimento tácito, que não se separa do sujeito e que 
depende de um complexo processo de aprendizagem, envolvendo a mobilização, por 
exemplo, no que se refere ao desenvolvimento em base local, de um conjunto de 
atores sociais, a partir de arranjos institucionais para os quais é fundamental a ação 
das autoridades públicas e das universidades. 

Ainda, pode-se acrescentar que o conhecimento tácito ocorre sob forma de 

cognição, interação ou ainda, marginalmente. De acordo com Foray 3 0: 

O conhecimento como capacidade pode ser cognitiva (mobilização de procedimentos 
conhecidos e memorizados, resolução de um enigma, definição de uma tática), 
interativa (diálogo, supervisão, autonomia), ou marginalmente (gesticular e 
manipular). (HATCHUEL; WEIL, 1992) 

Neste sentido, verifica-se que conhecimento tácito e conhecimento codificado 

(informação) são diferentes e, da mesma forma, são suas reproduções. Por ser algo 

que está muito ligado ao sujeito produtor, o conhecimento tácito está ligado mais ao 

esquema de aprendizado e da capacidade deste sujeito em aprender. Por outro 

lado, reprodução da informação depende muito mais do meio pela qual é 

armazenada e transmitida do que do sujeito que a reproduz 3 1. 

2.4 CONCLUSÃO PROVISÓRIA 

O objetivo deste capítulo era de apresentar a definição do ramo das 

biotecnologias e fundamentá-lo com uma teoria consistente e que explane os 

principais mecanismos que definem sua produção, trajetória e difusão, neste caso a 

Teoria Evolucionista e a Nova Economia da Ciência. Quanto à definição, pode-se 

perceber que as biotecnologias integram uma cadeia de técnicas de manipulação de 

organismos vivos cuja perspectiva de futuro prevê uma revolução científica sem 

precedentes. 

Quanto às teorias, vê-se que a Teoria Evolucionista consegue em muito 

explicar a dinâmica do processo de desenvolvimento tecnológico. Apesar de se 

considerar o desenvolvimento tecnológico um processo dinâmico, evolutivo e 

3 0 FORAY, op. cit. 2000. 
3 1 É lógico que se deve considerar aqui como fator importante para a reprodução da informação, os 
sistemas de proteção da sua replicação, sistemas que tem o intuito de evitar a cópia não autorizada 
da informação pelo seu criador. 
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sistêmico, vê-se que o conhecimento disponível aos agentes é imperfeito e limitado, 

condicionando o progresso técnico das firmas num processo de aprendizagem 

baseado no processo de learning-by-doing, fato que marca a trajetória tecnológica 

das firmas pela constante renovação das técnicas de produção. Neste sentido, a 

Nova Economia da Ciência incorpora a este processo evolutivo, a produção de 

conhecimento e o considera fator essencial para inovação tecnológica. Da produção 

de conhecimento tácito à informação codificada, formam-se redes de pesquisas com 

agentes especialistas, organizados em arranjos institucionais que validam o 

conhecimento produzido e que, por fim, pode ser aplicado na produção de bens 

econômicos. 

Pode-se afirmar também que embora a Teoria Evolucionista proporcione uma 

boa base para se compreender o processo de inovação, esta teoria ainda trata o 

processo de inovação no seio da indústria. Vê-se que a Teoria Evolucionista parte 

dos centros de pesquisa e desenvolvimento que são a mola propulsora e dinâmica 

da inovação. Por outro lado, ao observar-se o processo de inovação nas 

biotecnologias, com o é o caso deste trabalho, é possível verificar que os 

laboratórios públicos, as universidades públicas e os centros de pesquisa públicos 

são na realidade os agentes que fornecem o conhecimento para o processo de 

inovação. Neste sentido, surge a Nova Economia do Conhecimento, que coloca a 

produção científica oriunda das instituições mencionadas acima como ponto de 

partida para o processo de inovação. 
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3 A CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE CONHECIMENTO FUNDAMENTAL E 

TÉCNICO A PARTIR DOS LABORATÓRIOS E UNIVERSIDADES PÚBLICAS NO 

BRASIL NO QUADRO DAS BIOTECNOLOGIAS 

Na era do conhecimento onde as organizações devem ser necessariamente 

flexíveis de modo a sobreviver em um ambiente extremamente competitivo, a 

mobilidade e adaptabilidade são fundamentais para tecer acordos ou parcerias 

capazes de garantir sua sobrevivência. 

Contudo, é visivelmente difícil estabelecer links entre as instituições de 

geração de tecnologia e o setor produtivo, uma vez que nestes agentes, as 

dificuldades começam logo nas dificuldades de equalização do ritmo dos indivíduos 

que neles participam. 

O problema está justamente em como a produção de ciência e tecnologia nas 

instituições de pesquisa podem ser aplicados no ambiente de produção de bens. 

A primeira parte deste capítulo destina-se ao entendimento do papel das 

instituições de pesquisa e laboratórios públicos na produção de conhecimento 

científico no Brasil bem como, o papel do pesquisador das biotecnologias. A 

segunda parte tenta compreender como a indústria brasileira trabalha o processo de 

inovação, considerando seu agente principal, o empresário. 

3.1 O PAPEL DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE PESQUISA NO BRASIL: UMA 

ANÁLISE DAS UNIVERSIDADES E LABORATÓRIOS PÚBLICOS 

Estudos atualmente têm apresentado que as pesquisas das biotecnologias no 

Brasil estão fortemente limitadas às atividades realizadas nas universidades e em 

certas instituições públicas de pesquisa, como a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa) e o Instituto Agronômico de Campinas (IAC), com algumas 

interfaces com instituições de pesquisa na área da saúde, como a Fundação 

Oswaldo Cruz. (BRASIL - Ministério das Relações Exteriores). Este é, basicamente, 

o modelo brasileiro de pesquisa no ramo das biotecnologias. 

A Biotecnologia Industrial na sua base científica e tecnológica institucional 

constitui-se de um conjunto de grupos de pesquisa e pós-graduação localizados em 

Universidades e Institutos Tecnológicos, ativos em pesquisa básica ("pro-ativa" ou 
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conducente a desenvolvimento tecnológico), e aplicada relacionadas com a 

Biotecnologia, bem como certa atividade de desenvolvimento tecnológico 

propriamente dito. 

Instituições Científicas (e Institutos Tecnológicos) têm a função primordial de 

formar profissionais graduados e pós-graduados familiarizados com a Pesquisa 

Científica, bem como a colaboração com escolas técnicas na formação do técnico de 

nível médio. Além da excelência individual das lideranças e boas condições de 

trabalho, a relação saudável de estímulos e interesses com a Indústria 

Biotecnológica e a Sociedade em geral requer que esses Grupos de Ensino e 

Pesquisa tenham uma "massa crítica pensante" capaz de participar, juntamente com 

a Indústria, da análise de problemas e da busca de soluções inovadoras. Contudo, 

na medida em que isto ocorre, o processo de inovação nas biotecnologias avança 

pela produção de três objetos: o objeto do conhecimento que é liberado pelos 

laboratórios públicos, o objeto técnico que é a interface entre a ciência e a indústria 

e, por fim, o objeto industrial. 

Para o progresso recente das biotecnologias no Brasil foi crucial a iniciativa 

do Setor Público, que tem se destacado como o principal agente na sua promoção. 

Além dos investimentos na formação de recursos humanos, através das 

universidades públicas e das pesquisas que são produzidas em instituições como 

Embrapa e Fiocruz, o Estado tem se destacado nos últimos anos por políticas de 

fomento através de criação de programas e fundos de financiamento e na criação de 

leis específicas, tais como as relacionadas com a biossegurança e com os direitos 

de propriedade intelectual. (ASSAD, 2001 ) 3 2 

No Brasil as atividades precursoras às da biotecnologia moderna, iniciaram-se 

com trabalhos desenvolvidos na USP sobre os cromossomos gigantes e a biologia 

molecular de insetos. 

Para Fonseca 3 3: 

A biotecnologia moderna nasceu no início dos anos 70, quando uma série de 
descobertas científicas realizadas no campo da biotecnologia molecular levou os 

3 2 ASSAD, A Programa nacional de biotecnologia e recursos genéticos. Brasília: Ministério da 
Ciência e Tecnologia, Secretaria de Políticas e Programas de Ciência e Tecnologia. Departamento de 
Programas Temáticos, 2001. 
" FONSECA, M G D Padrões de financiamento aos empreendimentos de base biotecnológica: 
Um estudo para definição de instrumentos de apoio empresarial e financeiro no Brasil. Brasília, 2006. 
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cientistas a realizar uma das maiores façanhas da história da ciência quando estes 
atingem a própria estrutura da molécula de DNA com o objetivo de manipular e 
projetar genes. Estas novas descobertas mudaram radicalmente o sentido da 
pesquisa em biotecnologia tradicional, com o seu conjunto de ferramentas 
tecnológicas, conhecida desde o início da civilização para transformá-la em num dos 
campos mais promissores da ciência e da indústria. 

Trabalhos que podem ser considerados como a base para a futura 

biotecnologia agrícola foram realizados no Instituto Agronômico de Campinas (IAC) 

na década de 1930 com o melhoramento genético de café, milho e outras espécies. 

Nessa mesma época, na Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (ESALQ), 

um grupo de geneticistas realizou trabalhos de melhoramento genético de milho e 

hortaliças com métodos matemáticos aplicados à biologia. (ARAGÃO e GANDER, 

2004) 3 4. 

Destaca-se também o trabalho do Instituto Biológico de São Paulo, com a 

geração de tecnologia para combate de pragas do café, citros e algodão e o Instituto 

Agronômico do Paraná (IAPAR), como melhoramento genético de grandes culturas. 

Contudo, as bases da biotecnologia nacional atual foram estabelecidas através de 

grupos ativos na área de biologia molecular, na metade da década de 70. Destacam-

se os esforços realizados na Universidade de Brasília (UnB), com a criação do curso 

de pós-graduação em biologia molecular em 1974, assim como atividades na 

mesma área na USP e na Universidade Federal do Rio de Janeiro. (ARAGÃO e 

GANDER, 2004). 

O envolvimento da Embrapa com a biotecnologia agropecuária começou em 

1982 com a criação do grupo da área de Biologia Molecular no Cenargen, 

oficialmente convertido em um centro biotecnologia em 1986. Desde os estudos 

iniciais de expressão de genes em plantas e manipulação destes para o aumento da 

qualidade nutricional de leguminosas, várias tecnologias têm sido geradas com 

obtenção de plantas resistentes a herbicidas e viroses. A Embrapa, juntamente com 

algumas universidades, como a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e 

USP, têm avançado em clonagem e engenharia genética de animais. (ARAGÃO e 

GANDER, 2004). 

O Programa de Biotecnologia e Recursos Genéticos foi criado pelo Governo 

Federal em 2000, coordenado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), em 

ARAGÃO, Francisco J. L; GANDER, Eugen. Evolução da Biotecnologia no Brasil 2004. 
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parceria com o CNPq e FINEP e com participação da Embrapa e Fiocruz. A ênfase 

do Programa tem sido em ações destinadas a conservar recursos genéticos e ao 

desenvolvimento de produtos e processos biotecnológicos com aplicações na 

produção industrial, na agropecuária e na saúde humana. 

Em 2001 foi instituído, por meio da Lei n. 10.332 de 19 de dezembro, o Fundo 

Setorial de Biotecnologia - CT-Biotecnologia, com o objetivo de incentivar o 

desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro, por meio de financiamento de 

atividades de pesquisa e desenvolvimento científico-tecnológico de interesse na 

área de biotecnologia e recursos genéticos. O Fundo tem com fonte de recursos a 

parcela de 7,5% da Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico (CIDE). 

Foi instituindo ainda o Comitê Gestor do Fundo, com representantes dos 

ministérios da Ciência e Tecnologia, Saúde, Agricultura e Pecuária, da FINEP, do 

CNPq e por membros do segmento acadêmico e do setor industrial. 

O fundo tem com principal objetivo aumentar as competências no Brasil nas 

áreas de pesquisa em biotecnologia, especialmente nas pesquisas genômicas, 

através de parcerias entre instituições de ensino, pesquisa científica e 

desenvolvimento tecnológico e setor empresarial. 

No quadro 1 estão apresentadas as principais organizações públicas no 

desenvolvimento da biotecnologia no Brasil. Mais de 80% das atividades e dos 

investimentos em biotecnologia estão localizados em universidades e instituições 

públicas de pesquisa, onde se concentram mais de 90% do pessoal qualificado. 

Instituições Origem do capital Atribuições 

Instituto 
Butantã 

Público Federal 
Produz soros, vacinas, surfactantes, anatoxinas e 
hemoderivados para utilização do setor público de 
saúde humana no Brasil. Além disso, realiza 
pesquisa básica e de cunho tecnológico. 

Fundação 
Oswaldo Cruz 

Público Federal 

A Fundação Oswaldo Cruz, por meio de suas 
unidades de produção e de pesquisa, Bio-
Manginhos e Far-Manguinhos, tem 
desempenhado um papel de liderança nas 
atividades ligadas à saúde pública no Brasil. 
Assim como nos outros laboratórios de vacinas, 
as suas atividades de produção são basicamente 
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orientadas para o mercado institucional através 
do Ministério as Saúde. Produz 60% da produção 
nacional de vacinas. 

Cont. 

Instituto de 
Tecnologia do 
Paraná 
(Tecpar) 

Público Estadual 

A Tecpar é uma das três instituições públicas que 
produzem vacinas animais e humanas no Brasil, 
embora a sua especialização básica esteja 
voltada para a área animal. Os principais clientes 
são: o Ministério da Saúde (vacinas) e Ministério 
da Agricultura (antígenos). A sua linha de 
produtos inclui vacinas e substâncias diagnosticas 
in vitro e in vivo bem como produtos biológicos. 

Embrapa Público Federal 
Criada há 25 anos, a Empresa Brasileira de 
Pecuária e Agricultura desenvolve técnicas 
agropecuárias, realiza pesquisa técnico-científica, 
promove os agronegócios nos níveis local, 
regional e nacional. 

IAC Público Federal 
0 centro dos projetos de C&T do instituto é o 
melhoramento genético de mais de uma dezena 
de culturas, nos grandes grupamentos de 
hortaliças, café, algodão e graníferas. 

QUADRO 1 - ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS DE PESQUISA E FOMENTO DA BIOTECNOLOGIA NO 
BRASIL 
FONTE: Silveira et al. 3 5 (Adaptado). 

A grande participação das instituições públicas no desenvolvimento da 

biotecnologia no Brasil pode ser um ponto forte e um fator limitante. É um ponto forte 

porque muitas pesquisas e produtos são investimentos de alto risco, o que impede a 

participação das empresas privadas, principalmente em casos como no Brasil, onde 

o sistema de financiamento para estes tipos de investimentos é muito incipiente. 

Contudo, as limitações surgem quando grande parte das pesquisas e investimentos 

em formação de recursos humanos está dependente de recursos públicos, quando 

os equipamentos e a infra-estrutura dos centros de pesquisa e de formação 

profissional estão sucateados. 

Sob a ótica de Zancan 3 6 , um dos maiores problemas referentes ao 

desenvolvimento da biotecnologia no país no início dos anos 90 não repousava nos 

recursos para a formação de mão-de-obra, mas sim na estrutura pública e privada 

3 5 SILVEIRA, J M F J et al. Evolução recente da biotecnologia no Brasil. Texto para discussão 
IE/UNICAMP n. 114, fev. 2004. 
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de pesquisa. "Os dados do RHAE demonstram que a formação de recursos 

humanos na área de biotecnologia não está limitada pela falta de instrumentos de 

fomento, mas sim pela situação da rede de laboratórios de pesquisas e das 

empresas nacionais". 

No que se refere especificamente à América Latina, é insuficiente o número 

de pesquisadores, laboratórios e pesquisa industrial, fatos agravados pelo 

isolamento dos poucos grupos existentes, o que inibe o desenvolvimento, 

principalmente nos campos em que o progresso é extremamente rápido. Tal 

situação se deteriora ainda mais em conseqüência da falta ou inconstância de apoio 

claro e vigoroso dos governos (e políticos) dos países em desenvolvimento. 

(ALLENDE, 1981) 3 8. 

As dificuldades apresentadas quanto à pesquisa estão relacionadas à 

necessidade de capacitação de pesquisadores, incluindo a formação ampla de 

pessoas em níveis avançados (doutorado e pós-doutorado), a carência de pessoas 

capacitadas na área de biotecnologia industrial, a insuficiência de sistemas de 

informação eficazes e rápidos e a falta de intercâmbio com centros desenvolvidos e 

com países em desenvolvimento. 

Universidades Públicas Federais das regiões Norte e Nordeste apresentam 

um déficit de recursos financeiros. Os problemas nessas instituições estão 

relacionados ao fornecimento inadequado de energia elétrica (prejudicando o uso 

dos equipamentos), ao fornecimento de água (principalmente nas universidades do 

Nordeste, que utilizam água dos poços, muitas vezes inadequada para as 

pesquisas), à falta de espaço físico. 

Em síntese o Brasil possui uma boa estrutura de pesquisa e produção na área 

de biotecnologia, porém há alguns embates que podem comprometer o seu 

desenvolvimento, impedindo uma posição de destaque no setor. Torna-se evidente 

ao deparar-se com problemas de infra-estrutura, carência de equipamentos, 

máquinas e pessoas capacitadas, a necessidade de a criação de projeto de 

3 6 ZANCAN, G Formação de recursos humanos para a biotecnologia no Brasil. Relatório do 
Projeto Multinacional de Biotecnologia e Tecnologia de Alimentos. Mimeo. Curitiba, 1992. p. 14. 
3 7 RHAE - Programa de Capacitação de Recursos Humanos para Áreas Estratégicas. 
3 8 ALLENDE, J E Some activities that would help to develop biotechnology and genetic 
engineering in the third world countries. UNIDO, out 1981 (mimeo) 
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desenvolvimento associado, que estabeleça a cooperação entre setores públicos, 

privados nacionais e multinacionais. 

3.1.1 A ciência no quadro das biotecnologias: o papel do pesquisador 

A pesquisa é entendida como um conjunto de atividades realizadas de forma 

intencional e sistemática visando à produção de novos conhecimentos. A ciência e a 

tecnologia mantêm uma interdependência intensa e complexa, de modo que não é 

mais possível sustentar um ritmo adequado de produção de novas tecnologias sem 

a correspondente produção de conhecimentos científicos 3 9. (BARBIERI, 1990) 4 0 

A pesquisa em biotecnologia no Brasil, em 2000 apresentava os seguintes 

números: 6.616 pesquisadores, distribuídos em 1.718 grupos e 3.814 linhas de 

pesquisas. As ciências agrárias e médicas contavam, respectivamente, com 1.075 e 

503 linhas de pesquisa. (SALLES FILHO et al., 2002) 4 1 . 

Nos últimos anos a comunidade científica brasileira desenvolveu uma 

respeitável capacidade de manipulação das novas ferramentas da biotecnologia, tais 

como a tecnologia do DNA recombinante e as pesquisas genômicas e proteômicas. 

O Projeto Genoma Brasileiro ganhou notoriedade por tornar-se o primeiro do mundo 

a sequenciar um fitopatógeno: a bactéria Xyllela fastidiosa, causadora da doença do 

amarelinho em cítricos. No último censo ocorrido em 2004, verificaram-se os 

números relativos aos grupos e às linhas de pesquisa que estão apresentados a 

seguir conforme o quadro 2: 

3 9 É importante ressaltar que a ciência está estritamente voltada para a produção de conhecimento e 
que a tecnologia é a aplicação do conhecimento produzido pela ciência no processo de produção de 
mercadorias. 
4 0 BARBIERI, J. C. Produção e transferência de tecnologia. Série Fundamentos. São Paulo: Ática, 
1990. 
4 1 SALLES FILHO, S et al. Instrumentos de apoio à definição de políticas em biotecnologia. 
Campinas: MCT/FINEP, 2002. 
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SETOR DE APLICAÇÃO GRUPOS DE PESQUISA LINHAS DE PESQUISA 

Produtos e processos 
biotecnológicos 

2.087 4.061 

QUADRO 2 - DISTRIBUIÇÃO DOS GRUPOS E LINHAS DE PESQUISA SEGUNDO O SETOR DE 
APLICAÇÃO ASSOCIADO À LINHA DE PESQUISA 
FONTE: Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil, CNPq, censo 2004. 
Nota: Os setores de aplicação (ou de atividade) são associados às linhas de pesquisa. Cada linha de 
pesquisa pode estar associada a até três setores. 

Segundo o censo de 2000, do Diretório dos Grupos e Pesquisas do Brasil, os 

dados estatísticos dos grupos de pesquisa e linhas de pesquisa eram 

respectivamente: 1.718 e 3.844. Isso significa que entre 2000 e 2004 houve 

crescimento de mais de 2 1 % nos grupos de pesquisa e um aumento superior a 5%. 

Os dados apresentados acima são interessantes no que diz respeito à 

evolução das atividades relacionadas à biotecnologia no país. Nos últimos anos é 

possível verificar o avanço das pesquisas em biotecnologia. 

A criação de centros de pesquisas cooperativos ocorreu em virtude da 

necessidade de reunir capacitações mais amplas, seja pela própria característica 

das inovações que caracterizam o período recente (por exemplo, para a realização 

da identificação de genomas, as equipes de pesquisa reuniram centenas de 

pesquisadores e laboratórios em capacitações que se complementavam), seja ainda 

pelo maior destaque atribuído pelas financiadoras para estimular essa modalidade. 

(SALLES FILHO et al., 2001). 

Os centros de pesquisa podem ser definidos como uma estrutura 

organizacional autônoma, cuja operação e financiada pelo governo, durante certo 

período e por várias empresas do mesmo setor ou de setores correlatos, que se 

associam ao centro e pagam taxas de manutenção. Participam deste arranjo 

universidades, institutos de pesquisa públicos ou privados, empresas, associações 

industriais e diversos órgãos. Normalmente, o centro está sediado em uma 

universidade, para facilitar o treinamento de estudantes de graduação e de pós-

graduação. (SALLES FILHO et al., 2001). 

As principais atividades de um Centro de Pesquisa Cooperativa (CPC) são as 

pesquisas genérica ou pré-competitiva, não proprietária, de interesse do conjunto de 

empresas associadas, e o ensino de pós-graduação, de caráter interdisciplinar, com 
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o envolvimento dos estudantes nas pesquisas realizadas no centro. Seu objetivo 

principal é a realização de pesquisa cooperativa, de longo prazo, e formação de 

recursos humanos, com forte ênfase em desenvolvimento de tecnologias para a 

aplicação comercial. (SALLES FILHO et al., 2001). 

Segundo Stal 4 2 , as empresas se valem de parcerias com universidades para a 

realização de pesquisa básica dirigida (pré-competitiva), nas quais o apoio coletivo 

de várias empresas reduz os custos e os riscos, mas que não representa 

necessariamente a pesquisa puramente fundamental. O apoio governamental a 

estes consórcios é uma forma de encorajar tanto a difusão como a geração de 

tecnologia. O objetivo principal do programa é aumentar a velocidade das inovações 

tecnológicas, por meio da criação de ligações mais permanentes e de longo prazo 

entre pesquisadores universitários e a indústria, que se responsabiliza pela maior 

parte dos recursos. O centro é uma unidade organizacional autônoma, porém sem 

figura jurídica própria, o que lhe concede flexibilidade suficiente para atender as 

necessidades de pesquisa das empresas. A diferença é o comprometimento das 

empresas com o apoio coletivo a um programa de pesquisa. 

O grupo de pesquisa segundo o Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil, 

CNPq, é definido como um conjunto de indivíduos organizados hierarquicamente em 

torno de uma ou, eventualmente duas lideranças: cujo fundamento organizador 

dessa hierarquia é a experiência, o destaque e a liderança no terreno científico ou 

tecnológico; no qual existe envolvimento profissional e permanente com a atividade 

de pesquisa; cujo trabalho se organiza em torno de linhas comuns de pesquisa; e 

que, em algum grau, compartilha instalações e equipamentos. 

O conceito de grupo admite aquele composto de apenas um pesquisador. Na 

quase totalidade desses casos, os grupos se compõem do pesquisador e de seus 

estudantes. 

Pesquisadores são os membros graduados ou pós-graduados da equipe de 

pesquisa, direta e criativamente envolvidos com a realização de projetos e com a 

produção científica, tecnológica e artística do grupo. Estagiários pós-doutorais 

devem ser considerados como pesquisadores do grupo. (Diretório dos grupos de 

pesquisa no Brasil, CNPq). 

4 2 STAL, E. Centros de pesquisa cooperativa: Um modelo eficaz de interação universidade-
empresa. São Paulo: USP, 1997. (Tese de doutorado). 
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3.2 O PAPEL DA INDÚSTRIA BRASILEIRA NO PROCESSO DE INOVAÇÃO: O 

PAPEL DO EMPRESÁRIO 

No Brasil, atualmente, a biotecnologia integra a base produtiva de diversos 

setores da economia, com um mercado que atinge aproximadamente 3% do PIB 

nacional. Estima-se que, em 2000, a bio-indústria no Brasil faturou um valor entre 

5,4 e 9 bilhões de reais (2,3 a 3,9 bilhões de dólares) e gerou quase 30 mil postos 

de trabalho. (BIOMINAS, 2001) 4 3 . 

A chamada "Indústria das Biotecnologias" é a aplicação em escala industrial e 

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

purificação em escala de proteínas para a geração de produtos diversos 

(farmacêuticos, alimentos, enzimas). 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 no ano de 2000 foi da ordem de $ 47 bilhões. 

(Ernst e Young, 2000) 4 4 . 

Um estudo realizado em 2 0 0 1 4 5 pela Fundação Biominas, com base em 

dados da Base de Dados Tropicais (BDT) e da Associação Brasileira de Empresas 

de Biotecnologia (ABRABI), identificou a existência de 304 empresas de 

biotecnologia no país, classificadas por diversos segmentos de mercado. Verificou-

se que as regiões Sudeste e Sul concentram 90% das empresas. Particularmente 

São Paulo, Minas Gerais e o Rio de Janeiro que, juntos, abrigam 8 1 % da atividade 

empresarial existente no país. As regiões que apresentam a menor densidade 

empresarial, respondendo por 3% do conjunto do país, são as regiões Norte e 

Nordeste. Já a região Centro-Oeste em conjunto possui 5% das empresas. 

4 3 BIOMINAS, Fundação Parque nacional de empresas de biotecnologia. Belo Horizonte, 2001 
4 4 ERNST; YOUNG The economics contributions of the biotechnology industry to the U. S. 
economy. 2000 
4 5 O estudo realizado pela Fundação Biominas baseou-se no diretório de empresas preparado pela 
ABRABI em 1995 e no seu embasamento de conhecimentos e experiência em atuação empresarial 
acumulados e programados realizados ao longo dos últimos anos, o levantamento identificou 304 
empresas (listadas no Diretório Nacional de empresas de Biotecnologia, 2001, Versão Biominas) 
como atuantes em Biotecnologia no Brasil. O estudo impírico do "Parque Nacional de Empresas de 
Biotecnologia" realizado pela Fundação Biominas, foi solicitado pelo Ministério de Ciência e 
Tecnologia. 
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No que diz respeito ao papel do empresário, os novos empresários da 

indústria são empreendedores que usam vários tipos de oportunidades para 

desenvolver conhecimento e produzir serviços, produtos e processos. O sistema 

associado ao aparecimento da empresa de biotecnologia também favorece o 

desenvolvimento de novas formas de organização empresarial dos ativos, 

especialmente dos ativos do conhecimento, através de redes contratuais que se 

estruturam em torno da pesquisa, da produção e do financiamento, ligando 

diferentes tipos de negócio. Os ativos de conhecimento das empresas podem ser 

negociados em bolsas, comprados por outras corporações ou podem fazer parte de 

acordos e alianças com outras empresas que desenvolvem alianças estratégicas. A 

Indústria de Biotecnologia para Fonseca 4 6 (2006) inclui: 

As companhias farmacêuticas que se especializam em pesquisa genética, 
desenvolvimento terapêutico de proteínas e anticorpos bem como na fabricação de 
drogas terapêuticas e vacinas com base nas técnicas de biotecnologia moderna; As 
companhias agroindustriais que desenvolvem e produzem bens geneticamente 
modificados; As companhias que aplicam técnicas de engenharia genética à 
produção industrial e gestão do meio ambiente. 

Em quase todo o mundo a indústria de biotecnologia é formada basicamente 

por pequenas e médias empresas criadas por cientistas e tecnólogos originários de 

laboratórios de universidades ou de governo. As atividades destas pequenas e 

médias empresas de biotecnologia estão quase que exclusivamente comprometidas 

com a pesquisa desenvolvida realizadas in-house ou em parceria com universidades 

e laboratórios de outras empresas, reforçando as conexões entre a academia e os 

mercados de biotecnologia. No entanto, a indústria de biotecnologia ainda não 

mostra um padrão competitivo completamente estruturado, como ocorre na indústria 

farmacêutica ou química. Nesse sentido ela pode ser considerada uma "indústria 

emergente", ainda em estado formativo, onde a competição manifesta-se 

basicamente através das inovações tecnológicas. A taxa de entrada de novas 

empresas no mercado é muito elevada, embora a taxa de mortalidade também seja 

elevada. Os níveis de concentração também são menores, uma vez que as barreiras 

econômicas não são suficientemente altas para impedir a entrada de novos 

concorrentes neste mercado. (FONSECA, 2006). 

FONSECA, op. cit. 2006. 
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3.2.1 Os centros de P&D no seio das indústrias: uma análise do objeto técnico e 

industrial 

Pesquisa e Desenvolvimento, de acordo com a Embrapa 4 7, "é o conjunto de 

ações que envolvem a geração e transformação dos conhecimentos e a adaptação 

de tecnologias já existentes em novas tecnologias, na forma de produtos e 

processos acabados que atendam às necessidades do mercado". 

Para que sejam realizadas e atuem com sucesso, efetivamente, as indústrias 

devem manter parcerias e cooperações, pois estas são vitais para que haja o 

desenvolvimento neste setor. Dito isso, entende-se que uma só entidade não será 

capaz de fornecer todo o conjunto de necessidades das empresas participantes, 

envolvendo aspectos diversos como pesquisa científica e tecnológica, testes 

clínicos, propriedade intelectual, financiamento, capitalização, manufatura, 

distribuição. (SILVEIRA, DAL POZ e ASSAD, 2004) 4 8 . 

Para Silveira, Dal Poz e Assad, "em particular, as empresas de biotecnologia 

necessitam de intensa gama de informações, conhecimentos e um conjunto de 

inputs externos para complementação de suas capacidades tecnológicas, mesmo 

que as atividades de P&D estejam internalizadas". 

O objetivo geral de Pesquisa & Desenvolvimento segundo a Embrapa é: 

"Promover o avanço do conhecimento em áreas estratégicas e o desenvolvimento 

de tecnologias (produtos e processos) acabadas, competitivas, e adequadas a 

demandas imediatas e futuras identificadas na interação com a sociedade". 

Procurando avaliar o Parque Nacional, especificamente, em como está 

gerando, transformando e absorvendo os avanços científicos e as novas tecnologias 

externas, foram realizados estudos onde, de um lado a internalização de P&D e de 

outro, a existência de cooperações com universidades e centros de pesquisa 

nacionais e internacionais. A existência internalizada de departamentos de P&D tem 

sido considerada como essencial para a geração, assimilação, adaptação e 

transformação de tecnologias e conhecimentos adquiridos externamente. 

4 7 EMBRAPA. Política de P&D. Brasília: Embrapa Comunicação para transferência de tecnologia, 
1999. 39p. 
4 8 SILVEIRA, José Maria Ferreira J.; DAL POZ, Maria Ester; ASSAD, Ana Lúcia. (Org.) Biotecnologia 
e recursos genéticos: Desafios e oportunidades para o Brasil. Campinas: Instituto de 
Economia/FINEP, 2004. p. 89. 



32 

Uma das diferenças da biotecnologia empresarial está no fato dela ser 

conduzida pelo chamado "empresário cientista", que em um estágio inicial de sua 

empresa vai buscar colaboradores que venham a contribuir para o avanço da 

tecnologia. Em outros estágios do desenvolvimento empresarial, quando se dá o 

início da alavancagem financeira e capitalização, adquire maturidade e outros 

recursos empresariais, além de compreender melhor a contribuição de outras 

especialidades necessárias a consolidação de seu empreendimento, buscando 

diversificar a escolha de parceria e cooperação, identificando executivos e gerentes 

financeiros, comerciais e de marketing. 

No Brasil, uma análise baseada na declaração do Imposto de Renda das 

pessoas jurídicas de 49 mil empresas representativas de todos os ramos na indústria 

de transformação, mostrou que 92% do total de dispêndios em P&D, no ano de 

1977, resultaram de atividades de 23% das empresas que declararam gastos em 

P&D neste ano e se situavam na classe da receita líquida mais elevada; 82% do 

total desse dispêndio resultaram das atividades de 4% das empresas que 

declararam gastos em P&D e se situavam na classe de receita de exportação mais 

elevada. Estes dados evidenciam uma alta concentração das atividades de P&D 

num reduzido número de empresas. Essa análise revelou que essas empresas têm 

centros cativos de P&D, operam tecnologias intensivas no uso da ciência e da 

pesquisa e são organizações de grande porte, com grande atuação no mercado 

exterior. (BARBIERI, 1990). 

As empresas buscam atuar de diferentes modos para conseguir o controle da 

nova tecnologia. Algumas criam seus próprios centros de pesquisa, de acordo com 

os interesses da empresa em outros terrenos; outras atuam na aquisição de 

pequenas companhias de biotecnologia, buscam por associar-se ou fazer parcerias, 

já que estes centros são especialistas na área de biotecnologia, e muitos não 

dispõem de dinheiro para grandes projetos. E, para finalizar, e talvez a mais 

proveitosa, é a realização de contratos com universidades e instituições públicas de 

pesquisa. Isto tem sido bastante usual na Europa e EUA, onde as transnacionais 

financiam os projetos e as universidades realizam as pesquisa. No entanto, como 

observa Hobbelink 4 9, estes contratos entre as indústrias e as universidades 

4 9 HOBBELINK, Henk. Introdução: Sobre a esperança e a promessa. In: Biotecnologia, muito além 
da Revolução Verde. Desafio ou desastre? Porto Alegre: Riocel, 1987 p. 120 
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provocam controvérsias em razão da falta de liberdade acadêmica. Como destaca o 

autor, referindo-se a um contrato entre a Monsanto e a Universidade de Washington 

"não se pode realizar nenhuma pesquisa, a menos que a empresa dê sua 

permissão", e referindo-se também a uma doação da Hoechst a um laboratório 

biotecnológico: "virtualmente todo o mundo neste laboratório, é um servente da 

Hoechst". 

A importância que investimentos em P&D exercem para o desenvolvimento 

de uma nação é tão vital que países como os EUA, por exemplo, devem a maior 

parte do seu crescimento econômico aos investimentos públicos e privados em 

pesquisa, desenvolvimento e inovação. Na atualidade a vinculação entre o 

conhecimento científico fundamental e tecnologia estão estritamente ligados, pois 

cada vez mais a tecnologia industrial de base competitiva, a pesquisa de base, e a 

pesquisa fundamental orientada têm papel cada vez mais importante, isto se 

evidencia na biotecnologia onde as "ciências da vida" estão diretamente vinculadas 

ao processo industrial. (CHESNAIS, 1996) 5 0. 

Isto quer dizer, os países desenvolvidos priorizam os investimentos nas 

instituições de nível superior, responsáveis não apenas pela formação e qualificação 

profissional, mas também fundamental no âmbito do desenvolvimento e tecnologia. 

Enquanto isso, no Brasil, a proporção entre cientistas e população economicamente 

ativa é dezoito vezes menor que a dos EUA, doze vezes menor que Cuba, três 

vezes menor que Argentina, Chile ou Costa Rica. (NOVAES, 1999) 5 1. 

Por fim, retoma-se a problemática inicial deste capítulo: Como a produção de 

ciência e tecnologia nas instituições de pesquisa pode ser industrialmente aplicada 

na produção de bens? 

Após analisado que a produção de ciência repousa, de um modo geral, sobre 

os ombros do pesquisador dos laboratórios de pesquisa e que o empresário é a 

figura responsável por aplicar a ciência convertida em tecnologia na produção de 

bens, é facilmente percebido que uma das respostas da pergunta é a estimulação da 

interação entres estes dois agentes, ou aproximação das instituições de pesquisa 

com as empresas, o que muito pouco ocorre no Brasil. Em países desenvolvidos, 

5 0 CHESNAIS,François. A mundialização do capital. São Paulo: Xamã, 1996. p. 142 
5 1 NOVAES, Washinton. O fosso da ciência. O estado de São Paulo. São Paulo: Jun. 1999. p. 2. 
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cuja indústria biotecnológica é forte, ocorre a formação de pólos que compreendem 

a união de universidades com empresas num mesmo espaço geográfico, fato que 

facilita a interação entre os agentes. Neste, sentido, percebe-se que as políticas 

públicas brasileiras fazem é distanciar as instituições de pesquisa das empresas, 

fato que culmina num atraso em relação aos países desenvolvidos. 

Da mesma forma, é evidente que os empresários brasileiros são diferentes 

dos empresários de países desenvolvidos, no sentido de que o desconhecimento da 

aproximação anteriormente mencionada, tende a manter o atraso, também 

anteriormente citado. Esta aproximação da indústria com os laboratórios de 

pesquisa demanda investimentos em pesquisa. Neste sentido, a incerteza e riscos 

associados a estes processos de geração de inovações tecnológicas tornam-se um 

fator contrário ao desenvolvimento das biotecnologias no Brasil. O acesso ao 

capital, bem como a rentabilidade de outros investimentos com menores riscos 

diminui, a grosso modo, a atratividade por investimentos em várias atividades e, 

neste caso, nas biotecnologias. 
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4 O P R O C E S S O DE INOVAÇÃO NAS BIOTECNOLOGIAS NOS ESTADOS 

UNIDOS 

O início deste capítulo destina-se ao entendimento e resultados relevantes 

durante a história da inovação biotecnológica do citado país. A seguir como os norte-

americanos trabalham o processo de inovação, considerando seus principais 

colaboradores. 

4.1 A HISTÓRIA DO PROCESSO DE INOVAÇÃO E SEU DESENVOLVIMENTO: 

RESULTADOS RELEVANTES 

Do ponto de vista econômico, a emergência da biotecnologia moderna criou 

uma "estrutura industrial" muito diferente da indústria biotecnológica tradicional, pelo 

menos nos Estados Unidos, onde o principal agente é a grande empresa do setor 

químico ou de alimentos e bebidas. Primeiramente destaca-se a rapidez com que os 

novos conhecimentos foram transformados em "riquezas ou negócios". A tecnologia 

do DNA recombinante foi descoberta em 1973. Três anos depois, foi criada nos 

Estados Unidos a primeira grande empresa de biotecnologia mundial: a Genentech, 

fundada pelo investidor de capital de risco Robert Swanson e pelo bioquímico 

Herbert Boyer (cientista da UCSF) provocando o desenvolvimento das Ciências da 

Vida, surgindo novos campos de aplicação, tais como a agro-alimentação, proteção 

ambiental e prestação de serviços. Houve um aumento acentuado no número de 

empresas, 1273 em 2001, 300 das quais são cotadas em bolsa. A distribuição de 

empresas de biotecnologia por setores de atividade nos EUA é apresentada no 

gráfico a seguir. 
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GRÁFICO 1 - DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE EMPRESAS NOS EUA POR ÁREA DE ATIVIDADE 
FONTE: Diretório da OECD. 

A partir da década de 90, as empresas do país começaram a contar com 

mecanismos de recursos financeiros, assim como a NASDAQ, muito embora, 

mesmo em se tratando de Estados Unidos, o papel dos fundos de natureza 

governamental foi relevante para a sustentação do fluxo de inovações e dos 

programas de desenvolvimento científico associados à criação de empresas em 

biotecnologia. Isso aconteceu por meio da criação de fundos de investimento seed. 

Uma peculiaridade desta "estrutura industrial" é que a transformação do 

conhecimento em negócio, ou seja, a industrialização do conhecimento conta com o 

envolvimento de um novo agente econômico: as Novas Empresas de Biotecnologia 

(NEB's) são empresas dedicadas apenas à pesquisa e desenvolvimento (P&D). Em 

sua grande maioria estas empresas nascem tendo como meta sequenciar os 

estudos básicos realizados nas universidades, em busca de novos produtos. 

(SILVEIRA, DAL POZ e ASSAD, 2004). 

De acordo com Silveira, Dal Poz e Assad 5 2 : 

De 1976 a 2001, a quantidade de NEB's no mercado mundial não parou de crescer. 
Em 2001, somando as empresas da América do Norte, Europa e Ásia havia cerca de 
4.284 empresas que se dedicavam exclusivamente na pesquisa e desenvolvimento 
de novas aplicações da biotecnologia moderna. O rendimento total destas empresas 
foi calculado em cerca de 190 mil postos de trabalho diretos. Juntas estas empresas 
gastaram cerca de 16 bilhões de dólares com P&D em 2001, o equivalente a 50% do 

52 SILVEIRA; DAL POZ; ASSAD. op. cit. 2004. p. 19. 



37 

rendimento total. Estes gastos são financiados basicamente de três formas: capital de 
risco, mercado de capitais e parcerias com grandes empresas multinacionais dos 
setores farmacêutico e agro-químico. 

Outro dado que registra o crescimento da biotecnologia moderna enquanto 

atividade econômica é o aumento da quantidade de patentes concedidas para 

inovações biotecnológicas, como se pode observar no gráfico a seguir. Em 1997, os 

pedidos anuais de patentes nos Estados Unidos eram de 5412 e em 2002 chegaram 

a 7763 pedidos, um crescimento de aproximadamente 43% (SILVEIRA, DAL POZ e 

ASSAD, 2004). 

Sintetizando o desenvolvimento da biotecnologia nos Estados Unidos, 

primeiramente, na área de saúde. Esta é a área mais beneficiada com a 

biotecnologia moderna, a da medicina humana. Conforme o U.S. Departament of 

Commerce, 70% das NEB's dos Estados Unidos realizam pesquisas ligadas a esta 

área. Cerca de 325 milhões de pessoas fazem uso atualmente dos medicamentos e 

vacinas, que se iniciaram a partir da biotecnologia moderna e foram aprovadas para 

a comercialização pelo U.S.Food and Drug Administration (FDA). Em 1978, foi 

aprovado o uso da insulina humana recombinante nos Estados Unidos e outros 

países em 1982. Em 1980, foi produzido o interferon por meio da técnica de DNA 

recombinante (Inter-Departmental Group ou Modem Biotechnology), entre outros. A 

partir de 1995 houve um aumento na quantidade de bio-produtos, ou seja, de 16 

produtos em 1995 para 35 em 2002. Dos 155 produtos aprovados em 20 anos, 70% 

foram aprovados nos últimos seis anos. Em 2002, as vendas em medicamentos de 

engenharia genéticas atingiram 15 bilhões de dólares (ETC GROUP, 2003) 5 3. 

De acordo com a associação das empresas farmacêuticas dos Estados 

Unidos - Pharmaceutical Research and Manufacturers of América (PhRMA), além 

daqueles produtos em mercado, em 2002 havia 425 novos bio-produtos em fase de 

pesquisa e desenvolvimento, distribuídos por cerca de vinte classes terapêuticas. 

(SILVEIRA, DAL POZ e ASSAD, 2004). 

As primeiras experiências a campo com plantas geneticamente modificadas 

foram realizadas em 1986, nos Estados Unidos. A plantação de transgênicos em 

larga escala para fins comerciais começou em 1996 e a partir de então a área 

plantada em todo mundo aumentou sistematicamente. A tabela a seguir retrata o 
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crescimento da área plantada com cultivos GM a partir de 1996. Até 2003, esta área 

apresentou uma taxa de crescimento geométrico anual de 46,42%. A difusão 

ocorreu, além da participação dos Estados Unidos, em países em desenvolvimento, 

destacando-se a Argentina (80%). 

TABELA 1 - EXPANSÃO DA ÁREA PLANTADA COM CULTIVOS TRANSGÊNICOS 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Taxa de 

Crescimento 
geométrico 

anual 

TOTAL 2,8 12,8 27,8 39,9 44,2 52,6 58,7 67,7 46,42% 

Países 
Desenvolvidos 1,6 9,5 23,4 32,8 33,5 39,1 42,7 47,3 47,7% 

Estados Unidos 1,5 8,1 20,5 28,7 30,3 35,7 39 42,8 48,7% 

Países em 
Desenvolvimento 1,2 3,3 4,4 7,1 10,7 13,5 16 20,4 45,5% 

Argentina 0,1 1,4 4,3 6,7 10 11,8 13,5 13,9 80% 

FONTE: Elaborado a partir de James^vários anos). 

A produção de cultivos geneticamente modificados até o momento concentra-

se em três grupos de commodities de grande valor no comércio mundial: soja, milho 

e algodão. A soja é a que apresenta maior taxa de difusão no mundo, isto é, 55%, 

atingindo 85% nos Estados Unidos que representa o maior produtor mundial. 

4.2 AS UNIVERSIDADES E AS EMPRESAS NOS ESTADOS UNIDOS EM 

RELAÇÃO ÀS BIOTECNOLOGIAS 

A parceria entre empresas e universidades nos Estados Unidos começou com 

a política do Bayh-Dole Act, em 1980, e que recebeu emendas em 1986. O Bayh-

Dole Act racionalizou e simplificou a política federal em relação ao patenteamento e 

licenciamento tecnológico dos resultados da pesquisa pública. 

ETC GROUP. Communiqué globalizacion as. Concentracion dei poder corporativo. Jul/ago. 2003. 
5 4 JAMES, C. Global status of commercialized transgenic crops: ISAAA Briefs n. 27. ISAAA: 
Thaca, NY, 2003. 
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Da mesma forma, o Stevenson-Wydler Act, e o Technology Transfer Act of 

1986, que definiram a política de transferência de tecnologia, o Cooperative 

Research and Development Agreements (CRADA's) criou os mecanismos para a 

colaboração do P&D entre firmas e laboratórios federais. 

Os resultados da colaboração entre empresas e universidades norte-

americanas foram especialmente importantes para o desenvolvimento da 

biotecnologia em termos de garantir um retorno social alto, especialmente onde 

existia um hiato entre os retornos privados e sociais e, além disso, onde o retorno 

privado não poderia ser garantido sem a existência de fundos públicos. 

Diferentemente no Brasil, as relações entre indústria e instituições de pesquisa ainda 

estão distantes da situação que se verifica nos Estados Unidos. A pesquisa no 

campo das biotecnologias no Brasil depende muito da ajuda estatal para prosseguir, 

pois os empresários brasileiros são extremamente avessos à incerteza associada ao 

investimento neste setor, bem como ao elevado tempo para o retorno sobre o 

investimento. 

Estas medidas contribuíram para dar agilidade, não só ao sistema de 

financiamento, mas também contribuíram para dar suporte a descobertas 

importantes como a do DNA recombinante. Os mecanismos de apoio federal ao 

pequeno empreendimento de base científica têm constituído a essência da política 

tecnológica norte-americana. O suporte governamental abrange desde o estágio e 

protótipos, financiando a fase crítica em que a empresa emerge como uma empresa 

start-ups e os estágios de desenvolvimento posteriores, desde que as empresas não 

tenham mais do que 500 empregados. 

Os Institutos Nacionais de Saúde correspondem a mais ampla rede de 

pesquisa mundial em saúde. O orçamento de P&D do NIH era de cerca de 29 

bilhões de dólares em 2005. No entanto, apenas 10% das pesquisas realizadas pelo 

NIH eram diretamente realizadas dentro das empresas, pesquisa in-house, sendo 

cerca de 90% dependente de capacitação de outras instituições suportadas pelo 

NHI. Na realidade, o segredo da bem-sucedida base de apoio à pesquisa em saúde, 

medicina e biotecnologia farmacêutica e médica nos Estados Unidos deve-se à 

tentativa de estreitar as relações entre a comercialização dos produtos, processos e 

serviços desenvolvidos com a base governamental de apoio à pesquisa básica, 

situação que no Brasil ocorre num passo muito lento. As pesquisas de medicina e 
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farmácia no Brasil estão basicamente restritas a algumas instituições, tais como a 

FIOCRUZ, o Hospital Universitário da Universidade Federal da Bahia, entre outros. 

De acordo com o National Science Foundation, cerca de 66% dos 292 bilhões de 

dólares gerados para as atividades de P&D nos Estados Unidos, ainda durante o 

ano de 2002, foram recursos que vieram do setor privado. Deste total, 28% foram 

aportados pelo governo norte-americano, outros 3,5% por universidades norte-

americanas e 2,5% por organizações não governamentais. Embora as despesas em 

P&D realizadas pelos Estados Unidos sejam maiores, em termos absolutos, a 

intensidade dos investimentos em P&D sobre o PIB é maior em outros países. Nos 

Estados Unidos ela representa 2,8% do PIB de cerca de 13 bilhões de dólares. De 

2001 a 2004, o Japão, a União Européia e os Estados Unidos aumentaram esta taxa 

em 13%, 5% e 1%, respectivamente. (OECD, 2006) 5 5 

Em relação ao apoio financeiro às biotecnologias, verifica-se que o mercado 

norte-americano das biotecnologias recebeu muitos recursos através dos mercados 

financeiros privados, após o surto especulativo das bolsas de valores em 1999-2000. 

Os recursos financeiros levantados em 2005 atingiram aproximadamente 14,7 

bilhões de dólares, valor que só fica atrás dos observados nos anos de 2000 e 2004. 

TABELA 2 - EVOLUÇÃO DO MERCADO DE FINANCIAMENTO EM 
BIOTECNOLOGIA NOS EUA (EM US$ MILHÕES) 

Estados Unidos Aporte Financeiro à Biotecnologia - Modalidade de Negócios (US$ Milhões) 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 % 
IPO'$ 260 685 4,997 208 456 448 1,618 626 11,6% 

Foliem -cm 500 3,68 14,964 1,695 838 2,825 2,846 3.952 29,5% 

Outros 787 2,969 9,987 3,635 5,242 8,306 8,964 6.788 30,9% 

Venture Capital 1.219 1,435 2,773 2,392 2,164 2,826 3,551 3.328 13,4% 

Total 2766 8,769 32,772 7,93 3,699 14,405 16,979 14.694 23,2% 

FONTE: Ernst & Young (Bio Centure, BioWorld Venture One),2006. 
(%)Taxa de crescimento anual 

Apesar do forte crescimento agregado dos recursos financeiros, de cerca de 

23% ao ano entre 1998 e 2005 (tabela acima) os aportes de recursos venture capital 

mantiveram-se relativamente estáveis embora o lançamento de novas empresas de 

biotecnologia em bolsa tenha, tenha caído muito desde 2000, e especialmente entre 

2004 e 2005. Este fato reflete, de certa forma, o amadurecimento da indústria de 

OECD Biotechnology statistic. Paris, 2006 
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biotecnologia e o anseio dos acionistas que aportam recursos através das diversas 

modalidades financeiras por melhores resultados, em termos do lançamento dos 

produtos nos mercados. Na realidade os recursos financeiros privados continuam 

chegando à indústria de biotecnologia através das ofertas de follows-on, que são 

lançamentos posteriores de ações ao público, que tiveram em 2005 o seu melhor 

desempenho desde 2000. 

Outras fontes de financiamento para a indústria de biotecnologia geraram a 

maior parte dos recursos financeiros em 2005 como as originadas de fontes 

primárias conversíveis em débitos (bonds) e os investimentos privados em entidades 

públicas (PIPE). A maior operação de conversão de débitos, de 2 bilhões de 

dólares, em 2005 foi a empresa de biotecnologia, a Genentech. Em termos setoriais, 

o montante dos investimentos venture capital em biotecnologia nos Estados Unidos 

representava 15% do total de investimentos em venture capital em 2005, 22 bilhões 

de dólares. Os investimentos em biotecnologia foram superados apenas pelos 

investimentos em semicondutores e na área de serviços tecnológicos (IT). Em 1995, 

os investimentos venture capital em biotecnologia atingiram 760 milhões de dólares, 

tendo aumentado 16% ao ano de 1995 a 2005. 

O país domina o mercado biotecnológico com o maior número de produtos 

geneticamente modificados, lançados comercialmente no mundo, além da grande 

quantidade de instituições com especialistas em pesquisas e desenvolvimento 

atuando nessa área e o investimento maciço principal na área vegetal. A indústria de 

biotecnologia mostra-se uma das mais intensivas em P&D entre todas as indústrias. 

O que se observa também é o forte investimento em atividades de pesquisa e 

de desenvolvimento de produtos. A capitalização de mercado, valor total das 

transações econômicas envolvendo as empresas de biotecnologia de capital aberto 

atingiu mais de 300 bilhões de dólares no início de 2005. 

O gasto das empresas da indústria em atividades de pesquisa e de 

desenvolvimento de produtos nos Estados Unidos foi de 19,8 bilhões de dólares em 

2004, representando 43% do total das receitas. A média dos gastos em P&D por 

empregado é de 105 mil dólares, e de 13,7 milhões de dólares, em média, por 

empresa. Há dez anos antes, estes gastos eram de 68 mil de dólares por 

empregados e 5,3 bilhões de dólares por empresas, respectivamente, um 

crescimento médio anual de 4,5% e 5,2% ao ano em dez anos. Apesar de 
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desempenho extraordinário, a indústria de biotecnologia apresenta perdas líquidas 

de cerca de 5,9% ao ano entre 1994 e 2004 (conforme tabela 12). Estas perdas 

podem ser explicadas em grande parte pela imaturidade do segmento de 

biotecnologia farmacêutica, que apesar de estar desenvolvendo cerca de 300 drogas 

terapêuticas e de ter vacinas gênicas em fase de testes clínicos compartilha das 

mesmas dificuldades e têm os mesmos elevadíssimos custos de desenvolvimento 

de produtos. 

TABELA 3 - ESTATÍSTICAS SOBRE A EVOLUÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
DA BIOTECNOLOGIA 

2004 2002 2001 1998 (D 
Vendas 33,3 24,3 19,3 14,5 15,8% 
Receitas 46,0 29,6 26,7 20,2 15,2% 

Gastos em P&D 19,8 20,5 14,2 10,6 11,0% 
P&D/Receitas 43% 69% 53% 52% 

Perdas Líquidas 6,4 9,4 5,6 4,1 5,9 
Empresas ao Público 330 318 339 316 2,2 
Número de empresas 1.444 1.466 1.379 1.311 1,0% 

Número de empregados 187.500 194.600 174.000 155.000 6,2% 

N. empreg./empresa 130 133 126 118 5,2% 
Gastos de 

P&D/Empregado 105,600 105,344 81,609 68,387 4,5% 

FONTE: Ernst & Young (BIO ), 2006. 

As dimensões da evolução da importância empresarial da biotecnologia e a 

sua especificidade como indústria, podem ser melhores analisadas pela comparação 

efetuada pela empresa de consultoria Ernest & Young (2006) em dois momentos 

diferentes, em 1991 e em 2005. A tabela 13, a seguir revela um crescimento 

considerável da indústria de biotecnologia cujas vendas, no primeiro ano da década 

de 90, 6 bilhões de dólares, não ultrapassavam 70% das vendas de uma das 

maiores empresas farmacêuticas, Merck, US$ 8,6. Cerca de quatorze anos depois, 

as vendas da Merck representam menos da metade das vendas da indústria de 

biotecnologia nos Estados Unidos embora capitalização no mercado é de seis vezes 

maior do que a da corporação farmacêutica. 
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As empresas de biotecnologia Amgen e a Genentech podem ser alinhadas 

com as gigantescas corporações farmacêuticas em termos de receita e de 

capitalização de mercado, como pode ser visto na tabela 14, onde são comparados 

dados financeiros do grupo das onze maiores empresas da indústria farmacêutica 

com dados das onze maiores empresas da indústria de biotecnologia. As empresas 

estão alinhadas em ordem decrescente de acordo com os ganhos capitalizados no 

mercado de ações e não por vendas. A análise dos indicadores financeiros das 

empresas é bastante expressiva uma vez que as vendas/receitas do grupo 

representam cerca de 60% das vendas da indústria farmacêutica e cerca de 50% na 

indústria de biotecnologia. Inicialmente se observa que a maior importância dos 

gastos de P&D/Receitas para o grupo de empresas de biotecnologia, 22% em 

biotecnologia contra 14% na farmacêutica. O gasto médio em pesquisa e 

desenvolvimento por empregado chega a ser mais do que dobro na indústria 

biotecnologia (141 mil dólares pela média ponderada), mais do que o dobro do gasto 

de P&D na indústria farmacêutica (62 mil dólares, pela média ponderada). Da 

mesma forma, um empregado das empresas de biotecnologia gera receita média 

(ponderada) de 666 mil e 421 mil dólares na indústria farmacêutica. Pela média 

simples de todas as empresas obteve-se 56 e 137 dólares como gasto de P&D por 

empregado e 391 e 619 dólares para receita por empregado. Uma média ponderada 

de 62 e 141 dólares foi obtida para cinco corporações farmacêuticas (Bristol, Eli Lilly, 

J&J Merck e Pfizer) e para oito empresas de biotecnologia (em que não estão 

incluídas as empresas Celgene, Serono e Cepracor). 

TABELA 4 - DEZ MAIORES EMPRESAS DE FARMACÊUTICA E 
BIOTECNOLOGIA 

Empresas 
EUA 

1. Receitas 2.Número 
Empregados 

3. P&D (1/2) (3/1) (3/2) 4. 
Capitaliz. 
Mercado 

Preço 
Médio 
Ação 

Farmacêutica US$ 
milhões 

US$ 
milhões 

US$ 
milhões 

US$ 
mil% 

% US$ 
mil 

uss 
bilhões 

USS 

Pfizer 51,298 115.000 7,442 446 14,5% 65 171,9 25,6 

Sanofi Aventis 33,770 99.700 4,756 339 14,1% 48 202,8 41,8 

GlaxoSmithKline 37,272 100.000 5,397 373 14,5% 54 144,2 24,3 

Merck 2,012 62.000 3,848 355 17,5% 62 69,6 30,7 

J&J 50,656 109.000 6,416 465 12,7% 59 187,5 64,7 
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Novartis 32,526 91,700 4,846 355 14,9% 53 75,4 49,6 

Astrazeneca 23,950 60.000 3,429 399 14,3% 57 73,2 43,4 

Abbot 22,398 59.735 1,822 374 8,2% 31 76,4 45,4 

Wyeth 18,756 49.732 2,750 377 14,7% 55 60,3 43,7 

Eli Lilly 14,645 44.500 3,026 329 20,7% 68 64,3 55,0 

Bristol Myers 
Squibb 

19,207 43.000 2,746 447 14,3% 64 45,0 ne 

TOTAL 

Biotecnologia 

326,430 
US$ 
milhões 

834.367 
US$ 
milhões 

46,478 
US$ 
milhões 

391 
US$ 
mil% 

14,2% 

% 

56 
US$ 
mil% 

1.170,6 
u s $ 
bilhões US$ 

Amgen 12,022 14.300 2,314 841 19,2% 162 97,3 19,9 

Genentech 6,633 7.646 1,262 868 19,0% 165 97,5 76,1 

Serono 2,585 4.750 0,549 544 21,2% 116 17,4 16,8 

Biogen Idec 2,377 4.266 0,743 557 31,3% 174 15,4 43,4 

Gilead Science 2,030 1.800 0,278 1.128 13,7% 154 24,1 42,3 

Genzyme 2,597 7.000 0,749 371 28,8% 107 18,30 65,3 

Chiron 0,614 5.400 0,434 114 70,7% 80 8,70 38,5 

Sepracor 0,821 2.059 0,145 399 17,7% 70 6,68 57,2 

Medimmune 1,244 1.900 0,421 655 33,8% 222 8,60 28,5 

Celgene 0,537 944 0,191 569 35,6% 202 6,15 21,9 

Biovail 0,926 2.291 0,081 404 8,7% 35 3,80 ne 

TOTAL 32,387 52.356 7,167 619 22,1% 137 304,0 
FONTE: Market Capitalizations e Preços de Ações); S&PComstock (Junho de 2006) e NASDAQ; 
Dados de Receita, Emprego e P&D, SEC - Annual report, section 13 e 15(d) 2005 e 2006. 

Estas transformações começaram na década de 50 do século passado com 

acusações encaminhadas dentro do Congresso dos Estados Unidos ao que 

considerava abusos de excesso de poder econômico e de mercado, que se 

traduziam em margens de lucro excepcionais das empresas. Como reação a estas 

acusações a indústria farmacêutica passou a tentar diversificar suas fontes de 

receitas, com o benefício de poder reportar oficialmente margens de lucros menos 

elevadas. Em poucos anos, por exemplo, a American Home Products (Wyeth) 

diversificou-se para a área de fornecimento de hospitais, bens de limpeza doméstica 

e de alimentos. A partir dos anos 60, ocorreu uma expansão internacional sem 

precedentes, onde a indústria farmacêutica torna-se mais internacionalizada, 

buscando ganhos de escala. Nos anos 80, as maiores empresas já atingiam escalas 
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mínimas eficientes, chegando a grandes mercados, passando novamente a buscar 

meios de diversificar seus riscos, tentando ampliar seus pipelines. Nesta fase, são 

criadas corporações gigantescas a partir de sucessivas transações em que se 

sucedem com a SmithKline Beecham, Glaxo Welcome, Glaxo SmithKline, 

AstraZeneca, Hoffman, La Roche-Boehringer Mannheim, Sintex, Sanofi-Shintelabo, 

Aventis e Novartis, Ciba Geigy e Sandoz. Mais recentemente foi criada a terceira 

maior empresa do mundo, a Sanofi-Aventis. Em 2002, cerca de quatro corporações 

derivam mais da metade de suas receitas totais dos blockbusters entre elas, as 

empresas Pfizer (76%), Merck (75%), Bristol-Myers (58%) e Eli Lilly (51%). Á medida 

que as patentes tendem a expirar, a partir de 2004, as receitas das maiores 

empresas também se reduzem. A partir deste ponto inevitavelmente as corporações 

da indústria farmacêutica voltam-se, aos poucos, para as empresas de 

biotecnologia, com quem passam a desenvolver ativos complementares. 

Em 2005/2006 a Pfizer, J&J, Roche, GlaxoSmithKline, a Novartis e a 

AstraZeneca realizaram aquisições de empresas biotecnológicas. Esta aproximação 

não parece deter o aparecimento de novas empresas de biotecnologia naquela que 

parece ser uma indústria tipicamente emergente, pelo seu grande número de novos 

entrantes. 
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5 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE BRASIL E ESTADOS UNIDOS 

Na condição de país emergente, o Brasil é um dos paises que estão na 

vanguarda na produção das tecnologias avançadas, sobretudo no que concerne à 

aplicação destes estudos na geração de produtos, processos e serviços 

especializados que contribuam para o desenvolvimento econômico sustentável. 

Necessário se faz não esquecer que as mudanças acontecidas, a partir da década 

de 80, na conjuntura da economia mundial, vêm exigindo do Brasil esforços com a 

finalidade de alcançar as condições e os meios para inserir-se em um modelo 

econômico global e mais competitivo. Tais adaptações têm sido realizadas de modo 

gradual graças à evolução do sistema nacional de C&T, estabelecido a partir da 

última metade do século XX. (SILVEIRA, DAL POZ e ASSAD, 2004) 5 6 . 

5.1 ANÁLISE DOS AGENTES DO PROCESSO DE INOVAÇÃO BIOTECNOLÓGICA 

No campo do apoio dão fortalecimento da expansão da base do 

conhecimento, a criação do CNPq e da Capes em 1951, aliadas a outros marcos 

importantes na construção do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, como a 

Finep, em 1965, e o Ministério da Ciência e Tecnologia/MCT em 1985, constituem-

se nos alicerces fundamentais de C&T&I. Destaca-se que estas instituições estão 

atuando de maneira abrangente, envolvendo não apenas os segmentos geradores 

de conhecimentos e os setores produtores de bens e serviços, mas também a 

sociedade brasileira, em torno da constatação de que os avanços decorrentes da 

ciência e tecnologia possuem valores estratégicos para o desenvolvimento 

socioeconômico do país. Isso significa dizer que o grande desafio visto sob a ótica 

do conhecimento/inovação, é buscar nas tecnologias que configuram o novo 

"paradigma técnico-econômico", entre as quais podem ser incluídas as 

biotecnologias, soluções próprias, adequadas e avançadas para as questões 

cruciais relacionadas ao desenvolvimento harmonioso e equânime do país. 

A situação do Brasil no início da década de 80, contava com importantes 

instituições científicas, institutos tecnológicos e empresas de biotecnologia clássica 

SILVEIRA, DAL POZ e ASSAD. Op. cit. p. 33. 
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achavam-se distribuídos nas várias regiões do país, com uma concentração grande 

nas regiões sudeste e sul (de Minas Gerais ao Rio Grande do Sul). 

Embora as relações profissionais e humanas entre instituições de P&D 

fossem boas, ressentiam-se naturalmente do distanciamento geográfico e da 

inexistência de uma rede efetiva de comunicações e informações que facilitasse o 

trabalho colaborativo. Por outro lado, as relações entre centros científicos e 

empresas eram ainda pouco desenvolvidas. As biotecnologias básicas, aquelas que 

compreendem processos como a fermentação, estavam bem estabelecidas nos 

grandes setores usuários de base agrícola (principalmente indústrias de biomassa, 

como as relacionadas com o Pró-Álcool e a produção de celulose, madeiras e 

carvão vegetal) e, ainda, apresentando-se como um mercado promissor. O mesmo 

se passava no setor de bebidas fermentadas. Embora estivessem fortemente 

necessitados de modernização tecnológica (inclusive biotecnológica) e de 

aprimoramento de seus padrões de qualidade total diante de demandas competitivas 

crescentes dentro e fora do país, esses setores pouco demandavam da base 

nacional de Ciência e Tecnologia. A própria distribuição geográfica dos grandes 

empreendimentos de base biotecnológica, necessariamente localizados de acordo 

com os respectivos nichos mercadológicos ou ainda, pela concentração geográfica, 

conspirava, num País de dimensões continentais, contra a efetiva aproximação 

técnico-científica entre a Indústria e os centros acadêmicos mais avançados, 

localizados necessariamente nos grandes centros culturais urbanos. 

O Sistema Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Assistência 

ao Agricultor (EMBRAPA/EMATER), fortalecido a partir da década de 70 em 

complementação às importantes universidades agrícolas da primeira metade do 

século, procurou obviar este distanciamento através da formação de uma extensa 

rede de Centros Nacionais e Unidades espalhadas pelo Brasil, quase todos com 

excelentes instalações e nível técnico, além de bom entrosamento com redes 

congêneres estaduais, algumas também de bom nível técnico. Esse sistema vinha 

atendendo com eficiência e suficiência as demandas variadas da Agricultura e da 

biotecnologia clássica caracterizada pelo melhoramento genético de vegetais. Com o 

apoio dessa base foram bem assimilados pelo Brasil os progressos da Genética 

Clássica e da Revolução Verde, com importantes empresas de sementes (nacionais 

e estrangeiras) e um número crescente de empresas engajadas com tecnologias 
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mais modernas de manejo, desenvolvimento e reprodução de animais de alto nível 

para o abate e a produção de leite, ovos etc. Entretanto, pela própria tradição forte 

de atividade voltada para o campo, todo esse contingente detinha pouco 

embasamento científico em biologia celular e molecular. Achava-se então 

desengajado dos avanços da biotecnologia moderna que ocorriam na área 

biomédica, observação válida tanto para o caso brasileiro quanto para a pesquisa 

agrícola no mundo em geral. A situação na área biomédica brasileira do início dos 

anos 80 era diferente no que tange à prática da biologia celular e molecular, com 

grupos expressivos trabalhando na fronteira do desenvolvimento em alguns centros 

mais avançados. Nestes centros, a aproximação da pesquisa básica e aplicada com 

a atividade médica de alto nível avançava pouco, mas avançava particularmente 

onde existiam hospitais universitários de bom padrão, com atividades de residência 

e pós-graduação nas especialidades profissionais. O avanço mais aparente ocorria 

principalmente nos grandes Institutos Federais e Estaduais voltados para a Saúde, 

particularmente o Instituto Oswaldo Cruz, transformado em Fundação Pública e 

erigido no grande Instituto Nacional de Saúde Pública brasileiro. 

Entretanto, a aproximação destas instituições com a indústria farmacêutica, 

uma das grandes beneficiárias internacionais da pesquisa biomédica estava 

desestimulada. De fato, foi na indústria farmacêutica que se verificou mais 

fortemente a desnacionalização subseqüente à transformação tecnológica, quando a 

indústria mudou no Pós-Guerra de uma ênfase em produtos naturais para a síntese 

química fina. A indústria farmacêutica brasileira, considerada até 1945 uma Indústria 

forte, amparada na riqueza de flora e fauna farmacologicamente exótica do Brasil, 

não acreditou na revolução da tecnologia química, não investiu em pesquisa 

científica e tecnológica no setor e foi com isso incapaz de resistir à pressão de 

mercado de uma tecnologia superior. Já em 1980, a indústria farmacêutica nacional, 

embora numerosa, detinha apenas 15% do mercado. Pior ainda, reduzida na sua 

capacidade econômica a viver do que sobrava da exploração internacional do 

mercado interno, desqualificou-se progressivamente. Nem a política de substituição 

de importações nem a discutível abolição em 1971 do patenteamento no setor saúde 

e alimentos foi incentivo suficiente para promover o fortalecimento tecnológico e 

econômico do segmento nacional desse setor industrial. A área químico-

farmacêutica desenvolveu-se assim em presença de um mercado desequilibrado, 
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aonde empresas multinacionais trabalhavam fundamentalmente com tecnologia 

importada de suas matrizes e guardadas sob estrito segredo industrial. Apesar de 

terem algumas multinacionais montando estruturas de pesquisa e desenvolvimento, 

eram essas totalmente dependentes de interações com as respectivas matrizes, 

ocupando-se de inovar apenas na adaptação de formulações às condições 

nosológicas, sanitárias e econômicas do mercado-alvo. A atividade interna de P&D 

nas empresas era baixa, mas com exceções, confundindo-se quase sempre 

pesquisa com controle de qualidade de insumos e produtos. As atividades de 

pesquisa ficaram limitadas a Institutos como a FIOCRUZ, que se dedicaram a 

produzir e/ou formular vacinas para a saúde pública, área cujas características de 

um mercado mono-cliente não estimulavam a entrada das multinacionais. 

Por outro lado, como visto anteriormente, os Estados Unidos representam 

incontestavelmente o iniciador e líder da área biotecnológica, tendo três como 

características fundamentais desta indústria: 

a) Teve sua origem e fortalecimento por meio de EDB's, sendo que a maior 

parte dessas EDB's foi introduzida por spin off do ambiente universitário. 

Ainda que se possa notar que, em alguns casos, EDB's foram criadas como 

spin out de indústrias biotecnológicas clássicas de maior porte, ou de 

indústrias usuárias de produtos biotecnológicos; 

b) Ao longo do seu crescimento manteve relações íntimas com a sua base 

técnico-científica. A maioria começou dentro ou ao lado de grandes centros 

de pesquisa e cresceu na imediata vizinhança geográfica desses centros 

geradores, guardando com eles laços importantes de intercâmbio e 

fertilização cruzada, a maioria dos quais de características pouco formais. O 

que vale dizer, o aproveitamento da estruturação em Parques Tecnológicos 

é um dos pontos fortes da biotecnologia industrial americana. Localizam-se 

em quinze Parques Tecnológicos pré-universitários 85% das 1.231 EDB's 

recenseadas em 1993 por Stephen Burril; 

c) O estilo peculiar de capitalização e financiamento utilizado pela indústria 

biotecnológica moderna americana para trazer os resultados da ciência para 

a linha de produção e o mercado. Contrariamente a outras áreas da fronteira 

tecnológica, cujo desenvolvimento industrial foi e continua sendo fortemente 

subsidiado por recursos governamentais sob a capa de "ciência e tecnologia 
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de interesse estratégico", as EDB's biotecnológicas criaram-se e se 

desenvolveram quase exclusivamente com recursos privados, 

predominantemente na forma de capital de risco. 

Vale ressaltar que a indústria biotecnológica dos Estados Unidos viveu no 

final da década de 70 e início da de 80, um momento de grande promessa e euforia 

no mercado financeiro. Numerosas empresas foram criadas, cada uma com um 

produto de impacto em fase de desenvolvimento e com planos de tornar-se uma 

empresa verticalizada de médio e grande porte, capaz de acessar mercados finais 

em escala mundial. A oferta de abertura do capital dessas empresas gerou uma 

resposta entusiástica do público investidor. Resultou disso uma forte capitalização 

dessas EDB's, o que permitiu que planejassem longos períodos de pesquisa e 

desenvolvimento em busca de produtos radicalmente inovadores. A formação 

dessas EDB's drenou fortemente a disponibilidade de pessoal formado pelas 

universidades no campo da Biologia Molecular e da Imuno-biologia, oferecendo 

carreiras meteóricas e altas remunerações. 

5.2 O AMBIENTE CIENTÍFICO DA BIOTECNOLOGIA 

O Brasil está entre os maiores produtores de ciência da América Latina é um 

dos países mais ricos em biodiversidade encontrada em seu território. 

Aproximadamente 40 mil cientistas trabalham nas universidades e instituições 

governamentais. O emprego de cientistas e engenheiros por indústria é ainda 

pequeno, comparativamente (aproximadamente 10% do total). Esse esforço 

representa menos de 1 % da ciência mundial. O Brasil tem um cientista para cada 4 

mil habitantes, uma proporção de 1/10 daquela encontrada nas economias 

desenvolvidas. Os recursos para a ciência no Brasil dependem principalmente das 

agências governamentais federais. Apenas recentemente as empresas receberam 

algum incentivo para destinar recursos à pesquisa. Segundo os Indicadores 

Nacionais de Ciência e Tecnologia 1990-95 do CNPq, empresas públicas e privadas 

despenderam 1,8 bilhão de dólares em pesquisa e desenvolvimento, o que significou 

30% das despesas nacionais. O país, como um todo, ainda despende menos de 1% 

do seu PIB em ciência e tecnologia. Entretanto, se fosse realizado um escrutínio 
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para levantar as despesas, certamente notaria-se que os projetos de pesquisa 

verdadeiramente inovativa, vinculando as instituições acadêmicas e a indústria, 

ainda constituem uma pequena parcela do esforço total brasileiro nessa área. 

No Brasil, como também em outras economias emergentes da América, a 

pesquisa em biociências (saúde, agricultura e história natural) desenvolveu-se muito 

antes que as atividades científicas se estendessem à física, química e engenharia. A 

biociência representa quase 40% da pesquisa científica brasileira em todos os 

campos, e mais do que essa percentagem na produtividade científica (textos em 

publicações referenciais). Em termos brutos, o Estado de São Paulo representa 

cerca de 50% do esforço científico do país, e o Rio de Janeiro mais 20%. Outros 

20% concentram-se em Minas Gerais e nos estados do Sul, especialmente Rio 

Grande do Sul. O restante do país compartilha os 10% remanescentes. 

A biotecnologia está em um estágio de desenvolvimento que requer a 

presença de instituições que detenham conhecimentos fundamentais de biologia 

molecular. Não há dúvida de que a pesquisa fundamental é um ativo extremamente 

importante quanto à inovação biotecnológica. 

Não é mais admissível que pesquisas e desenvolvimentos biotecnológicos 

intermediários sejam utilizados sem recompensar as idéias, as descobertas e as 

invenções realizadas pelos cientistas básicos muito porque não há desenvolvimento 

nas biotecnologias sem ciência. Existe, hoje, um fluxo de conhecimentos e de 

recursos entre os institutos acadêmicos e a indústria biotecnológica. Por outro lado, 

as grandes empresas globais dispõem de orçamentos impressionantes para 

pesquisa e desenvolvimento, na faixa de bilhões de dólares. Mas elas têm uma 

dificuldade crescente em canalizar esses recursos para empreendimentos realmente 

inovativos em seu domínio de atuação. Principalmente por essa razão, e pela 

competição por melhores produtos para mercados mais amplos, as gigantes 

transnacionais têm concluído contratos de parceria e de terceirização com pequenas 

e médias empresas da área de biotecnologia para executar projetos de P&D, sempre 

que a combinação apropriada de criatividade e confiabilidade possa ser assegurada. 

Ao privilegiarem as pequenas e médias empresas em relação aos institutos 

acadêmicos, as grandes corporações estão racionalizando as suas interações com a 

ciência. A função das pequenas e médias empresas não é somente como parte 

contratante, mas também como uma fonte de conhecimentos fundamentais, em 
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razão de sua estreita proximidade com as instituições acadêmicas. É verdade que as 

empresas pequenas e médias dedicadas à biotecnologia gastam 15 a 40% de suas 

receitas em subcontratação de trabalho junto aos laboratórios das universidades. 

A combinação de conceitos como: fluxo de conhecimento e de recursos entre 

ciência e indústria e; tendência universal para terceirizar a pesquisa e o 

desenvolvimento por meio de contratos com pequenas e médias empresas 

biotecnológicas, propõe um quadro de fluxos para a cooperação bilateral em 

biotecnologia, como mostrado na figura 1. 

As instituições brasileiras de pesquisa e os seus cientistas têm sempre 

mantido estreitas relações com as suas entidades de contrapartida e as suas 

congêneres em todo o mundo desenvolvido. Os Estados Unidos tem sido um 

importante parceiro nessa ação. Por outro lado, os tempos modernos têm criado 

severos ônus para a espontaneidade dessas relações em diversos países, em razão 

tanto das dificuldades orçamentárias quanto da crescente conexão entre ciência de 

alto nível e inovação competitiva no mercado global. 

Não se deseja lançar dúvidas sobre a contínua validade e a eficiência de 

custos das interações puramente científicas em educação e pesquisa fundamental. 

Contudo, reconhece-se que o intercâmbio de conhecimento em biotecnologia e em 

tecnologias avançadas a ela relacionadas será mais fácil e fluirá mais intensamente 

se as instituições de pesquisa, em ambos os lados, forem vinculadas à cadeia de 

agentes direcionada aos mercados de produtos e serviços em saúde, agro-indústria, 

meio ambiente, equipamentos e componentes especiais, no Brasil e no mundo. A 

razão por trás disso está em que tais vínculos criam o ambiente para desviar para a 

ciência e a tecnologia uma fração dos investimentos em negócios. 
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FIGURA 1 - CONHECIMENTO E TECNOLOGIA 
FONTE: Carvalho, 199757 

NOTA: Adaptado pelo autor 

FLUXOS DE GERAÇÃO E TRANSFERENCIA 

A figura 1, conforme Carvalho (1997), apresenta sistemas paralelos de fluxos 

de geração e de transferência de conhecimentos e de tecnologias entre as 

instituições acadêmicas e a indústria. 

No cenário internacional, os países avançados desenvolvem esse processo, 

atualmente, ou por contratos diretos entre grandes empresas e universidades (o 

meio tradicional) ou por meio de parceria e terceirização com as pequenas empresas 

dedicadas à alta tecnologia. 

Do lado brasileiro, esse fluxo moderno através de pequenas empresas do 

setor é apenas teórico. A pesquisa brasileira de excelência corresponde a 10% da 

demanda do mercado-alvo existente. Essa proporção é talvez mais crítica em termos 

de modernas biotecnologias. Ademais, o conceito de pequenas e médias empresas 

relacionadas à inovação é mesmo recente no Brasil. Os mecanismos necessários à 

aplicação de investimentos privados nessas companhias estão ainda nos estágios 
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conceituai ou de amadurecimento, da mesma forma que a força de trabalho para 

gerenciá-los. 

Esforços decisivos nessa direção foram iniciados nos anos 80, com os 

primeiros parques científicos e incubadoras (como visto no capítulo 3), em torno de 

nossos principais centros de conhecimento e das instituições acadêmicas. Os 

parques científicos e tecnológicos e as incubadoras já são mais de 70 por todo o 

Brasil. A título ilustrativo, o Parque Científico de Bio-Ciência, uma iniciativa privada 

que ocupa 200 mil m 2 no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, abriga 

hoje quatorze pequenas e médias empresas: onze são companhias em incubação e 

três já implantaram as suas próprias instalações no espaço do parque. Todas elas 

estão presentes no mercado com seus produtos e serviços. As suas receitas para 

1996 aproximaram-se de 5 milhões de dólares. Ainda assim, nenhuma delas teve 

acesso a recursos públicos. Todas foram iniciadas com recursos muito limitados de 

seus proprietários, mas que devido às interações que hoje existem com instituições 

de pesquisa, propiciam comercializar tecnologias de bom nível. A obtenção de 

financiamento também é difícil, em razão das altas taxas de juros prevalecentes no 

Brasil e das estritas condições para os custos extras dos empréstimos. Só 

recentemente essa situação começou a mudar, com o surgimento, em volumes mais 

significativos, de capitais de investimento. Capitais públicos estão também se 

tornando disponíveis para pequenas e médias empresas inovativas, por meio do 

sistema de comercialização de ações no mercado de balcão, recentemente 

regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários. 

A nível de curiosidade, vale citar uma referência atual afirmando que o Brasil 

é um dos líderes mundiais em biocombustíveis. É incrível constatar que um país com 

tantos problemas sociais, econômicos, políticos e educacionais, por causa de uma 

série de decisões acertadas, desponta como potência mundial de combustíveis 

renováveis. 

Os Estados Unidos são os maiores consumidores de energia do mundo e a 

pressão pela redução da dependência de petróleo chegou ao limite. Produtores 

americanos usam milho, em um processo mais caro e menos eficiente que o do 

CARVALHO, A. P. de. Biotecnologia no Brasil e no Reino Unido: Possibilidades de Cooperação, 
1997. Disponível em: <http://www2.mre.gov.br/ipri/papers/inglaterra/artport17.doc>. Acesso em: 
30/09/2007. 

http://www2.mre.gov.br/ipri/papers/inglaterra/artport17.doc
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Brasil. Uma das nossas demandas é a remoção de barreiras alfandegárias, como a 

sobretaxa de 53 centavos de dólar por galão (3,8 litros). O petróleo é livre de 

impostos. 

O Brasil e os Estados Unidos, sozinhos, correspondem por 70% da produção 

mundial, sendo que o Brasil é o maior exportador e os EUA o maior produtor. 

Para transformar o etanol em uma commodity negociada mundialmente, foi 

aberto um fórum de discussão entre os dois países e o presidente americano irá 

conversar sobre o assunto diretamente com o atual gestor do executivo brasileiro. 

De acordo com as políticas de desenvolvimento do Brasil, existe uma 

tendência de se implantar políticas que permitam maior transferência de tecnologia 

para países africanos e caribenhos, fato que pode propiciar uma maior interação 

entre o Brasil e estes países, ampliando-se as relações comerciais, a geração de 

empregos, redução da pobreza e, também, o estabelecimento do Brasil como uma 

dentre as grandes nações produtoras de tecnologia e conhecimento científico. 
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6 CONCLUSÃO 

O termo biotecnologia refere-se a um conjunto amplo de tecnologias 

habilitadoras e potencializadoras envolvendo a utilização, alteração controlada e a 

otimização de organismos vivos ou suas partes funcionantes, células e moléculas 

para a geração de produtos, processos e serviços. Seus resultados são aplicáveis e 

utilizados por diversos setores, como saúde, agroindústria e meio ambiente, e 

envolvem várias áreas do conhecimento, como biologia molecular, genética, 

fisiologia, microbiologia, química, engenharia de alimentos, dentre outras. 

A biotecnologia permeia inúmeros segmentos industriais utilizando técnicas 

inovadoras e promovendo revoluções no tratamento de doenças, no uso de novos 

medicamentos para aplicação humana e animal, na multiplicação e reprodução de 

espécies vegetais e animais, no desenvolvimento e melhoria de alimentos, na 

utilização sustentável da biodiversidade, na recuperação e tratamento de resíduos, 

dentre outras áreas com potencial crescente de aplicação. 

O Brasil é um dos maiores detentores da biodiversidade, tornando o cenário 

para a biotecnologia promissor. O progresso nesta área poderá ser acelerado se 

houver esforços conjugados entre o governo, a comunidade científica e a 

empresarial no desenvolvimento de projetos conjuntos, na formação de parcerias 

produtivas, na criação de ambiente favorável a novos investimentos e no 

desenvolvimento e/ou adaptação de tecnologias com o objetivo de ampliar a 

competitividade e dinamizar o mercado de produtos biotecnológicos. 

Neste sentido, Fonseca 5 8 argumenta: 

O desenvolvimento dos mercados financeiros de risco encontrou condições ideais 
nos Estados Unidos, país onde o desenvolvimento das inovações radicais, como as 
de biotecnologia moderna, e de reconhecida tradição econômica liberal. As vantagens 
associadas a este modelo de financiamento, no entanto, não são exclusivas deste 
país. Isso é reconhecido pelo fato de outros países, incluindo a própria Alemanha e a 
França, cujo sistema financeiro não é tão flexível, terem optado por desenvolver 
instituições e políticas de apoio ao capital de risco. Neste último caso, verifica-se que, 
de um conjunto de instrumentos de apoio, o fator mais importante é o fato de 
possuírem um regime de isenção de taxas e tributos que favorecem o aporte de 
recursos adicionais, de natureza extra-crédito, às empresas inovadoras. 

FONSECA, op. cit. 2006. 
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Quanto às desigualdades, os países industrializados continuam prosperando 

mais que as nações em desenvolvimento. Um dos motivos do agravamento dessas 

diferenças é a política protecionista praticada pelas nações desenvolvidas, que 

concedem subsídios para a indústria e a agricultura. 

Vale citar, entretanto, uma revolução ocorrida no país, quanto à organização 

da pesquisa pública para o desenvolvimento de genomas, rede financiada pela 

Fapesp, lançado atualmente, o Programa Genoma Nacional, pelo Ministério de 

Ciência e Tecnologia, com sete grupos regionais e um investimento de 26 milhões 

de reais. 

Em relação à liderança dos Estados Unidos na área biotecnológica, é 

conhecida a grandiosidade que envolve este país, principalmente na área da saúde. 

Ali foi criada a primeira empresa de biotecnologia do mundo e a partir daí foram 

criadas as Novas Empresas de Biotecnologias (NEB's), que são aquelas que se 

dedicam exclusivamente à pesquisa e desenvolvimento e que no Brasil são pouco 

criadas. Elas nascem objetivamente para dar seqüência aos estudos básicos 

realizados nas universidades, em busca de novos produtos. Juntas, estas empresas 

gastaram 16 bilhões de dólares com P&D, em 2001. Estes gastos financiam-se de 

três formas: capital de risco, mercado de capitais e parcerias com grandes empresas 

multinacionais dos setores farmacêutico e agro-químico. Outro dado relevante 

quanto ao crescimento da biotecnologia é o aumento da quantidade de patentes 

concedidas à inovação biotecnológica. Aparece evidenciada a importância destas 

corporações como elementos decisivos na comercialização da biotecnologia de 

ponta. 

Outro fator que explica a disparidade entre Brasil e Estados Unidos está no 

estreitamento entre as instituições e laboratórios públicos com as empresas nos 

Estados Unidos, fato que não acontece ou raramente acontece no Brasil. Esta 

interação é fundamental para que o conhecimento científico seja transformado em 

tecnologia que possibilita a produção de bens econômicos. Este estreitamento 

viabiliza a interação entre os agentes produtores de conhecimento fundamental e 

disponibiliza a informação que é utilizada pelas empresas de forma mais facilitada. 

Ademais, nos últimos vinte anos, ocorreram avanços no desenvolvimento da 

biotecnologia no Brasil, principalmente por parte das instituições públicas de ensino 

e pesquisa, que buscam não somente à pesquisa, mas também a produção como é 
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o caso dos produtos imunobiológicos. Mais de 80% das atividades e investimentos 

em biotecnologia e 90% do pessoal qualificado concentram-se em universidades e 

instituições públicas de pesquisa. Existe baixa atividade e investimentos em P&D 

nas empresas privadas e a formação de NEB's também não é expressiva. Outro 

fator importante é a dependência externa em relação a equipamentos e materiais 

para pesquisa e desenvolvimento de produtos. 

Faz-se, portanto, imprescindível que o governo brasileiro se empenhe mais 

em manter e ampliar interações entre os diversos agentes do processo inovativo e 

produtivo, pois estes são arranjos cada vez mais importantes para o 

desenvolvimento da biotecnologia nos dias atuais. 
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