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25 anos de Ensino e Pesquisa em PCT 
 

O Contexto de Criação e a Orientação Interdisciplinar do PPG-

PCT/DPCT 

Maria Beatriz Machado Bonacelli 
Coordenadora do PPG-PCT, gestão 2011-2013 

O Programa de Pós-graduação em Política Científica e Tecnológica (PPG-

PCT), vinculado ao DPCT (constituído em 1985), foi criado em 1988, com a 

abertura do mestrado, e em 1995 abriu a primeira turma do doutorado.  

O Programa praticamente se confunde com o próprio DPCT, pois é o único 

programa de pós-graduação constituído nessa área no país e, no nível de 

doutorado, o único em âmbito latino-americano, que está abrigado num 

Departamento de igual nome e interesse, o que oferece uma solidez 

institucional ao PPG-PCT dificilmente encontrada por outros programas 

congêneres, no país e mesmo no exterior.  

Sendo um dos precursores dedicado totalmente à temática dos Estudos 

Sociais da Ciência e da Tecnologia, a constituição do Programa esteve 

alinhada à concepção interdisciplinar para os estudos de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (CT&I), orientação privilegiada pelo DPCT desde os 

primeiros estudos e análises realizados ainda no âmbito do NPCT (Núcleo 

de Política Científica e Tecnológica), muitos deles a partir da idealização do 

Prof. Amilcar Herrera.  

A compreensão sempre presente é que a PCT&I não deve ser entendida 

apenas em seu sentido estrito - de formulação e análise de policy - mas 

deve ser entendida também como produção de uma base mais ampla de 

conhecimento sobre CT&I. Contempla, assim, diversos enfoques 

disciplinares sobre geração e uso do conhecimento, apropriação econômica 

e social desta criação, condicionantes e implicações deste processo, sem 

desconsiderar o quadro de referências dado pela situação econômico-social 

do país no qual é produzida a pesquisa. Neste sentido faz-se necessário 

levar em conta a diferença desse processo nos países em desenvolvimento, 
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como o Brasil, em relação à sua dinâmica na Europa e principalmente nos 

EUA, países nos quais a prática de P&D nos departamentos ou laboratórios 

criados com essa finalidade atingiu um enorme percentual das empresas 

industriais já na virada do século XIX para o século XX.  

Já o contexto de nação em nível intermediário de desenvolvimento humano 

e econômico, como o Brasil, impõe condições peculiares para o tratamento 

destes temas, como a fragilidade tecnológica do setor industrial, a menor 

competitividade do setor produtivo, a interação débil entre a pesquisa 

técnico-científica e as necessidades da sociedade, a descontinuidade das 

políticas e dos instrumentos de financiamento da CT&I, o instável quadro 

regulatório e legal voltado a essas atividades, as especificidades da 

cooperação Norte-Sul e mesmo Sul-Sul em C&T e para a transferência do 

conhecimento, o impacto das novas tecnologias sobre o emprego, a 

organização do trabalho, as qualificações e formações acadêmicas, as 

questões de gênero e também sobre o meio ambiente, assim como as 

barreiras impostas à realização da P&D em áreas chamadas sensíveis, como 

no caso das atividades que envolvem alto conteúdo tecnológico (satélites, 

novos materiais, equipamentos de precisão), entre outros elementos. 

Essas questões têm sido abordadas no âmbito de disciplinas e áreas de 

conhecimento consolidadas como a Economia, a Gestão, a Sociologia, a 

Ciência Política, a História, a Antropologia e a Filosofia. No entanto, o 

tratamento disciplinar tende a fragmentar o conhecimento uma vez que  é 

realizado a partir de visões específicas e métodos particulares de pesquisa. 

Entretanto, o PPG-PCT sempre se pautou pela busca de uma visão integrada 

dessas questões, de tal modo que elas sejam entendidas como elementos 

de uma dinâmica socio-técnica, complexa e particular. 

Esse quadro tem forte reflexo na formação dos alunos do Programa. 

Considerando as preocupações acima expressas, o PPG-PCT oferece uma 

formação que procura atender tanto aqueles profissionais que buscam 

seguir carreira acadêmica em universidades e demais instituições de ensino 

e pesquisa, como aquele conjunto constituído por pesquisadores e 

administradores de instituições públicas de gestão e fomento em ciência e 

tecnologia do país e do exterior (notadamente de países latino-
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americanos), assim como de instituições públicas ou privadas que executam 

esforços de pesquisa e inovação, inclusive aquelas do terceiro setor. Para 

qualquer destes desafios, o PPG-PCT procura: 

- formar profissionais aptos a difundir, ampliar e reformular os 

conhecimentos adquiridos na pós-graduação, por meio de sua atuação 

como docentes e pesquisadores, em disciplinas teóricas e práticas que 

sejam afins ou correlatas ao campo dos Estudos Sociais da Ciência e da 

Tecnologia, em geral, e da PCT e da Gestão e Planejamento em PCTI, em 

particular;  

- capacitar docentes, pesquisadores e gestores de instituições de ensino e 

pesquisa para uma participação ativa na formulação, no acompanhamento 

e na avaliação da Política Científica, Tecnológica e de Inovação; 

- apresentar aos alunos, instrumentos, ferramentas e metodologias que 

permitam uma formação sólida para análise, gestão e tomada de decisão 

sobre o contexto nacional e internacional de desenvolvimento da ciência, 

tecnologia e inovação, assim como da pesquisa e do desenvolvimento, a 

partir de formulações robustas de cenários e tendências para a elaboração 

de políticas estratégicas na área. 

A interdisciplinaridade envolve a possibilidade de que o aluno possa 

escolher e cursar disciplinas que enriqueçam a sua base original de 

conhecimentos mediante a incorporação de novos conteúdos, de novas 

perspectivas e metodologias de análise, mas também procura desenvolver 

a capacitação do aluno para situar e perceber as contribuições que as 

demais áreas de conhecimento possam vir a dar para a solução de 

problemas teóricos e práticos. Os alunos formados pelo Programa em PC&T 

participam ativamente como docentes, pesquisadores, administradores e 

analistas em órgãos que atuam na política científica e tecnológica do país, 

no setor público, privado e no terceiro setor, como será comentado abaixo. 

Linhas de Pesquisa 

História e Teorias da Ciência e da Tecnologia. Concentra-se no estudo da 

dinâmica de produção de conhecimento e das atividades de CT&I, como 
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formas de ação social, especialmente no que diz respeito a uma melhor 

compreensão do lugar do conhecimento científico e técnico nas nossas 

sociedades. Busca também compreender formas de conhecimento não-

científico e as relações deste com o conhecimento científico e tecnológico 

institucionalizado, visando a compreensão das relações entre os fatos 

científicos, os artefatos tecnológicos, as políticas públicas e os contextos 

sociais, históricos, materiais e culturais onde estes conhecimentos são 

desenvolvidos e postos em operação. 

Ciência e Tecnologia no Processo de Desenvolvimento. Explora as questões 

relativas aos processos de geração e difusão tecnológica, com interesse 

especial naquelas relacionadas a países em desenvolvimento. O 

entendimento dos processos de geração/difusão passa pela análise dos 

determinantes técnicos e econômicos da inovação e de seus impactos, dos 

mecanismos de aprendizagem e difusão tecnológica e das políticas 

governamentais que afetam a P&D.  

Estratégias de Ciência e Tecnologia e Atores Sociais. Analisa as estratégias e 

formas de atuação dos diferentes atores sociais no campo da C&T - Estado, 

universidade, empresa, sindicatos, etc., assim como das relações entre eles 

e dos condicionantes de tais relações. Em particular, orienta-se à análise 

comparativa, avaliação e acompanhamento das políticas governamentais; 

tecnologia social; ensino superior, a evolução do papel da universidade na 

sociedade contemporânea e as relações universidade-empresa. 

Mudança Tecnológica, Transformações Sociais e Meio Ambiente. Busca 

explorar as relações entre mudança tecnológica e mudança social. 

Examinam-se as implicações sociais das atuais tendências do progresso 

técnico, com ênfase nas questões do emprego, do trabalho e do meio 

ambiente. São privilegiados problemas como o impacto das novas 

tecnologias sobre o emprego, a organização do trabalho, as qualificações e 

sobre o meio ambiente.  

Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Busca constituir uma base de 

conhecimentos sobre a gestão da inovação em organizações privadas com 

fins lucrativos e instituições públicas ou semi-públicas que apóiam, de 
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forma sistemática, esforços especializados e direcionados à inovação 

tecnológica. Esses conhecimentos servem de apoio à consolidação de 

ferramentas e de instrumentos de gestão de processos que envolvem a 

inovação.  

O PPG-PCT, a partir das orientações do DPCT, aceitou e reafirma o desafio 

de desenvolver reflexões, métodos, análises e argumentos a partir de uma 

base interdisciplinar, a qual evoca trabalhar nas fronteiras disciplinares, 

interconectando e religando saberes. Contribui assim para dar conta de 

fenômenos complexos, mas agora não mais baseados em leis gerais e 

verdades absolutas e eternas, mas em sistemas, modelos, processos, em 

verdades provisórias, como bem evocado por Karl Popper. Que venham 

outros 25 anos! 

A Excelência do PPG-PCT/DPCT 

O PPG-PCT é conceito 6 na Área Multidisciplinar da Capes, na Câmara 

Sociais & Humanidades, pela última avaliação trienal 2007-2009. 

E isso se deve, fortemente, ao corpo docente que integrou e integra o 

Programa nesses quase 25 anos, a saber os professores: 

Amilcar Herrera 

André Furtado 

Hebe Vessuri 

Jorge Tapia 

Léa Velho 

Leda Gitahy 

Maria Beatriz Bonacelli 

Maria Conceição da Costa 

Marko Monteiro 

Newton Pereira 

Renato Dagnino 

Rui Albuquerque 

Ruy de Quadros Carvalho  

Sandra Brisolla 

Sergio Salles-Filho 

Sérgio Queiroz 

Tamás Szmrecsányi 

Wilson Suzigan 
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O PPG-PCT vem contando com uma rede importante de professores 

colaboradores, vários destes ex-alunos do Programa, assim como tem 

recebido profissionais para o pós-doutorado ou como professor visitante 

internacional, os quais têm um papel fundamental no suporte às atividades 

da pós-graduação - (co)orientando aluno, ministrando aulas, cursos e 

palestras, publicando os resultados dos seus trabalhos, entre outros. 

Certamente a atuação deles junto ao Departamento e ao PPG-PCT tem feito 

a diferença que o Programa ocupa hoje no cenário da pós-graduação no 

país. 

As atividades do Programa se apóiam fortemente no suporte técnico e na 

atenção dos trabalhos de Adriana Garutti Teixeira, Valdirene Pinotti e Sonia 

Tilkian de Carvalho. E contou também com a dedicação de Hebe Mitlag para 

a consolidação do próprio DPCT. 

Desde 1990 (mestrado) e de 1998 (doutorado) até o final de 2012 serão 197 

dissertações e 93 teses defendidas, num total de 290 trabalhos científicos 

que integram essa publicação. 

 

Perfil e Trajetória dos Mestres e Doutores do Programa de Pós-

graduação em Política Científica e Tecnológica 

Léa Velho 
Professora DPCT, ex-coordenadora do PPG-PCT 

Maria Lígia Moreira 
INPE, ex-aluna do PPG-PCT 

Este texto busca caracterizar, de forma esquemática, o perfil e a trajetória 

dos egressos do PPG-PCT desde sua origem em 1988 até o final de 2012. As 

dimensões do perfil que se apresentam aqui são a área de formação e a 

instituição de graduação dos egressos. A trajetória é descrita pela 

continuidade ou não dos Mestres ao Doutorado e pelas áreas de atuação 

profissional de ambos os grupos.  
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O levantamento foi possível graças ao registro cuidadoso do destino dos 

egressos mantido pela Secretaria do DPCT. Este foi complementado por 

buscas em outras fontes, mas as informações que aqui se apresentam 

foram derivadas, principalmente, dos curricula dos egressos na Plataforma 

Lattes do CNPq. Portanto, trata-se de informação fornecida pelos próprios 

egressos que, muitas vezes, não atualizam o curriculum como seria 

desejado. Além disso, a auto-alimentação do Lattes pelos usuários dificulta 

a padronização de nomes de instituição, aceita grafias diferentes da mesma 

entidade e apresenta outros problemas de recuperação da informação. 

Assim, o quadro descrito aqui é um esboço do perfil e da trajetória, mas 

suficiente para ilustrar de onde vêm e o que fazem nossos mestres e 

doutores. 

A seguir, o perfil de cada grupo será apresentado separadamente. 

De onde vêm e para onde vão os Mestres do PPG-PCT 

A temática central do PPG em PCT é interdisciplinar, por definição, e não 

constituiu, no Brasil, uma carreira em nível de graduação. Além disso, as 

carreiras tradicionais - seja na área de humanas e sociais, seja nas 

engenharias ou ciências – com raríssimas exceções, não tratam desta 

temática nem mesmo com enfoque meramente disciplinar. 

Consequentemente, os candidatos ao Mestrado em PCT têm formações 

variadas no nível de graduação. De fato, os 197 Mestres titulados pelo 

programa em PCT vieram de mais de 15 diferentes carreiras de graduação, 

desde a física e as diferentes engenharias até as ciências sociais, 

comunicação social e artes cênicas. O Gráfico 1 ilustra esse fato, agregando 

algumas carreiras (por exemplo, as engenharias que somam 13% dos 

Mestres), destacando aquelas com maior representatividade, como a 

economia (38%) e as ciências sociais (10%). 
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Gráfico 1. Áreas de Graduação dos Mestres do PPG-PCT 
Fonte: CV dos egressos na Plataforma Lattes, CNPq 
 

Variadas são também as mais de 50 instituições de ensino em que os 

Mestres em PCT obtiveram diploma de graduação. Como era de se esperar, 

a UNICAMP é a principal instituição de origem dos graduados que se 

tornaram Mestres em PCT. Desde o início de suas atividades, antes mesmo 

de constituir o PPG, os docentes do DPCT têm oferecido disciplinas de 

graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade para as diversas carreiras da 

UNICAMP, com o objetivo de despertar interesse dos graduandos sobre 

essa temática. Chama também atenção a alta participação da UNESP, onde 

se graduaram 20% dos Mestres. De fato, tomadas em conjunto, 4 IES 

públicas do estado de São Paulo (UNICAMP, UNESP, USP, UFSCar) formaram 

mais de metade (55%) dos graduados que se titularam no PPG-PCT. Assim 

mesmo, a participação de graduados de outros estados é bastante 

significativa: 15% deles vieram de universidades federais de outros estados.  

É importante destacar também que o PPG-PCT tem atraído o interesse de 

graduados de outros países latino-americanos. São cerca de 20 Mestres em 

PCT (5% do total) de toda a América Latina, com destaque para o Uruguai, 

Cuba, Argentina, Venezuela e Colômbia. No início do Programa, ainda nos 

Mestres formados no DPCT - áreas de graduação 

(total = 195 egressos)

Ciências 

Biológicas

6%

Ciências Sociais

10%

Administração 

5%

Não declararam

5%

Comunicação 

Social; 5%

Engenharias

13%

Economia

38%

Outras áreas

17%



11 

anos 80, um convênio entre a Unicamp, a Universidade das Nações Unidas 

e a CAPES garantia apoio financeiro específico aos latino-americanos para 

fazerem o Mestrado em PCT na UNICAMP, o que certamente estimulou a 

procura por este Mestrado. Entretanto, findo o convênio em 1998, o 

interesse continuou e os latino-americanos têm se candidatado às bolsas 

normais das agências brasileiras e têm, sistematicamente, recebido apoio. 

Os restantes 18% vieram de uma gama de instituições públicas e privadas 

de todo o Brasil. O Gráfico 2 representa visualmente essa distribuição da 

origem institucional dos Mestres titulados no PPG-PCT. 

Gráfico 2. Instituição de Graduação dos Mestres do PPG-PCT 
Fonte: CV dos egressos na Plataforma Lattes, CNPq 
 

A maior parte dos Mestres titulados no DPCT decidiu continuar a formação 

acadêmica rumo ao Doutorado. Assim, entre os 195 Mestres, 125 (64%) se 

candidataram e se matricularam em programas de doutorado.  Uma porção 

significativa destes seguiu o doutorado no mesmo programa em PCT (41% 

do total de Mestres, mas 63% daqueles que se matricularam em cursos de 

doutorado). Como se pode ver no Gráfico 3, aqueles que não continuaram 

Mestres formados no DPCT  

Graduação: instituições 

(total = 193 egressos)

Unicamp

25%

Unesp

20%USP

6%

Outras - 

Federais

15%

América Latina

5%

UFSCar; 4%

Não declararam

7%

Outras; 18%
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no PPG-PCT foram, em proporção igual, para doutorados em engenharia, 

economia e ciências sociais. 

Gráfico 3. Mestres pelo PPG-PCT Rumo ao Doutorado 
Fonte: CV dos egressos na Plataforma Lattes, CNPq 
 
Com o passar do tempo, a proporção daqueles que continuam o doutorado 

no Programa aumentou por várias razões, mas, principalmente, porque o 

Programa consolidou sua reputação e a relevância da temática PCT passou 

a ser mais reconhecida. De fato, nos primeiros anos do Programa, quando 

havia desconhecimento generalizado do público externo sobre os 

conteúdos tratados nesta formação, um título de Doutor em PCT era pouco 

atraente. Aos poucos, com a constituição do Comitê Interdisciplinar da 

CAPES e, sobretudo, pela inserção profissional dos egressos do Programa e 

o bom desempenho dos mesmos, o doutorado em PCT ficou cada vez mais 

competitivo.  

Os dados sobre atividade profissional dos egressos do Mestrado, 

apresentados no Gráfico 4, confirmam que as diversas questões tratadas 

pela temática PCT obtiveram reconhecimento social. De fato, a grande 

maioria dos egressos informa estar trabalhando em atividades relacionadas 

à docência (35%), pesquisa (17%) e gestão (13%, sendo 8% especificamente 

em gestão de C&T), que são as principais habilidades que o PPG-PCT 

Mestres formados no DPCT que ingressaram em cursos de 

doutorado - áreas dos cursos 

(total = 195 egressos)

Outras áreas

11%

Não declararam

36%

PCT

41%

Ciências Sociais; 

4%
Engenharias; 4%

Economia; 4%
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procura desenvolver em seus alunos. Vale apontar que a maior parte 

daqueles incluídos em “outras áreas” (18% do total de egressos) são 

bolsistas, o que pode significar estudantes de doutorado ou mesmo 

doutores com bolsas de PD ou outras. Apenas 12% dos egressos não 

declararam atividade atual.  

Gráfico 4. Área de atuação profissional dos Mestres do PPG-PCT 
Fonte: CV dos egressos na Plataforma Lattes, CNPq e base de dados do 
DPCT 
 

De onde vêm e o que fazem os Doutores do PPG-PCT 

O PPG-PCT iniciou o Doutorado anos depois do Mestrado, em 1995. A 

primeira tese de Doutorado foi defendida em 1999, por uma mulher, que 

veio da Costa Rica para o Mestrado pelo convênio com a Universidade das 

Nações Unidas e continuou para o Doutorado. Com diferença de algumas 

horas ela, Elena Leon Orozco, defendeu o doutorado e deu à luz seu 

primeiro filho. Inaugurou-se, então, a série de defesas de teses de 

Doutorado que somam, hoje, 93 títulos de Doutor concedidos pelo PPG-

PCT. 

Mestres formados no DPCT - áreas de atuação profissional 

(total = 195 egressos)

Docência

35%

Pesquisa

17%

Não declararam

12%

Gestão

5%

Outras áreas

18%

Consultoria

5% Gestão de C&T

8%
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Os egressos do Doutorado vieram de diferentes áreas de formação na 

graduação, mas mais de ¼ deles eram bacharéis em economia e 11% eram 

formados em administração. Destacam-se, também, as engenharias (13%) e 

as ciências sociais (16%). Entre as áreas científicas destacam-se as ciências 

biológicas, como se vê no Gráfico 5. 

Gráfico 5. Áreas de Graduação dos Egressos de Doutorado do PPG-PCT 
Fonte: CV dos egressos na Plataforma Lattes, CNPq 
 
Instituições públicas do estado de São Paulo – UNICAMP (22%), UNESP 

(15%), UFSCar (7%) – formaram 44% dos Doutores na graduação. Uma 

porção significativa de doutores veio de universidades federais de outros 

estados, com destaque para a Universidade Federal do Paraná, na qual se 

graduaram 3% dos doutores (Gráfico 6). Chama atenção que o doutorado 

em PCT continua a atrair graduados de outros países latino-americanos (8% 

do total de doutores), ainda que nunca tenha existido apoio especial de 

agências nacionais ou internacionais para estudantes estrangeiros.  

Doutores formados no DPCT - áreas de graduação

(total = 88 egressos)

Administração

11%

Economia

27%

Ciências 

Sociais

16%

Outras áreas

27%

Engenharias

13%

Ciências 

Biológicas

6%
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Gráfico 6. Instituições de Graduação dos Egressos do Doutorado do PPG-
PCT 
Fonte: CV dos egressos na Plataforma Lattes, CNPq  
 
A atuação profissional dos egressos de doutorado do PPG-PCT corrobora 

resultados encontrados para outras áreas do conhecimento: a maioria dos 

doutores se dedica a atividades de docência e pesquisa. De fato, os dados 

do Gráfico 7 revelam que mais de metade dos doutores (52%) trabalha em 

tais atividades. Com relação à docência, são 37 dos 88 doutores que atuam 

em docência e a grande maioria destes o faz em universidades públicas 

brasileiras (25 egressos, que corresponde a 68% dos que trabalham como 

docentes e a 28% do total de egressos). É significativa a proporção de 

egressos que trabalha em gestão em geral (10%) e particularmente na 

gestão de C&T (14%). Isso indica que o Programa tem atraído a atenção de 

pessoas que trabalham com gestão e buscam se qualificar para suas 

atividades e que os egressos do Programa têm sido bem sucedidos nos 

concursos para provimento de cargos públicos de gestão. 

 

Doutores formados no DPCT - Graduação: instituições 

(total = 88 egressos)

América Latina

8%

Unicamp

22%

Outras

22%

Outras - 

Federais

18%

UFPr; 5%

Não declararam

3%

UFSCar

7%Unesp

15%
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Gráfico 7: Área de atuação profissional dos egressos de doutorado do 
PPG-PCT 
Fonte: CV dos egressos na Plataforma Lattes, CNPq e base de dados do 
DPCT 
 

Em resumo, os egressos do Mestrado e do Doutorado do PPG-PCT estão 

formando pessoas, fazendo pesquisa e trabalhando em gestão e consultoria 

e, certamente, contribuindo para o reconhecimento da relevância da 

temática de PCT. 

 

Organização da publicação 

Esta publicação apresenta as seguintes informações sobre os trabalhos dos 

alunos do PPG-PCT: ano de defesa, nível (tese e dissertação), nome do 

aluno em ordem alfabética, nome do orientador (e co-orientador se for o 

caso), título e resumo. No final, encontra-se o índice dos autores, com o 

vínculo profissional atual de grande parte dos ex-alunos. 

Este trabalho contou com a contribuição da aluna de graduação em biologia 

e arquitetura da Unicamp, Taís Herig, e do geógrafo Fábio Campos, e com o 

trabalho de Adriana Garutti Teixeira, do DPCT. 

Doutores formandos no DPCT - área de atuação profissional 

(total = 88 egressos)

Docência

42%

Pesquisa

10% Gestão de C&T

14%

Consultoria

6%

Não declararam

10%

Gestão

8%Outras áreas

10%
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TESES 

Gabriela da Rocha Barbosa 
Leda Maria Caira Gitahy 

Tecnologias em combate: tradução e 
controvérsias na produção de laranja 
no Estado de São Paulo 
 
Resumo 

O objetivo desta tese é entender o 
processo de transformação na cadeia 
produtiva da laranja no estado de São 
Paulo a partir da análise das mudanças 
tecnológicas introduzidas no setor 
produtor de laranja ao longo dos anos 
2000. O estudo foca as mudanças 
tecnológicas relativas ao combate de 
doenças na lavoura citrícola, buscando 
analisar as controvérsias e as relações 
de poder presentes no processo de 
apropriação dessas tecnologias. As 
negociações em torno das formas de 
combate à doença da laranja conhecida 
como Huanglongbing (HLB ou 
greening) constituem o estudo de caso 
central na tese. O trabalho combinou a 
utilização de duas abordagens teóricas 
distintas: a cadeia global de 
mercadorias (global commodity chains) 
e a teoria ator-rede (actor network 
theory). A investigação também 
compreendeu a análise de dados 
empíricos a partir da realização de 
pesquisa de campo com diferentes 
estratos de produtores rurais de laranja 
e representantes institucionais da 
cadeia. Foi possível verificar que as 
políticas fitossanitárias de combate ao 
greening divulgadas pelos órgãos 
públicos e entidades representantes do 
setor não conseguiram conter o avanço 
da doença. Estes falharam em traduzir 

os interesses dos atores envolvidos na 
produção da laranja ao reduzir o 
controle a uma questão técnica 
desconsiderando o quadro de crise e 
de ampliação de assimetrias de poder 
na cadeia produtiva. Apesar da base 
técnica de controle de doenças 
adotada no setor apresentar sinais de 
esgotamento, medidas alternativas de 
controle esbarram nas exigências 
competitivas ditadas pelo modelo 
agrícola do setor e pela estrutura de 
governança da cadeia produtiva de 
laranja. Com o avanço do greening pelo 
estado de São Paulo desencadeia-se 
um processo de transformação sócio-
técnica na cadeia produtiva da laranja 
cujas características principais são a 
crescente tecnificação do processo de 
produção e a ampliação das barreiras à 
permanência de produtores no setor. 
 

Josimara Martins Dias 
Newton Muller Pereira 

A Comunidade de Pesquisa da Região 
Norte: perspectivas sobre o papel da 
ciência na construção do 
Desenvolvimento Sustentável. 
 
Resumo 

A complexidade das questões sociais 
contemporâneas, tal como a 
problemática da conservação 
ambiental, convoca a ciência ao 
exercício da democracia. Nesse 
sentido, a presente Tese analisa as 
características e as perspectivas da 
comunidade de pesquisa da região 
Norte do Brasil em relação aos 
pressupostos de um Desenvolvimento 
Sustentável socialmente justo, 
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considerando a participação das 
populações tradicionais residentes no 
interior ou nas proximidades de áreas 
protegidas da Amazônia. Essa análise 
pauta-se pelos pressupostos teóricos, 
confirmados ao longo da pesquisa, de 
que o conhecimento científico é 
socialmente construído, indissociável 
do contexto geográfico e, 
consequentemente, não é neutro. Para 
a compreensão das especificidades da 
comunidade de pesquisa em questão, a 
Tese resgata a formação histórica da 
ciência na Amazônia desde o período 
colonial e detalha a atual configuração 
da produção técnico-científica nos 
estados da região. Além desse 
panorama, foram aplicados 
questionários para uma amostra 
estratificada de líderes de grupos de 
pesquisa em todos os estados da região 
Norte (Amazonas, Pará, Acre, 
Rondônia, Roraima e Tocantins) e 
também entrevistas presenciais. Assim, 
a análise das perspectivas nas 
respostas dos pesquisadores 
considerou os traços históricos da 
ciência na região, os pressupostos do 
Desenvolvimento Sustentável, as atuais 
disparidades intra-regionais de 
recursos disponíveis para a produção 
técnico-científica e as diferentes áreas 
de conhecimento científico. Tal análise 
explicita e conclui que, para além de 
maiores investimentos em ciência e 
tecnologia, o processo de 
Desenvolvimento Sustentável 
socialmente justo demanda uma nova 
política de produção do conhecimento 
científico e de concepção das 
inovações tecnológicas através do 
reconhecimento das diferentes 
matrizes de saberes que fazem parte 
do contexto da região Norte. 

 

Lais Silveira Fraga 
Renato Peixoto Dagnino 

Extensão e transferência de 
conhecimento: as incubadoras 
tecnológicas de cooperativas 
populares 
 
Resumo 

A ideia de transferência de 
conhecimento sempre esteve presente 
na relação entre universidade e 
sociedade. Ela está na origem do termo 
extensão e segue presente em toda a 
sua trajetória histórica. A partir dessa 
constatação, esta tese tem como 
objetivo central compreender as 
origens e as conseqüências da ideia de 
transferência de conhecimentos na 
atuação das ITCPs, compreendidas na 
trajetória histórica da extensão do país. 
Reconhecidamente, a primeira ITCP 
surge derivada da ideia das 
incubadoras de empresas, mas, em 
cada local, elas se conformam a partir 
da reorganização da extensão 
incentivada pelo processo de 
redemocratização que havia passado o 
país, da mobilização da universidade 
diante do desemprego e, por fim, do 
aumento do financiamento no governo 
Lula. Esses fatores levam parte da 
extensão a um novo caminho que tem 
como centro a geração de trabalho e 
renda e a utopia da autogestão. Com 
intuito de compreender a ideia de 
transferência de conhecimento, dois 
referenciais teórico-metodológicos 
foram utilizados de maneira 
complementar: a Educação e os 
Estudos Sociais da Ciência e da 
Tecnologia (ESCT). No campo da 
educação, foram abordadas as 
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contribuições de educadores que 
partem de uma reflexão teórica sobre a 
relação entre universidade, 
trabalhadores e trabalhadoras 
combinada com a prática educativa no 
âmbito da extensão. Os autores são 
Paulo Freire, Michel Thiollent e 
Orlando Fals Borda. Buscou-se 
compreender, por meio deles, de que 
maneira a ideia de transferência de 
conhecimento se relaciona com um 
tipo específico de tutela, via 
conhecimento, entre educandos e 
educadores. A partir dos ESCT, campo 
acadêmico multidisciplinar que surge 
no contexto do pós-guerra, buscou-se 
compreender a relação entre 
conhecimento tecnocientífico e o setor 
produtivo, principalmente, a partir da 
negação do modelo ofertista de 
conhecimento. Tendo como 
fundamento a assertiva de que a 
ciência e a tecnologia são construções 
sociais, aprofundou-se a crítica à ideia 
de transferência de conhecimento por 
meio de três ideias-força: o 
conhecimento não é neutro, o 
conhecimento não gera apenas 
benefícios para a sociedade e o 
conhecimento não se transfere. Por 
fim, com intuito de contribuir com o 
processo de reflexão-ação das 
incubadoras, apontamos algumas 
reflexões e sugestões para tornar viável 
o potencial das mesmas como 
aglutinadoras do processo de 
politização da universidade. Nesse 
sentido, apontamos alguns caminhos 
do que acreditamos ser fazer ciência (e 
tecnologia) politizada, como almejava 
Oscar Varsavsky, ou Adequação 
Sociotécnica com o povo, como 
preconiza Renato Dagnino. Nessa 
perspectiva, consideramos que as ITCPs 

como potenciais articuladoras de ações 
de ensino, pesquisa e extensão com 
vistas a produzir conhecimento e 
formar pessoas a partir de uma lógica 
para além do capital. 
 

Laudemir Luiz Zart 
Leda Maria Caira Gitahy 

Produção social do conhecimento na 
experiência do curso de Agronomia 
dos Movimentos Sociais do Campo 
(CAMOSC): interação da Unemat e de 
movimentos sociais do campo 
 
Resumo 

A partir da experiência concreta do 
Curso de Agronomia dos Movimentos 
Sociais do Campo (CAMOSC), procuro 
compreender, no processo de 
interação da universidade e dos 
Movimentos Sociais do Campo, as 
possibilidades da produção social do 
conhecimento. Com base nos conceitos 
de pesquisa-ação e ecologia dos 
saberes investigo a interrelação e a 
dialogicidade entre saberes distintos, o 
científico e o saber da experiência 
camponesa, na constituição de 
ambiências que traduzem 
epistemologias adequadas para as 
relações societais camponesas. Para 
compreender o objeto investigado 
parto da sociologia do conhecimento 
para explicar como os referenciais 
científicos são contextualizados e se 
correlacionam com as culturas dos 
grupos sociais. Apreendo que na 
organização e na luta social dos 
camponeses há a efetividade da 
constituição coletiva de proposições 
filosóficas e antropológicas que 
constituem referenciais da educação 
do campo. No movimento instituinte 
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dos movimentos sociais do campo há a 
construção de um projeto de 
desenvolvimento social e cultural que 
está assentado nos princípios da 
agroecologia e da socioeconomia 
solidária. A interrelação entre as 
diferentes “sociologia das 
emergências”, conforme denomina 
Santos (2005), as iniciativas sociais 
camponesas, configuram cenários 
societais e epistemológicos que são 
afirmativas das culturas dos povos 
subalternizados. Traduzem 
perspectivas emancipatórias que 
demandam a correlação da ciência, da 
tecnologia, de processos educacionais 
e socioprodutivos para a promoção da 
organização social solidária e 
sustentável. 
 

Neide Mayumi Osada 
Maria Conceição da Costa 

O processo de biomedicalização no 
Brasil: estudo da prática científica em 
pesquisas sobre doenças genéticas. 
 
Resumo 

A biologia molecular contribuiu 
decisivamente para os avanços na 
produção do conhecimento em 
genética humana, possibilitando aos 
cientistas e pesquisadores conhecer e 
manipular o corpo humano e as 
doenças genéticas sob a inédita 
perspectiva biomolecular. Esse 
conjunto de mudanças tecnocientíficas  
não se limitou ao campo da pesquisa, 
repercutindo na economia com a 
criação de uma indústria de 
biotecnologia, nas políticas de saúde, 
na produção e distribuição do novo 
conhecimento e na mobilização de 
pacientes. A partir da segunda metade 

dos anos 1980, analistas dos ESCT 
preocupados com as mudanças em 
torno da saúde,  denominaram esse 
conjunto de mudanças de 
biomedicalização. Inspirado nessa 
abordagem, o objetivo deste trabalho 
será analisar o lugar dos laboratórios 
públicos de pesquisa na constituição 
desse processo, sinalizando para as 
singularidades do fenômeno no Brasil e 
avaliando a percepção de pacientes e 
familiares diante dessas mudanças. A 
metodologia de pesquisa apoiou-se 
principalmente nas observações de 
laboratório, realizada em quatro 
laboratórios do Centro de Genética 
Humana (CGH), entrevistas 
semiestruturadas com pesquisadores 
do Centro, acompanhamento de 
sessões de atendimentos aos pacientes 
do CGH e visitas a centros de 
atendimento a crianças especiais. A 
pesquisa acompanhou parte da 
descrição de uma nova doença 
genética denominada síndrome S. e o 
cotidiano de atividades de dois 
laboratórios dedicados aos estudos da 
síndrome da distrofia muscular e à 
elaboração de terapias para a doença. 
Na elaboração da síndrome S., analisei 
a participação dos diversos atores 
envolvidos no processo de descrição, 
na comprovação da doença por meio 
das ferramentas da biologia molecular 
e nos efeitos produzidos sobre os 
pacientes a partir do discurso de 
cientistas sobre genes doentes e 
formas de transmissão da doença. As 
duas doenças estudadas indicam que 
os laboratórios públicos de pesquisa 
ocupam um lugar privilegiado no 
processo de biomedicalização. Indicam 
também que esses laboratórios são 
fundamentais na distribuição desse 
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conhecimento aos pacientes, seja pela 
área de atendimentos aos pacientes do 
CGH, seja pela distribuição do 
conhecimento (teste diagnóstico, 
terapia ou protocolos de 
aconselhamento genético, por 
exemplo) pela rede do sistema público 
de saúde. Percebeu-se também que as 
pesquisas realizadas nesses recintos 
estão incentivando pacientes a 
compreender a noção de risco e a 
assumir responsabilidades. Ao 
conhecer o risco genético, que 
pacientes e familiares carregam em 
seus corpos, pacientes e pesquisadores 
se alinharam combinando interesses e 
compartilhando experiências 
individuais. 
 

Pollyana de Carvalho Varrichio 
Sérgio Robles Reis de Queiroz  

Uma análise dos condicionantes e 
oportunidades em cadeias produtivas 
baseadas em recursos naturais: o caso 
do setor sucroalcooleiro no Brasil. 
 
Resumo 

As indústrias baseadas em recursos 
naturais, identificadas como atividades 
de média-baixa e baixa intensidade 
tecnológica, ocupam uma participação 
expressiva na estrutura industrial de 
vários países, principalmente aqueles 
em desenvolvimento. Essas indústrias 
poderiam se tornar uma oportunidade 
para a transformação da estrutura 
industrial existente a partir de 
encadeamentos produtivos setoriais e 
transbordamentos tecnológicos. Isso 
ocorreria se houvesse um processo de 
capacitação tecnológica dos 
fornecedores locais, agentes capazes 
de promover essa difusão para o 

restante da indústria. Neste contexto, o 
objetivo desta tese foi examinar as 
possibilidades e limitações do 
desenvolvimento de indústrias 
baseadas em recursos naturais a partir 
de um estudo de caso no Brasil – a 
cadeia sucroalcooleira, diante da sua 
competitividade e das competências 
científicas e tecnológicas acumuladas 
nas últimas décadas. Foram 
identificados os determinantes de 
experiências internacionais bem 
sucedidas, como a indústria de 
petróleo e gás natural da Noruega, o 
setor florestal da Finlândia e a indústria 
de vinhos da Austrália. Pautando-se no 
referencial teórico 
Neoschumpeteriano, em conceitos 
como o Sistema Setorial de Inovação e 
a interação usuário-produtor, foi 
realizada uma avaliação das 
competências tecnológicas dos 
fornecedores locais de máquinas e 
equipamentos do setor, com os dados 
coletados na pesquisa de campo. O 
diagnóstico apontou que as inovações 
do setor possuem um escopo reduzido 
pois se restringem a produtos 
aprimorados com novidade somente 
no nível da empresa, dentre outros 
elementos. Concluiu-se então que o 
setor sucroalcooleiro não seria capaz 
de gerar efeitos positivos e transformar 
a estrutura industrial brasileira, além 
do fato de que seriam necessárias 
políticas industriais para sustentar sua 
competitividade no longo prazo. 
 

Rebeca Buzzo Fertrin 
Léa Maria Leme Strini Velho  

Entre o campo e o laboratório: a 
construção da menopausa dentro de 
um hospital-escola brasileiro 
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Resumo 

O presente trabalho acompanha o 
processo de construção do 
conhecimento científico sobre o corpo 
da mulher na menopausa dentro de um 
hospital-escola brasileiro. As 
controvérsias em torno do tema e a 
maneira diferenciada em tratar ou 
sentir a menopausa entre culturas 
distintas sinalizam que o conceito de 
menopausa não é universal. Ao 
contrário, todo conhecimento 
produzido é localizado e traz as marcas 
de seu lugar de produção. Por esse 
motivo, acompanha-se um lugar de 
produção de conhecimento – o Centro 
de Atenção Integral à Saúde da Mulher 
(CAISM) - amplamente reconhecido e 
responsável por direcionar políticas 
públicas na área de saúde da mulher no 
Brasil. Acompanham-se ainda os 
discursos que circulam no lugar, a 
divulgação do conhecimento 
produzido, a organização do espaço e 
objetos de maneira a dar suporte a 
esse discurso, bem como, o 
alistamento de diferentes atores para 
que o lugar e os conhecimentos ali 
produzidos alcancem credibilidade e 
“viajem” para além dos limites do 
hospital-escola, tornando-se universais. 
A padronização do lugar, espaços, 
protocolos e corpos garantem que a 
verdade produzida naquele ambiente 
particular possa ser verdade em 
qualquer lugar, em qualquer corpo. 
Nesse sentido, o Ambulatório de 
Menopausa do CAISM revela-se, ao 
mesmo tempo, como um vasto campo 
de pesquisa e como um laboratório no 
sentido Latouriano, na medida em que 
o atendimento às mulheres se tornava 
um espaço de ensino, pesquisa e 

interação entre os atores. A análise 
concentra-se na cena médica, local de 
encontro entre dois dos mais 
importantes atores envolvidos na 
construção desse conhecimento – o 
médico e a paciente. Não um simples 
médico, mas um médico aprendiz 
dentro do hospital-escola, que tenta ao 
mesmo tempo “ver” com os olhos de 
seu professor, conhecer a natureza, 
decifrá-la e traduzir esse discurso 
recém-descoberto. Essa tradução feita 
dentro do consultório tem a finalidade 
de alistar as mulheres para que 
aceitem o discurso como verdadeiro e 
permitam que o conhecimento 
finalmente se efetive através de seu 
corpo. Do outro lado, a paciente 
cumpre o papel que lhe cabe, 
disponibilizando seu corpo como 
objeto em favor das pesquisas, para 
que em troca continue sendo atendida 
em um centro de referência em saúde 
da mulher. 
 

Ricardo Arcanjo de Lima 
Léa Maria Leme Strini Velho  
Co-orientador: Leandro Innocentini 
Lopes de Faria  

Análise cientométrica das práticas 
científicas na área de solos 
 
Resumo 

A Ciência do Solo seguiu um longo 
caminho na sua evolução de uma 
disciplina com fortes raízes na Geologia 
para uma área com forte aplicação 
agrícola e ambiental e, nas últimas 
décadas, viveu uma situação de grande 
incerteza: em todo o mundo houve 
grande recuo de investimentos na área, 
com consequente redução do interesse 
do governo e sociedade pelos solos e 
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pela agricultura. No entanto, identifica-
se claramente um novo período de 
interesse e de crescimento da área de 
solos focado em questões de 
agricultura, segurança alimentar, 
produção de fibras e energia renovável, 
além dos serviços ambientais. Tendo 
em vista essa percepção de 
renascimento da disciplina, esta tese 
tem como objetivo principal analisar a 
dinâmica da atividade científica da área 
em uma região específica (América 
Latina), através do tratamento 
cientométrico em registros indexados 
na base de dados Scopus, contribuindo 
para as atividades de investigação 
científica e tecnológica e aportando 
indicadores para o estudo da produção, 
colaboração científica e impacto nesta 
disciplina. No estudo foram 
recuperados, através de processo de 
delimitação da área na base Scopus, 
registros relativos ao período de 1999-
2010, 1983-2012 e 1975-2009 que, 
após tratamento bibliométrico, 
geraram indicadores que permitiram 
caracterizar a evolução temporal da 
produção de artigos científicos, a 
contribuição por área temática, países, 
instituições e suas relações através da 
coautoria. O estudo aponta para uma 
disciplina consolidada e que vem 
ganhando espaço no cenário 
internacional com contribuição 
científica em importantes desafios 
globais, contudo a dinâmica da área 
está concentrada nas principais 
economias da região, o que explicita a 
urgência do estabelecimento de 
políticas visando à solução de gargalos 
como integração regional e o 
fortalecimento dos países que 
apresentaram atividade científica débil. 
 

Tharsila Reis de Medeiros  
Léa Maria Leme Strini Velho  

A implantação da ciência de base 
tecnológica: um estudo do 
desenvolvimento da física 
experimental com aceleradores de 
partículas na universidade de São 
Paulo (1934-1982) 
 
Resumo 

Desde a Segunda Revolução Industrial, 
a separação e a diferenciação entre o 
progresso das disciplinas científicas e o 
desenvolvimento tecnológico tem se 
mostrado tarefa cada vez mais árdua, 
não somente devido à base científica 
da tecnologia moderna, como também 
ao fato das práticas científicas serem 
pautadas em instrumentos 
desenvolvidos com base no progresso 
técnico alcançado pela estrutura 
produtiva da sociedade que as 
hospeda. Portanto, torna-se 
equivocado pensar as relações entre 
ciência e indústria como um processo 
exclusivamente linear e unidirecional, 
no qual as pesquisas científicas 
compõem os alicerces de todo e 
qualquer processo de criação de novos 
produtos e processos produtivos. 
Partindo dessas observações de caráter 
geral, esse trabalho procura refutar tal 
modelo linear através da análise do 
desenvolvimento histórico da Física 
Nuclear, cujas práticas materiais se 
baseiam no uso e no constante 
aprimoramento dos aceleradores de 
partículas, então feito a partir dos 
novos produtos e saberes tecnológicos 
oriundos da indústria, especialmente 
de seu setor eletrônico. Essa discussão 
prévia se faz necessária diante do tema 
central do trabalho, pautado no 
desenvolvimento da física experimental 
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com aceleradores de partículas na 
Universidade de São Paulo (USP), mais 
especificamente nos empreendimentos 
científicos do físico Oscar Sala. O ponto 
de partida da narrativa aqui proposta 
se encontra em 1934, ano em que a 
atividade de investigação científica do 
recém criado Departamento de Física 
da USP deu seus primeiros passos em 
direção à Física dos Raios Cósmicos, 
sendo este seu principal ramo de 
pesquisa experimental nos próximos 
dez anos. Argumenta-se que esse 
período foi de fundamental 
importância à posterior inserção da 
USP na era dos aceleradores de 
partículas, devido à continuidade 
instrumental verificada entre a Física 
Nuclear e a dos Raios Cósmicos. Foi 
nesse último ramo que Oscar Sala 
realizou sua iniciação científica, 
começando, logo após a Segunda 
Guerra Mundial, seu primeiro 
empreendimento científico – projetar e 
construir, na sua própria universidade e 
com a colaboração de empresas 
instaladas em São Paulo, um 
acelerador de partículas do tipo Van de 
Graaff. Constata-se que a consolidação 
do Laboratório do Acelerador 
Eletrostático se tornou possível graças 
à filantropia científica norte americana 
e à cooperação científica firmada com 
o Departamento de Física Nuclear da 
Universidade de Wisconsin. Em 
meados dos anos 1960, a obsolescência 
do acelerador Van de Graaff 
engendrou, naquele mesmo 
laboratório, um processo de 
atualização tecnológica pautado na 
aquisição de uma nova máquina 
eletrostática, do acelerador Pelletron, e 
na informatização do trabalho 
experimental. Demonstra-se que a 

reprodução daquela mesma estratégia 
utilizada na construção do primeiro 
acelerador eletrostático foi descartada, 
devido à incapacidade da indústria 
nacional de fornecer os materiais 
necessários à construção de uma 
máquina tecnologicamente mais 
sofisticada que a anterior, aliada às 
mudanças de orientação na política 
nacional de ciência e tecnologia, que 
garantiram os recursos financeiros 
necessários à estruturação do novo 
laboratório. Como frutos dessa 
experiência, além da produção de 
conhecimentos e artefatos de 
informática, atividade então incipiente 
no país, foram elaboradas, pela própria 
equipe de Oscar Sala, soluções 
tecnológicas originais para os diversos 
problemas apresentados pelo Pelletron 
em sua fase inicial de funcionamento. 
Por fim, observa-se, em 1982, o início 
do último empreendimento científico 
de Sala, direcionado à expansão do 
Laboratório Pelletron através do 
acoplamento de mais um acelerador ao 
arranjo experimental. Conclui-se que 
fatores de ordem material diferenciam 
o desenvolvimento da Física Nuclear 
em São Paulo daquele verificado nos 
países desenvolvidos. Nesses últimos 
países, a estrutura industrial deu 
suporte ao desenvolvimento da 
tecnologia dos aceleradores de 
partículas; já no Brasil, os laboratórios 
dirigidos por Oscar Sala se tornaram 
núcleos de inserção de novas 
tecnologias no setor produtivo 
nacional.  
 

Vanderléia Radaelli 
Sérgio Robles Reis de Queiroz  
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Trajetórias inovativas do setor 
farmacêutico no Brasil: tendências 
recentes e desafios futuros. 
 
Resumo 

O entendimento da complexa relação 
entre conhecimento científico, 
inovação tecnológica e exploração 
econômica é o principal desafio para 
indústrias baseadas em ciência como a 
da farmacêutica. As vantagens 
competitivas obtidas pelas empresas 
mais inovadoras dessa indústria são 
mais pronunciadas em função da 
elevada apropriabilidade e das 
oportunidades tecnológicas derivadas 
dos avanços científicos, que são 
explorados comercialmente por 
investimentos maciços, sistêmicos e 
dirigidos de P&D. As possibilidades de 
que uma empresa farmacêutica 
consiga ser competitiva no mercado 
internacional realizando apenas 
engenharia reversa são nulas em 
função dos requisitos regulatórios e do 
perfil de conhecimento associado a 
essa indústria. Neste contexto, o 
objetivo desta tese foi avaliar as 
possibilidades de que as empresas 
farmacêuticas nacionais consigam 
ocupar posições competitivas na cadeia 
de valor farmacêutica em face da 
trajetória corrente e da intensidade 
com que estão investindo em pesquisa 
e desenvolvimento. Atualmente as 
empresas de capital nacional ocupam 
espaços importantes do mercado 
farmacêutico doméstico com aumento 
de participação e receitas, 
modernização tecnológica e expansão 
das capacidades produtivas em função 
das mudanças ocorridas no marco 
regulatório brasileiro e pela introdução 
da lei de medicamentos genéricos. O 

diagnóstico feito com as maiores 
empresas farmacêuticas nacionais na 
pesquisa de campo revela que as 
trajetórias inovativas ainda são 
bastante incipientes e que a maior 
parte dos seus laboratórios internos de 
pesquisa e desenvolvimento se ocupam 
essencialmente de um caráter 
incremental dessas atividades. O êxito 
no lançamento de produtos no 
mercado está mais atrelado às 
competências feitas no 
desenvolvimento do que em pesquisas 
radicais que combinados com um 
potencial de mercado em ampliação 
conseguiu capitalizar essas empresas e 
torná-las com maior capacidade de 
produção. As atividades internas de 
pesquisa e desenvolvimento vêm 
sendo implementadas nas empresas 
mas a um processo ainda bastante 
difuso com respeito às estratégias 
inovativas e concorrenciais. 
Corroboram para isso o fato de que as 
maiores empresas farmacêuticas não 
lançaram ainda produtos inovadores 
para o mercado internacional, local 
onde se obtém os incentivos 
econômicos para obtenção dos 
retornos dos investimentos em 
pesquisas, bem como ainda não estão 
incorporadas nas atividades inovativas 
correntes estratégias de cooperação 
com universidades, patenteamento e 
absorção de conhecimento externo, 
gerados além da fronteira da empresa. 
 

DISSERTAÇÕES 

Alexandre Meloni Vicente 
Maria Conceição da Costa 

Quem decide? Core Set e Participação 
Pública no caso da Experimentação 
Animal no Estado de São Paulo. 



27 

 
Resumo 

A disseminação, principalmente a partir 
da década de 1970 nos países 
desenvolvidos do ocidente, de 
procedimentos participativos em 
diversas áreas, pautados na ideia de 
amplo engajamento dos cidadãos nos 
assuntos de interesse da coletividade, e 
em movimentos de pluralismo e 
democracia direta minou o modelo 
tradicional de governança onde os 
políticos eleitos, com a ajuda de 
experts reconhecidos, decidem as 
ações políticas sem maior interferência 
do público. O lugar da ciência na 
sociedade se torna cada vez mais 
problemático. A confiança pública no 
progresso da ciência e da tecnologia 
decresce, enquanto as preocupações 
sobre suas consequências crescem. A 
própria natureza da sociedade 
democrática demanda, deste modo, 
que a Ciência e sua influência estejam 
sujeitos a rigorosos processos de 
diálogo e crítica, e as controvérsias em 
ciência e tecnologia são cada vez mais 
reconhecidas como questões éticas e 
morais, e não somente técnicas. É o 
caso da experimentação animal, tema 
central deste trabalho. A partir do 
referencial teórico dos Estudos Sociais 
da Ciência e Tecnologia, em especial 
das noções de core set e participação 
pública, é feita uma análise da 
legislação do Estado de São Paulo 
sobre a experimentação animal, 
visando clarificar quais grupos tiveram 
seus interesses e reivindicações 
atendidos, e quais foram ignorados. O 
estudo serve de base para as 
considerações teóricas sobre o core set 
da controvérsia, abordando aspectos 
como a relação entre a comunidade 

científica, a camada política e o público 
leigo, a autoridade da ciência e as 
estratégias para inclusão/exclusão de 
grupos. Foi possível concluir que, 
apesar da diminuição da confiança 
pública no progresso da ciência e 
tecnologia, do enfraquecimento da 
credibilidade da opinião dos experts 
cientistas e dos crescentes 
questionamentos sobre as 
consequências físicas, sociais, éticas e 
morais da prática científica, a ciência 
ainda desempenha um papel central na 
resolução de controvérsias, e a 
comunidade científica ocupa um lugar 
privilegiado dentro do core set. Embora 
o diálogo com membros da sociedade 
civil seja necessário, a credibilidade e o 
status social privilegiado dos experts os 
possibilitam moldar o núcleo decisório 
de acordo com seus interesses, 
excluindo os grupos contrários à 
experimentação animal, e incluindo 
aqueles de ideologia moderada; 
mantendo, deste modo, um estável 
controle sobre a agenda de pesquisa. 
 

Alexis Maximiliano Frick 
André Tosi Furtado 

Fatores locacionais dos profissionais 
do conhecimento: o caso da Fundação 
CERTI em Florianópolis 
 
Resumo 

As últimas décadas do Século XX foram 
marcadas pela transição dos países 
centrais para uma economia baseada 
no conhecimento, o que gerou 
impactos significativos na dinâmica 
locacional das atividades econômicas, 
um dos quais é a posição central que os 
recursos humanos qualificados 
assumem na organização espacial das 
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firmas. A localização da indústria 
intensiva em conhecimento é, cada vez 
mais, determinada pela presença local 
de profissionais qualificados que atuam 
com produção, processamento e 
transferência de conhecimento e 
informações, denominados, nesta 
pesquisa, de profissionais do 
conhecimento. Estes profissionais, por 
sua vez, apresentam uma dinâmica 
espacial diferenciada da apresentada 
por outros recursos humanos. Tal 
diferenciação surge, de um lado, pela 
escassez desses trabalhadores no 
mercado de trabalho, que gera um 
leque maior de opções de emprego 
para os mesmos, e, de outro, pelos 
valores e características peculiares 
dessas pessoas, que em geral priorizam 
fatores não econômicos em sua 
decisão de trabalhar em uma empresa. 
Apesar da importância e da 
organização espacial diferenciada dos 
profissionais do conhecimento, a 
grande maioria das pesquisas sobre a 
dinâmica locacional dos novos setores 
intensivos em conhecimento é 
realizada desde o ponto de vista da 
firma, sendo que se verifica uma falta 
de estudos aprofundados e focados na 
dinâmica locacional desses recursos 
humanos. A finalidade da pesquisa é 
contribuir para a maior compreensão 
dos fatores que influenciam na 
dinâmica locacional dos profissionais 
do conhecimento. A pesquisa teve 
como objetivo a verificação de três 
hipóteses: (i) os profissionais do 
conhecimento apresentam 
características peculiares, que definem 
uma classe socioprofissional; (ii) a 
decisão desses trabalhadores de 
aceitar um emprego é influenciada por 
fatores locacionais; e (iii) dentre esses 

fatores, aqueles ligados à cultura tem 
um peso maior em relação aos 
econômicos. Para o estudo de caso, 
foram escolhidos os profissionais da 
Fundação CERTI, localizada em 
Florianópolis/SC. A escolha se mostrou 
adequada por se tratar de um contexto 
geográfico com alta concentração 
desses profissionais e que dispõe da 
maior parte dos fatores locacionais de 
interesse e, também, pelo contexto 
institucional, que é representado por 
uma entidade privada sem fins 
lucrativos que atua intensivamente na 
geração de novos conhecimentos. Os 
resultados da pesquisa permitiram 
verificar as hipóteses (i) e (ii). No que 
diz respeito à hipótese (iii), a 
importância relativa dos fatores 
culturais foi observada apenas para 
dois grupos restritos da amostra. 
 

Ana Maria Nunes Gimenez 
Maria Beatriz Machado Bonacelli 

O Ensino da Propriedade Intelectual 
na educação Superior: o caso da 
UNICAMP 
 
Resumo 

A dissertação apresenta a situação 
atual do ensino da propriedade 
intelectual (PI) na Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP, 
Brasil). O estudo identifica e discute as 
iniciativas de formação de estudantes 
em direitos da propriedade intelectual 
(DPIs), aliada à forma como a 
instituição tem contribuído para a 
propagação da cultura da PI e para a 
gestão da inovação. Para a realização 
do presente estudo tomou-se como 
referência as recomendações da 
Organização Mundial da Propriedade 
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Intelectual (OMPI), principalmente as 
consideradas como exemplos de boas 
práticas no ensino da PI no mundo, a 
partir de casos de instituições, no 
mundo e no Brasil, que têm oferecido 
capacitação em PI em suas grades 
curriculares. Também foi realizado um 
amplo levantamento e análise dos 
cursos de graduação, pós-graduação, 
de extensão e os ofertados pela Inova 
UNICAMP que envolvem em seus 
programas a temática da PI e temas 
afins, aprofundado com entrevistas 
com 18 professores (50%) responsáveis 
por tais cursos e disciplinas na 
universidade. O estudo sustenta a 
necessidade e a urgência de se pensar 
em novos direcionamentos, 
incorporação de novos atores e de 
novas formas de ensino da propriedade 
intelectual, estendendo o tratamento 
da questão aos cursos não jurídicos, 
uma vez que se sabe que a PI tem a sua 
origem atrelada aos cursos de Direito. 
O papel que a universidade vem sendo 
chamada a exercer no século XXI, 
diante das novas exigências da era do 
conhecimento, também serviu de pano 
de fundo para a presente análise. Os 
resultados indicam que, embora a Lei 
de Inovação, de 2004, tenha instigado 
mais fortemente o tema da proteção 
do conhecimento no país, inclusive 
junto aos profissionais das 
universidades, e a UNICAMP ocupe a 
segunda colocação no ranking dos 
maiores depositantes de pedidos de 
patentes no Brasil, o ensino da 
temática na instituição apoia-se em 
iniciativas, na maioria das vezes, 
individuais, ou seja, dependentes do 
docente, sem currículos mínimos e 
coerentes entre si. Além disso, a 
própria aquisição de competências 

para o ensino da PI depende de quem 
está à frente das disciplinas, indicando 
a necessidade de uma política 
institucional mais sustentada e 
contínua, a partir de diretrizes da 
direção central, fundamentadas em 
uma política para a universidade do 
século XXI, visando uma verdadeira 
educação em propriedade intelectual 
na UNICAMP. 
 

Janaína Elisa Patti de Faria 
Rafael Brito Dias 

Imperialismo e sistema internacional 
de patentes: o caso da indústria 
farmacêutica. 
 
Resumo 

O objetivo geral desta Dissertação de 
Mestrado é apresentar elementos 
históricos, jurídicos, econômicos e 
políticos concernentes à propriedade 
intelectual, contribuindo para uma 
reflexão crítica a respeito da visão 
atualmente naturalizada do papel 
benéfico desta relevante instituição 
social. No primeiro capítulo, busca-se 
articular aspectos teóricos da 
funcionalidade da propriedade 
intelectual para o capitalismo – 
especialmente das patentes – com a 
trajetória histórica dos mecanismos 
que asseguram o estatuto de 
propriedade privada de conhecimentos 
e criações intelectuais. A ascensão do 
capitalismo monopolista no fim do 
século XIX e a assinatura da Convenção 
da União de Paris (CUP) constituem o 
ponto de partida da análise histórica. 
Destaca-se o papel dos EUA como 
catalisador das principais 
transformações internacionais nesse 
campo, com particular vigor no período 
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neoliberal, o que culminou na 
assinatura do Acordo TRIPS (Trade-
Related Aspects of Intellectual Property 
Rights) da Organização Mundial de 
Comércio (OMC). O segundo capítulo 
aborda alguns impactos da 
homogeneização internacional de 
direitos de propriedade intelectual 
(DPIs) estabelecida pelo TRIPS para a 
periferia do capitalismo, salientando a 
coerção política e econômica exercida 
pelos EUA para a adoção de regras 
mais rígidas do que as exigidas no 
Acordo. Elucida-se também como 
ocorreu o processo político de 
internalização do TRIPS no Brasil e as 
transformações dele decorrentes no 
que se refere aos pagamentos de 
contratos de transferência de 
tecnologia. O terceiro capítulo, por sua 
vez, ilustra o conflito mundial gerado 
pelo TRIPS em um setor produtivo 
específico: a indústria farmacêutica. 
São apresentados argumentos que 
contribuem para a reflexão sobre 
patentes farmacêuticas, inovação, 
produção e acesso a medicamentos. O 
comportamento da indústria 
farmacêutica com operação no Brasil e 
do acesso a medicamentos no país 
também são abordados no terceiro 
capítulo. O quarto e último capítulo 
deste trabalho explora as recentes 
estratégias adotadas pelos países 
centrais para elevar o nível 
internacional de DPIs por meio 
principalmente da ampliação das 
regras concernentes à observância 
desses direitos, destacando três 
importantes iniciativas: Regulamento 
CE 1383/2003 da União Europeia, 
Força-Tarefa Anticontrafação (IMPACT) 
da Organização Mundial de Saúde e o 
Acordo Comercial Anticontrafação 

(ACTA). Aponta-se que as novas regras 
são em sua vasta maioria negociadas 
em fóruns onde países periféricos têm 
pouca ou nenhuma chance de se 
manifestarem a respeito de 
normatizações que os impactam direta 
ou indiretamente. Em linhas gerais, o 
alicerce deste trabalho é a relação de 
exploração econômica e de dominação 
política entre os países centrais e 
periféricos; relação esta que condiciona 
as regras internacionais de propriedade 
intelectual a fim de favorecer os países 
que são o centro gravitacional do 
capitalismo. 
 

Luiz Mariano Julio 
Ruy de Quadros Carvalho  
Catch-up tecnológico nos países de 
industrialização recente: o caso da 
indústria de computadores pessoais 
em Taiwan 
 
Resumo 

O objetivo do trabalho é entender as 
estratégias adotadas pelas empresas 
sediadas em países de industrialização 
recente para poderem competir nos 
segmentos mais dinâmicos da 
economia mundial.  Inicialmente se 
estabeleceu uma contextualização, 
apresentando a relevância econômica e 
a representatividade dos setores 
dinâmicos em termos de participação 
na economia, com isso demonstrando 
a lógica inerente a buscar um espaço 
de competição nesses segmentos.  
Uma vez determinados esses pontos, 
identificamos dentre os setores mais 
dinâmicos um setor particularmente 
relevante, o de Computação Pessoal, o 
qual foi analisado quanto à sua 
estrutura e cadeia de valor. De sua 
compreensão partimos para a 
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identificação de quais são os países 
cuja indústria é dominante nesse 
segmento, onde identificamos Taiwan 
como um exemplo marcante de país 
em desenvolvimento que tem domínio 
tecnológico no setor. Partimos para o 
estudo de caso da indústria taiwanesa 
de computadores pessoais, estudando 
sua evolução histórica, ações 
governamentais e ações empresariais 
do segmento, identificando as 
maneiras como obtiveram seu 
aprendizado tecnológico e como isso 
influenciou seu sucesso empresarial.  
Além de recorrer à literatura 
entrevistamos executivos de diversas 
empresas ODM taiwanesas e com isso 
obtivemos uma visão interna do 
segmento, suas dificuldades e suas 
estratégias (antigas e atuais) para 
prosseguir evoluindo e se mantendo na 
vanguarda tecnológica do setor.  A 
partir desses dados elaboramos um 
resumo das estratégias mais bem-
sucedidas empregadas por tais 
empresas para atingirem seu 
(atualmente) elevado nível de 
competência tecnológica no segmento 
e apontamos estratégias e práticas que 
possivelmente poderão ser úteis a 
empresas que busquem similar 
evolução em outros segmentos onde a 
importância do domínio tecnológico 
seja significativa. 
 

Milene Simone Tessarin 
Wilson Suzigan 

Cooperação e Inovação Tecnológica na 
Indústria Brasileira: uma análise 
comparativa entre empresas 
interativas e não interativas. 
 
 

Resumo 

O objetivo dessa dissertação é destacar 
o comportamento das empresas que 
utilizaram algum tipo de interação para 
concretizar inovações frente ao grupo 
de empresas inovadoras que não 
realizaram interações. Além deste, um 
objetivo secundário é notar como as 
atividades inovativas mais rotineiras 
(que excluem a pesquisa e 
desenvolvimento) influenciam o 
comportamento inovador das 
empresas, fazendo com que elas sejam 
consideradas empresas inovadoras sem 
necessariamente despender grandes 
valores com atividades de pesquisa. A 
questão que consideramos é que a 
prática da pesquisa e desenvolvimento 
sem atividades inovativas 
complementares pode reduzir a 
abrangência e o impacto da inovação 
sobre a estratégia inovativa da 
empresa. Desta forma, pretende-se 
mostrar que a melhor estratégia é aliar 
atividades como treinamento de 
pessoal, aquisição de novas máquinas e 
equipamentos, desenvolvimento de 
projetos industriais, entre outras, com 
a pesquisa e desenvolvimento. Indo 
mais além, optar por realizar parcerias 
ou interações com outras instituições 
internas ou externas à cadeia 
produtiva, tais como fornecedores, 
consumidores, universidades e centros 
de pesquisa, é mais um fator 
potencializador da atividade inovativa. 
A amostra analisada é composta pelo 
grupo de empresas inovadoras 
descritas na Pesquisa de Inovação 
Tecnológica (PINTEC 2008), elaborada 
pelo IBGE, na qual 38.361 empresas 
afirmaram ter realizado algum tipo de 
inovação entre os anos de 2006 e 
2008.O resultado da análise evidenciou 



32 

que as empresas que realizaram 
inovações interagindo com outros 
agentes apresentam indicadores 
melhores que as empresas que 
inovaram sem interagir. Embora o 
conjunto formado por empresas 
inovadoras e interativas seja limitado 
em relação às empresas inovadoras 
sem interação, ele é composto por 
empresas de grande porte, que 
determinam a dinâmica do mercado. 
Esse resultado mostra que empresas 
interativas podem auxiliar na 
promoção do desenvolvimento 
científico e tecnológico da indústria, 
assim como para adensar a estrutura 
do sistema nacional de inovação. 
 

Mônica Frigeri 
Marko Synesio Monteiro 

Entendendo o Qualis: um estudo sobre 
a avaliação dos periódicos científicos 
brasileiros 
 
Resumo 

A comunicação feita por meio dos 
periódicos científicos contribui 
significativamente no desenvolvimento 
da ciência, sendo estes considerados os 
veículos de comunicação que auxiliam 
com maior rapidez na aquisição de 
novos conhecimentos e novas formas 
de pesquisa. Os periódicos científicos 
são responsáveis também por 
contribuírem com informações acerca 
dos rumos da ciência propriamente 
dita, tornando os trabalhos publicados 
tangíveis e abertos à discussão da 
comunidade científica. A ideia de que 
um conhecimento científico só adquire 
valor a partir do momento em que é 
difundido na comunidade e de que é 
necessário publicar as descobertas das 

pesquisas a fim de se obter 
reconhecimento e registro de autoria, 
tem resultado no crescimento elevado 
da quantidade de publicações 
científicas. Dessa forma, a avaliação 
das publicações científicas – em 
especial dos periódicos – torna-se 
então parte integrante do processo de 
construção do conhecimento científico. 
No Brasil a avaliação dos periódicos é 
realizada pela CAPES por meio do 
Qualis que tem, dentre outras 
finalidades, indicar os veículos de 
maior relevância para cada área do 
conhecimento, tanto para os 
pesquisadores como para agências 
financiadoras e órgãos científicos. O 
objetivo desta dissertação é entender o 
funcionamento do Qualis e como os 
seus critérios se fazem presente na 
rotina editorial dos periódicos 
científicos. Para tanto o trabalho 
aborda a área de Educação tanto na 
análise quanto no desenvolvimento da 
parte empírica da pesquisa, que 
engloba o desenvolvimento de um 
estudo etnográfico num período de 
sete meses e de entrevistas com quatro 
outros editores de periódicos 
científicos. Observou-se neste estudo a 
contextualização do termo qualidade 
para a CAPES, para os editores e para 
as atividades que constituem a própria 
rotina editorial. O estudo procura 
proporcionar um entendimento micro 
da visão do Qualis a fim de auxiliar 
numa análise macro em torno da 
preocupação com a qualidade dos 
periódicos nas mais diversas áreas do 
conhecimento. Com base na pesquisa 
foi possível observar que, embora o 
Qualis e a questão da qualidade sejam 
preocupações que permeiam todo o 
trabalho editorial dos periódicos 
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científicos, as atividades relacionadas à 
avaliação feita pela CAPES situam-se 
internalizadas neste processo. Neste 
sentido, o Qualis se apresenta como 
um importante indicador científico e 
também como uma política que auxilia 
a criar a ideia de qualidade dos 
periódicos científicos, pois condiciona a 
forma como as publicações atuam e 
funcionam. 
 

Sandra Maria Carlos Cartaxo 
Léa Maria Leme Strini Velho  

Gênero e ciência: um estuido sobre as 
mulheres na fisica. 
 
Resumo 

A Física é uma área 
predominantemente masculina e, por 
muito tempo, os chamados naturalistas 
justificavam os motivos do 
afastamento das mulheres da área 
como sendo de ordem biológica. 
Entretanto, as mulheres, embora sejam 
muito poucas na área, apresentam em 
média um rendimento maior que o dos 
homens na física. Em vistas disso, o 
presente estudo tem como objetivo 
compreender como se dão as relações 
sociais de gênero nessa área, além dos 
motivos que justificariam a baixa 
participação das mulheres na Física e as 
dificuldades de ascensão na carreira 
enfrentada por elas, apesar da alta 
produtividade científica. Para tanto, 
foram considerados os pontos de vista 
de homens e mulheres sobre a 
realidade das mulheres na Física, em 
particular, no contexto do Instituto de 
Física “Gleb Wataghin” (IFGW) da 
Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP). Foi analisado o modo com 
que homens e mulheres descrevem o 

cotidiano e a rotina de trabalho, de 
ensino e pesquisa em que estão 
envolvidos. Para entendimento dessas 
relações de gênero no IFGW, foram 
realizadas entrevistas semi-
estruturadas com mulheres e homens 
do IFGW. Estas entrevistas, analisadas 
à luz da literatura sobre Gênero e 
Ciência, revelaram que as dificuldades 
de acesso e ascensão da carreira de 
Física para as mulheres vão além da 
opção destas pela maternidade ou da 
priorização do cuidado da família em 
detrimento da carreira. Foram 
apontadas questões associadas ao 
processo de socialização das mulheres 
na carreira que podem desfavorecer o 
acesso, a progressão e a atuação destas 
na Física. Foram também identificadas 
áreas e oportunidades dentro da física 
que são negadas às mulheres, assim 
como outras que se apresentam como 
“permitidas” a elas. Esse processo de 
regulação ao acesso das mulheres é 
alimentado por uma visão 
estereotipada das suas “qualidades 
femininas” que fazem com que elas 
sejam aptas ou não para exercer a 
atividade.  Dessa forma, para 
conseguirem acesso a determinadas 
áreas, as mulheres precisam se 
destacar muito mais que os homens, a 
fim de demonstrar que são capazes. 
Por outro lado, embora essas alunas e 
professoras demonstrem estar, em 
muitos casos, acima da média de 
rendimento em comparação aos 
colegas homens, elas frequentemente 
encontram um “teto de vidro” que as 
impossibilitam de progredir na carreira. 
Diante disso, espera-se que o 
entendimento das relações de gênero 
presentes no IFGW, conforme revelado 
neste estudo, possa estimular novos 
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comportamentos e contribuir para as 
relações entre homens e mulheres na 
área, bem como, proporcionar uma 
reflexão sobre o tema pela 
comunidade da área. 
 

Silvia Regina Stuchi Cruz 
Sônia Regina Paulino  

Mercado de carbono em aterros 
sanitários como instrumentos para a 
inovação em serviços públicos. 
 
Resumo 

O presente trabalho tem o objetivo de 
analisar como os projetos do 
mecanismo de desenvolvimento limpo 
(MDL) em aterros sanitários podem 
originar inovações em serviços 
contribuindo para melhorar a gestão 
de resíduos sólidos urbanos (GRSU). 
Para tanto, os procedimentos 
metodológicos consistem, 
primeiramente, em uma abordagem 
multiagentes da inovação 
considerando as diferentes partes 
interessadas pertinentes aos aterros 
Bandeirantes e São João, localizados no 
município de São Paulo, selecionados 
para a pesquisa empírica. A partir da 
identificação das partes interessadas, o 
segundo procedimento metodológico 
consiste na adaptação da metodologia 
do carbono social (MCS), construindo 
indicadores de sustentabilidade para 
avaliar resultados sociais e ambientais 
de projetos de MDL em aterros 
sanitários. Enquanto as reduções de 
emissões são monitoradas e verificadas 
periodicamente pelas entidades 
certificadoras, a contribuição para o 
desenvolvimento sustentável local dos 
projetos de MDL necessita de aspectos 
regulatórios que definam os 

procedimentos para monitorar e 
garantir a avaliação de resultados. Os 
agentes identificados a partir do 
modelo multiagentes destacam-se em 
quatro categorias: comunidades do 
entorno dos aterros; empresas 
concessionárias responsáveis pela 
operação dos aterros; empresas 
concessionárias responsáveis pela 
captação de biogás; órgãos públicos 
municipais. Como resultados da 
aplicação dos indicadores nos agentes 
identificados destaca-se que 
oportunidades de inovação atreladas 
aos serviços de disposição final dos 
resíduos sólidos nos aterros estudados 
estão vinculadas ao estabelecimento 
de uma nova estrutura organizacional, 
em relação à situação e aos agentes 
atuantes antes da implantação dos 
projetos de MDL, pautada pela 
inserção das partes interessadas 
identificadas na pesquisa. E capaz de 
imprimir mudanças nas preferências e 
competências dos agentes no sentido 
de potencializar não somente o 
desempenho técnico 
(aperfeiçoamento/adequação e 
atendimento de parâmetros técnicos 
de gerenciamento) e comercial 
(geração e transação de créditos de 
carbono), mas também o desempenho 
relacional (acesso e participação das 
partes interessadas) e social da 
inovação (resultados para 
usuários/comunidades do entorno).  
 

Suelene Mascarini de Souza Romero 
Wilson Suzigan 

Fatores Territoriais da Inovação: Uma 
Análise Empírica das Relações entre 
Insumos Inovativos e os Resultados da 
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Inovação Aplicada às Microrregiões 
Paulistas. 
 
Resumo 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar 
empiricamente, através da função de 
produção do conhecimento, a relação 
entre a distribuição espacial dos 
insumos inovativos e os resultados da 
inovação nas microrregiões do estado 
de São Paulo. O pressuposto principal é 
que os resultados inovativos vinculam-
se à quantidade e à qualidade dos 
insumos inovativos e às características 
das regiões que se configuram como 
um insumo. Neste sentido, destaca a 
importância das externalidades 
positivas geradas pela concentração 
espacial das instituições capazes de 
contribuir para os esforços de 
empresas inovadoras. Entre as 

externalidades mais importantes, a 
literatura destaca o papel dos 
transbordamentos de conhecimentos, 
uma vez que eles são capazes de 
proporcionar benefícios importantes 
que fomentam as inovações. Além 
disso, enfatiza-se o papel das 
estruturas produtivas locais, 
especializada e diversificada e a 
densidade das interações entre os 
agentes envolvidos no processo de 
inovação. Os resultados deste trabalho 
apontam para importância dos 
transbordamentos de conhecimento, 
das aglomerações urbanas, e da 
densidade das interações entre 
universidade e empresas no fomento a 
inovação das microrregiões paulistas. 
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André Tortato Rauen 
André Tosi Furtado 

Recente dinâmica espacial da indústria 
de alta tecnologia: uma tipologia 
baseada na intensidade de P&D e no 
desempenho comercial. 
 
Resumo 

No passado recente, a produção de alta 
tecnologia era exclusividade de países 
de alta renda per capita. Contudo, a 
moderna possibilidade de fragmentar a 
produção permitiu que países de baixa 
renda per capita passassem a também 
produzir bens de alta tecnologia, 
mesmo quando estes bens são 
considerados novos. Observa-se que 
países de alta renda per capita e de 
elevada capacitação tecnológica 
executam atividades de maior 
complexidade enquanto países de 
baixa renda per capita, com baixos 
salários e alguma força de atração, 
executam atividades intensivas em 
mão de obra. Este trabalho tem então, 
por objetivo, apresentar e 
compreender as macrodinâmicas 
subjacentes a essa nova e intrincada 
geografia econômica. Para tanto, o 
mesmo se apoia na teoria do ciclo de 
vida do produto, complementada pela 
perspectiva da fragmentação da 
produção e pela teoria evolucionária 
do comércio exterior. Com base nestas 
abordagens teóricas, foi possível 
observar que a partir das duas últimas 
décadas do século XX empresas de alta 
tecnologia de países desenvolvidos 
passaram a deslocar sua produção para 
países em desenvolvimento, com 

baixos salários. Enquanto a produção e 
o consumo se deslocaram, a tecnologia 
ainda permanece concentrada. 
Identificou-se ainda que, mesmo na 
existência de forte estímulo ao 
deslocamento da produção, este só 
ocorre na ausência de sistemas de 
inovação capazes de estimular a 
produção interna. Analogamente, a 
atração de atividades fragmentadas da 
produção de alta tecnologia, por parte 
de países de baixos salários, ocorre 
apenas quando os governos nacionais 
executam ativas e efetivas políticas 
públicas para tal. Depois de 
compreendidas as forças que atuam no 
sentido de moldar a atual geografia da 
alta tecnologia, identificaram-se quatro 
grupos de países, quais sejam: (i) países 
de liderança tecnológica superavitários; 
(ii) países de liderança tecnológica 
deficitários; (iii) países seguidores 
tecnológicos superavitários e; (iv) 
países seguidores tecnológicos 
deficitários. 
 

Conceição de Fátima Silva 
Wilson Suzigan 

Indústria metalúrgica básica brasileira: 
perfil setorial, inovatividade e 
interatividade. 
 
Resumo 

A Indústria de Metalurgia Básica - IMB 
(Produção de ferro-gusa e ferro liga, 
Siderurgia, Produção de tubos de aço 
exceto tubos sem costura, Metalurgia 
de metais não ferrosos e Fundição) 
brasileira é internacionalmente 
competitiva e detém a posição de 
segundo maior exportador da indústria 
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de transformação nacional. Ao mesmo 
tempo, apesar de ser uma indústria de 
baixa densidade tecnológica, destaca-
se como uma indústria de elevada 
interatividade com a infraestrutura 
científica e tecnológica, segundo dados 
do Diretório dos Grupos de Pesquisa do 
CNPq. Segundo os dados da PINTEC, no 
entanto, a IMB é uma das indústrias de 
mais baixa inovatividade da economia 
nacional, o que é incompatível com o 
seu desempenho econômico e 
competitividade internacional. Tendo 
em vista estas considerações, o 
presente trabalho tem como tema a 
conduta inovativa da IMB e foi 
norteado por três problemas 
interdependentes de pesquisa, quais 
sejam, investigar as motivações para a 
elevada interatividade desta indústria 
com a infraestrutura científica e 
tecnológica, avaliar as razões pelas 
quais as suas elevadas interatividade e 
competitividade não resultam em um 
perfil inovativo positivamente 
diferenciado na PINTEC e, finalmente, 
identificar as demandas e 
características dos seus 
relacionamentos com pesquisadores da 
área de Engenharia Metalúrgica e de 
Materiais. Para tanto, foram utilizados 
os referenciais teóricos da Escola 
Evolucionária Neo-Schumpeteriana e as 
metodologias de análise de cluster, 
análise comparada e entrevistas 
estruturadas. Os resultados mostram 
uma indústria de elevado esforço 
inovativo, alto desempenho inovador e 
elemento central de um Sistema 
Setorial de Inovação longevo, atuante e 
robusto. Adicionalmente, foi 
identificada a inadequação da definição 
do perfil setorial a partir do número de 
empresas em atuação pois, em um 

setor em que é grande o número de 
empresas, mas é elevada a 
concentração econômica, o conjunto 
de empresas que define o perfil setorial 
é restrito e é este que deve ser 
considerado na avaliação do 
comportamento setorial. A conduta 
inovativa da IMB, bem como as 
idiossincrasias das indústrias de baixa 
densidade tecnológica e elevada 
concentração econômica sugerem a 
necessidade de, dada a relevância 
econômica destes setores, aprofundar 
os estudos e definir políticas públicas 
específicas para essas indústrias. 
 

Ivanir Kunz 
Léa Maria Leme Strini Velho  

Dinâmica de produção de 
conhecimento na área de direito no 
Brasil. 
 
Resumo 

O objetivo deste estudo é analisar a 
dinâmica de produção de 
conhecimento na área de Direito no 
Brasil, através da elucidação das 
práticas de organização social em 
termos da constituição de grupos de 
pesquisa, das fontes de influência na 
escolha dos temas e linhas de pesquisa, 
das formas pelas quais tal comunidade 
acadêmica se apropria dos canais de 
comunicação que divulgam sua 
produção e toma decisões sobre as 
fontes de referência bibliográfica que 
informam seus próprios estudos. 
Central para esta pesquisa é a noção de 
que as disciplinas diferem na sua 
formação histórica, nos seus processos 
de institucionalização na academia, na 
maneira em que se organizam para 
produzir conhecimento, na forma em 
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que trocam idéias e divulgam suas 
informações. Essas diferenças se 
refletem nos respectivos padrões de 
comunicação de seus pesquisadores e 
nas diversas formas de divulgar seus 
resultados de pesquisa. Este estudo se 
assenta em dados quantitativos e 
qualitativos, coletados sobre algumas 
universidades brasileiras selecionadas, 
no total de 14, com cursos de pós-
graduação, em nível de Mestrado e 
Doutorado Acadêmico, na área de 
Direito, recomendados e reconhecidos 
pela CAPES, com conceito mínimo de 5 
(numa escala de 7 no máximo). Em 
uma seleção da produção intelectual 
dos 14 programas entre os anos de 
2004 a 2006, os resultados mostram 
que os pesquisadores que trabalham 
na área de Direito, no Brasil, tendem a 
publicar mais livros do que artigos em 
periódicos. Este estudo também 
fornece evidência de que a área tem 
uma forte preferência por revistas 
editadas pela própria Instituição 
(periódicos in-house) e este parece ser 
um traço peculiar deste campo de 
pesquisa no Brasil. Além disto, o hábito 
de trabalhos coletivos é uma prática 
pouco difundida na área. Para 
compreender a dinâmica desta 
comunidade científica, alguns 
especialistas desta disciplina, mais 
especificamente, alguns líderes de 
grupos foram selecionados para a 
realização de entrevistas. Assim, para 
alcançar uma perspectiva mais 
abrangente, este estudo contrapôs os 
dados quantitativos obtidos com as 20 
entrevistas realizadas com os líderes de 
grupos de pesquisa das IES 
selecionadas, no intuito de explicar 
junto aos pesquisadores, os 
comportamentos observados. Munido 

destes dados, este estudo busca 
vislumbrar ângulos peculiares do 
processo de produção de 
conhecimento, fazendo um 
mapeamento das redes seletivas de 
autores e de comunicação que 
resultam em citações, observando o 
seu processo social, a responsabilidade 
e poder político dos pesquisadores 
nesta ciência, em especial. 
 

Marconi Edson Esmeraldo 
Albuquerque 
Maria Beatriz Machado Bonacelli 

Modelos de “excelência” gerencial nos 
institutos e centros de P&D 
brasileiros: entre falácias, modismos e 
inovações. 
 
Resumo 

Este trabalho abre a caixa-preta do 
Modelo de Excelência Gerencial do 
Prêmio Nacional da Qualidade 
(MEG/PNQ) ao analisar a emergência e 
a difusão, os resultados e as limitações 
de um projeto vinculado a ele - o 
Projeto Excelência na Pesquisa 
Tecnológica (PEPT), da Associação 
Brasileira das Instituições de Pesquisa 
Tecnológica (ABIPTI), voltado à 
melhoria da gestão de Institutos e 
Centros de Pesquisas (ICPs) no país. A 
dinâmica que se eleva da co-evolução 
de tecnologias, instituições e 
organizações é central no estudo, pois 
ajuda na compreensão do papel e da 
importância das organizações que 
produzem e disseminam conhecimento 
na constituição de Sistemas de 
Inovação - neste caso, ICPs - e sobre 
como elas tomam decisões e 
relacionam-se com outras 
organizações. Assim, a análise voltou-
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se à co-evolução de ICPs brasileiros que 
aderiram ao PEPT, mudanças no 
ambiente técnico-científico, assim 
como no contexto institucional 
(nacional e internacional). O PNQ 
encoraja ICPs a reverem e a 
aperfeiçoarem suas rotinas. 
Entretanto, a capacidade de inovação 
dos ICPs pode ser limitada, uma vez 
que, imersos em ciclos de melhoria 
contínua, estes podem não perceber 
mudanças no ambiente, nem que 
rotinas e capacidades prevalecentes 
podem não atender mais a novos 
problemas. Daí, a importância do PEPT 
em mobilizar os ICPs e em promover 
um fórum de discussão envolvendo 
técnicos dessas organizações. Embora 
o PEPT tenha ajudado ICPs a 
introduzirem novas rotinas e práticas 
na gestão de suas atividades de C, T&I, 
sua real contribuição é difícil de ser 
percebida, dentre outros aspectos, 
porque se limita em uma agenda 
micro-institucional, focada na 
otimização de práticas, insuficiente 
para promover mudanças expressivas 
nas organizações. Políticas públicas, 
juntamente com mudança na postura 
dos ICPs, devem sim convergir para 
definir os papéis destas organizações e 
sua contribuição ao desenvolvimento 
técnico-inovativo e sócio-econômico do 
país. A construção de capacidades de 
absorção parece ser uma estratégia 
importante para os ICPs, pois valorizam 
elementos como flexibilidade e 
autonomia, fundamentais nessas 
organizações. 
 

Milena Pavan Serafim 
Renato Peixoto Dagnino 

Agricultura familiar do Brasil: uma 
"análise política" das políticas e 
instituições. 
 
Resumo 

Este trabalho analisa a coerência entre 
o discurso e as ações implementadas 
no âmbito governamental relativos à 
agricultura familiar na última década 
no Brasil, focando dois níveis: um 
macro, das políticas públicas nacionais, 
e um meso (institucional), relativo aos 
programas institucionais de pesquisa 
da EMBRAPA (Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária). Apesar desses 
programas institucionais fazerem parte 
das políticas públicas nacionais, a 
decisão de tratá-los em separado e 
realizar a análise em dois níveis deveu-
se à especificidade que um programa 
de pesquisa relativo à agricultura 
familiar requer. Mais do que um visão 
interpretativa do tema, este trabalho 
busca contribuir com os “Estudos sobre 
perspectivas da agricultura 
familiar”,destacando a dimensão 
cognitiva, enquanto um fator de 
sustentabilidade dos agricultores 
familiares no atual contexto de intenso 
processo de modernização da 
sociedade, de um modo geral, e do 
setor agrícola, em particular. Apoiando-
se em dois referenciais teórico-
metodológicos - a Análise de Política e 
os estudos de organizações - o trabalho 
identifica as características e 
tendências prevalentes nesses dois 
níveis. Por meio da reconstituição da 
trajetória das políticas federais e das 
ações da EMBRAPA, focando, 
sobretudo, no período mais recente 
(anos 2000), foi possível identificar 
algumas dinâmicas interessantes. No 
nível das políticas federais, observou-se 
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um descompasso no que se refere ao 
grau de radicalidade das propostas. 
Aliado a isso, notou-se a prevalência de 
um discurso “plural” e de uma ação 
mais moderada, pautada em “soluções 
de compromisso”. No nível 
institucional, observou-se que a política 
proposta (federal e institucional) foi 
fortemente rechaçada pelo grupo 
hegemônico. Notou-se, também, a 
prevalência de um discurso 
conservador e desarticulador de grupos 
pró-agricultura familiar e de uma ação 
conservadora, tímida e pouco 
expressiva frente à demanda. Além 
disso, fica claro a tentativa de 
obscurecer o conflito entre agricultura 
familiar e agronegócio. O trabalho 
conclui que, embora tenha sido tímida 
a mudança no plano federal frente à 
demanda, seria esperado que ela 
tivesse induzido algum grau de 
transformação mais significativo na 
agenda de pesquisa da EMBRAPA, o 
que não foi verificado de forma 
significativa.  
 

Paula Felício Drummond de Castro 
Maria Beatriz Machado Bonacelli 

Avaliação de impacto de programa de 
pesquisa em biodiversidade. 
 
 
Resumo 

O principal objetivo desta tese foi o de 
contribuir conceitual e 
metodologicamente com a 
metodologia GEOPI de avaliação de 
impactos de programas de Ciência 
Tecnologia e Inovação (C,T&I), 
especificamente sobre a avaliação de 
impactos de programas de pesquisa em 
biodiversidade tendo como objeto de 

estudo um importante programa de 
pesquisa em biodiversidade do país, o 
Programa Biota da FAPESP. A tese foi 
desenvolvida sob três eixos centrais: (i) 
do estudo da evolução do quadro 
político-institucional e do panorama 
das pesquisas em biodiversidade no 
país e no mundo, tendo como base a 
Convenção da Diversidade Biológica; 
(ii) das especificidades da avaliação de 
impacto em C,T&I e (iii) da 
apresentação da metodologia GEOPI 
para a avaliação de impacto de 
programa de pesquisa em 
biodiversidade. A metodologia GEOPI 
de avaliação de impactos busca 
apreender o aspecto multidimensional 
dos impactos da C,T&I por dois 
momentos: o primeiro faz a análise 
profunda e detalhada do objeto e visa a 
identificação dos impactos potenciais; 
o segundo mede a intensidade deste 
impacto. A avaliação no que respeita a 
caracterização, a conservação e o uso 
sustentável da biodiversidade 
apresenta resultados que indicam a 
direção acertada do Programa nos seus 
primeiros 10 anos de existência, com 
um volume expressivo de documentos 
científicos e de inovação em políticas 
públicas, havendo ainda a necessidade, 
entretanto, de se incrementar 
inovações tecnológicas. A metodologia 
GEOPI se mostrou versátil em sua 
aplicação. Como recomendações para 
o aperfeiçoamento da metodologia 
GEOPI sugere-se (i) a expansão na 
categoria de atores envolvidos, para 
apreender diferentes percepções 
acerca do objeto de análise; (ii) a 
inclusão da dimensão "coordenação do 
programa", para captar principalmente 
os impactos de resultados coletivos, ou 
seja, aqueles que são transversais a 
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unidade de análise "projeto"; (iii) a 
aplicação da metodologia em redes de 
pesquisa, que também é um formato 
comum de organização da pesquisa, de 
caráter mais verticalizado, e (iv) a 
exploração dos impactos decorrentes 
da legislação na pesquisa em 
biodiversidade, no que concerne a 
pesquisa nesta área. Espera-se que 
essas contribuições sirvam para outros 
trabalhos de avaliação de impactos de 
programas de pesquisa em 
biodiversidade, mesmo a metodologia 
sendo fortemente objetivos-específica 
e objeto-específica, e mesmo para 
programas com perfil diferente do 
Biota da Fapesp. Há sim elementos 
conceituais que estão na base da 
metodologia em foco e que podem ser 
tomados como princípios para se 
desenhar estudos de avaliação de 
impactos.  
 

Paulo Antonio Borges Lemos 
Sergio Luiz Monteiro Salles Filho  

As universidades de pesquisa e a 
gestão estratégica do 
empreendedorismo: uma proposta de 
metodologia de análise de 
ecossistemas. 
 
Resumo 

Esta tese está situada no contexto das 
pesquisas que buscam novas idéias, 
práticas e instrumentos para tratar o 
empreendedorismo em universidades 
de pesquisa. O argumento principal da 
tese é que o ecossistema é uma 
unidade de referência e uma unidade 
de análise diferenciada e que pode 
agregar valor à forma e à qualidade da 
gestão estratégica do 
empreendedorismo. Um ecossistema 

de empreendedorismo da universidade 
é formado por seus componentes, que 
configuram uma base de recursos e 
capacitações que deve ser gerenciada 
em busca de benefícios para o 
processo de geração de startups 
criadas pela universidade. O 
desenvolvimento do argumento deve 
produzir uma metodologia de análise 
de ecossistemas, principal objetivo da 
tese, orientada por 3 princípios: 
identificação, interpretação e 
instrumentalização da análise de 
ecossistemas. Assim, a tese é dividida 
em 3 capítulos. Os Capítulos 1 e 2 
servem para subsidiar os princípios de 
identificação e interpretação da 
análise, enquanto o Capítulo 3 
completa os elementos da metodologia 
de análise e busca as bases para uma 
aplicação e demonstração inicial da 
metodologia. O Capítulo 1 sintetiza os 
elementos de natureza mais ampla que 
servem para entender os ecossistemas 
em seus níveis macro, micro e 
organizacional e serve para o 
posicionamento e diferenciação da 
abordagem de ecossistema em relação 
à perspectiva da hélice tripla, a mais 
influente abordagem junto aos 
processos de gestão do 
empreendedorismo nas universidades. 
Os principais resultados do Capítulo 1 
fornecem a base conceitual para a 
metodologia de análise de 
ecossistemas. O Capítulo 2 faz uma 
análise comparada de experiências 
internacionais de ecossistemas (MIT, 
Stanford, Utah e Cambridge, na 
Inglaterra), de maneira contextualizada 
e orientada a produzir um aprendizado 
à experiência brasileira de 
ecossistemas, a partir das experiências 
comparadas. O capítulo 3 é a aplicação 
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da metodologia proposta, a partir da 
seleção de alguns componentes do 
ecossistema da Unicamp. Os resultados 
da análise produzidos pela metodologia 
podem servir como insumos para a 
elaboração, o desenvolvimento e as 
melhorias da gestão estratégica do 
empreendedorismo da Unicamp. Como 
resultado principal, a expectativa é que 
a metodologia produzida possa ser útil 
à pesquisa acadêmica e possa ser 
replicada nas análises de outras 
experiências de ecossistemas, como 
forma de contribuir para os esforços de 
gestão estratégica do 
empreendedorismo em universidades 
de pesquisa. 
 

Rodrigo Maia de Oliveira 
Léa Maria Leme Strini Velho  

Proteção e comercialização da 
pesquisa acadêmica no Brasil: 
motivações e percepções dos 
inventores. 
 
Resumo 

O acesso da academia ao sistema de 
patentes remete ao início do século XX, 
quando algumas universidades dos 
EUA realizaram suas primeiras 
atividades de patenteamento. 
Entretanto, a observação desse 
processo como objeto de análise é bem 
mais recente e a grande maioria das 
pesquisas realizadas sobre o tema tem 
se concentrado em avaliar os aspectos 
institucionais das universidades e 
empresas, sendo raros os estudos 
sobre os inventores acadêmicos. A 
partir desse contexto, este trabalho 
tem o objetivo geral de ampliar a 
compreensão a respeito das atividades 
de proteção e comercialização dos 

resultados das pesquisas acadêmicas. 
Mais especificamente, a tese busca 
identificar se o processo de proteção e 
comercialização dos resultados da 
pesquisa conduzida pela universidade 
pública brasileira gera impactos sobre 
as tradicionais atividades acadêmicas. 
Nesse sentido, são discutidas as 
transformações internas vividas pela 
universidade, identificando os 
argumentos que ajudam a entender os 
eventuais impactos do processo de 
proteção e comercialização dos 
resultados da pesquisa conduzida pela 
universidade. A partir de dados 
coletados na base de patentes do 
Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI) e junto aos Núcleos de 
Inovação Tecnológica (NITs) verificou-
se que enquanto a atividade de 
patenteamento acadêmico no Brasil 
era praticamente inexistente antes de 
1980, no período mais recente, entre 
2002 e 2007, houve um crescimento 
expressivo, alcançando em 2007 níveis 
próximos de 350 depósitos de patentes 
acadêmicas. A tese se aprofunda nos 
casos das universidades públicas 
paulistas e amplia a perspectiva de 
estudo introduzindo uma análise sobre 
o perfil dos inventores enquanto 
agentes ativos do processo de 
patenteamento acadêmico. O trabalho 
se completa com uma pesquisa 
qualitativa que, conduzida por meio de 
entrevistas realizadas com 14 
inventores das universidades públicas 
paulistas, identifica as principais 
motivações, expectativas e percepções 
desses inventores associadas às 
atividades de patenteamento e 
comercialização dos resultados da 
pesquisa acadêmica. Os principais 
resultados mostram que o maior 
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envolvimento dos pesquisadores 
brasileiros com o mundo das patentes 
ocorre a partir da década de 90, e mais 
pronunciadamente a partir do ano 
2000, na condição de pesquisadores 
formalmente contratados pelas suas 
instituições acadêmicas. Na avaliação 
dos pesquisadores entrevistados, o 
envolvimento com o processo de 
patenteamento e comercialização da 
pesquisa acadêmica deve ser 
considerado como uma experiência 
claramente positiva, com contribuições 
significativas para o nível de 
aprendizado dos próprios 
pesquisadores e de seus alunos.  
 
 

DISSERTAÇÕES 

Alcides Eduardo dos Reis Perón 
Renato Peixoto Dagnino  
Co-orientador: Rafael de Brito Dias 

O Programa FX-2 da FAB: um estudo 
acerca da possibilidade de ocorrências 
dos eventos visados. 
 
Resumo 

O Programa FX-2, que objetiva a 
renovação da frota brasileira de caças, 
e a transferência de tecnologia a 
empresas locais, tem sido apresentado 
como capaz de desencadear dois 
eventos colaterais: a capacitação 
destas empresas para produzir e 
comercializar aeronaves de caça, com 
base nesta transferência de tecnologia; 
e o transbordamento econômico e 
tecnológico desta capacitação para o 
setor civil. Este trabalho analisa a 
possibilidade de ocorrência desses dois 
eventos a partir da sistematização de 
informações secundárias de natureza 
acadêmica, oficial e jornalística. Esse 

trabalho estuda a possibilidade de 
ocorrência desses benefícios 
econômicos e tecnológicos, a partir da 
almejada transferência de tecnologia, 
que tornaria factível a ocorrência de 
spin-offs do setor militar para o setor 
civil. O fio condutor da discussão tem 
por base a compreensão do processo 
de transferência de tecnologia a países 
menos desenvolvidos e do fenômeno 
spin-off em uma economia como a 
brasileira, com aspectos bastante 
distintos daquelas onde se supõe que 
ele ocorra. Desse modo, o trabalho se 
estrutura em quatro etapas: na 
primeira são analisadas as concepções 
de segurança e defesa que se 
desenvolvem no país, e sua relação 
com o programa FX-2. Na segunda 
etapa se sintetiza o argumento de 
autores que evidenciam a 
complexidade da transferência de 
tecnologia a países menos 
desenvolvidos, principalmente às 
relacionadas com a área militar. Em 
terceiro lugar, será estudada a 
evolução e o desenvolvimento do 
conceito de spin-off a partir das 
particularidades da estruturação do 
Complexomilitar- industrial dos EUA. 
Por fim, a quarta parte discute a 
possibilidade de ocorrência do spin-off 
na estrutura produtivo-industrial 
brasileira em função da implementação 
do Programa.  
 

Argemiro Galvão Netto 
Sergio Luiz Monteiro Salles Filho  

Gestão de ciência, tecnologia e 
inovação no Exército Brasileiro no 
contexto da lei de inovação. 
 
Resumo 
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A origem desta pesquisa e 
especialmente do seu Capítulo III está 
ligada à imposição legal prevista no 
artigo 16 da Lei 10.973, de 2 de 
dezembro de 2004, conhecida como 
"Lei de Inovação Tecnológica", e no 
artigo 17 do seu Decreto de 
regulamentação (Decreto 5.563, de 11 
de outubro de 2005), que determinam 
a criação de um Núcleo de Inovação 
Tecnológica nas Instituições Científicas 
e Tecnológicas (ICT) federais. As Forças 
Armadas brasileiras foram alcançadas 
pelos referidos artigos por possuírem 
um conjunto de competências capaz de 
contribuir para o atendimento das 
demandas da sociedade brasileira, 
especialmente nas áreas de segurança 
e defesa, além de reunir condições 
para atuarem em ações subsidiárias 
nas áreas de pesquisa e 
desenvolvimento, ciência e tecnologia, 
saúde humana e animal, energia, 
ensino técnico (médio e superior), 
dentre outras. Este trabalho busca: a) 
levantar e analisar a literatura sobre a 
evolução de Sistemas de Ciência, 
Tecnologia e Inovação de Interesse da 
Defesa Nacional em países 
selecionados em função de suas ricas 
experiências, b) levantar e analisar a 
literatura sobre a criação, instalação e 
funcionamento de Núcleos de Inovação 
Tecnológica (NIT), civil e militar, no 
Brasil e em países selecionados, e c) 
sintetizar o material analisado com 
vistas a propor um modelo 
organizacional de Núcleo de Inovação 
Tecnológica vocacionado a atender ao 
Sistema de Ciência e Tecnologia do 
Exército Brasileiro. Procura, também, 
discutir, no âmbito da Força, alguns 
aspectos de sua gestão de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (C,T&I), dentro 
do contexto da Lei 10.973/2004.  
 

Bruna Mendes de Vasconcellos 
Léa Maria Leme Strini Velho  

Gênero, tecnologia e economia 
solidária: reflexões a partir da 
experiência de uma associação de 
mulheres rurais. 
 
Resumo 

Os estudos feministas da tecnologia 
têm argumentado, de maneira geral, 
que a tecnologia tem implicações nas 
relações de gênero. Mais 
especificamente, os estudos nesta 
tradição apontam que a construção 
histórica da tecnologia enquanto 
território próprio da masculinidade (e 
do capitalismo) afeta diretamente a 
vida das mulheres; mais recentemente, 
argumentam ainda que a tecnologia 
não apenas define as relações de 
gênero, mas que é também moldada 
por esta. Partindo desta perspectiva, 
que compreende a tecnologia, assim 
como o gênero, enquanto construção 
social, este estudo buscou identificar e 
analisar as relações entre gênero e 
tecnologia no contexto das recentes 
experiências da Economia Solidária, a 
partir do estudo de caso de uma 
associação de mulheres rurais. Realiza-
se para tanto uma revisão da literatura 
feminista no âmbito dos Estudos 
Sociais da Ciência e Tecnologia (ESCT) e 
tendo em vista o estudo de caso 
selecionado, contextualiza-se a 
agricultura familiar no Brasil, 
ressaltando as relações de gênero 
nesse cenário, assim como as 
características próprias dos 
empreendimentos de economia 
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solidária organizados pelas mulheres 
no campo. O trabalho de campo foi 
desenvolvido de forma paralela ao 
processo de incubação realizado pela 
Incubadora Tecnológica de 
Cooperativas Populares 
(ITCP/UNICAMP) com uma associação 
de mulheres em assentamento rural. 
Além de entrevistas semi-estruturadas 
com as integrantes da associação, a 
pesquisa baseou-se em observação 
participante dos espaços de formação 
da incubadora, assim como em 
materiais e registros produzidos por 
diferentes meios e agentes. A partir de 
um resgate e análise das distintas 
experiências da associação com 
processos de construção e adaptação 
tecnológicas e produtivas, a pesquisa 
ilustra empiricamente as inter-relações 
existentes entre gênero e tecnologia no 
contexto desse empreendimento de 
mulheres rurais. Os resultados revelam 
as competências e capacidades dos 
agricultores familiares para 
desenvolver e adaptar tecnologia. 
Revelam também que os homens 
protagonizam as etapas mais 
relacionadas à montagem e construção 
dos equipamentos, mas destacam o 
papel das mulheres enquanto que, 
coletivamente, demandam, articulam e 
utilizam as tais tecnologias. 
Adicionalmente, evidencia-se que no 
cenário das cozinhas as mulheres são 
protagonistas nos processos de 
adaptação e definição tecnológica, e 
que se apropriam das mesmas para 
impulsionar seu processo de 
autonomização a partir do trabalho 
associado. Finalmente, destacam-se as 
dificuldades e contradições próprias da 
organização de empreendimentos 
solidários como via para a valorização 

dos trabalhos tradicionalmente 
femininos e para busca de autonomia 
para as mulheres. 
 

Carlos Eduardo Fredo 
Sergio Luiz Monteiro Salles Filho  

Modernização tecnológica e a questão 
do emprego formal no setor 
sucroalcooleiro: proposição de um 
índice sócio-econômico. 
 
Resumo 

O avanço tecnológico sobre o setor 
agropecuário trouxe reestruturação 
para o mercado de trabalho rural, 
principalmente pelo papel que as 
máquinas utilizadas nas operações da 
colheita exerceram como poupadoras 
de mão de obra, redutoras do tempo 
de colheita e de custos ao produtor. O 
setor sucroalcooleiro paulista tem sido 
foco nos últimos anos da discussão 
destas questões sociais, principalmente 
após a promulgação de Lei Estadual 
11.241/2002 e Protocolo 
Agroambiental voltados à erradicação 
da queima da cana e às questões 
ambientais. Com 59,3% das áreas 
cultivadas ainda colhidas manualmente 
(safra 2007/2008), foi de extrema 
relevância avaliar a evolução estrutural 
do mercado de trabalho deste setor 
por meio da elaboração de índices 
socieconômicos (sexo, grau de 
instrução, faixa etária e remuneração 
salarial) para as quatro categorias 
ocupacionais do setor (tratoristas, 
cortadores de cana-de-açúcar, outras 
ocupações agrícolas e as não agrícolas) 
com o intuito de analisar tendências 
das características dos empregos 
formais dentro deste sistema 
agroindustrial, a fim de subsidiar a 
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formulação de políticas 
públicas/privadas aderentes ao setor. 
Os resultados da pesquisa apontaram 
que o setor não caminha para a 
inclusão das mulheres ; exige níveis de 
educação formal mais elevados sem 
entretanto haver reflexo disto nos 
níveis salariais. Há indícios de que o 
setor se reestrutura no perfil da mão 
de obra sem aumento dos gastos com 
pessoal. Assim, o processo de 
modernização vem tendo efeitos de 
diminuição da força de trabalho 
(esperado pela mecanização da 
colheita), aumento da qualificação e 
manutenção de faixas salarias, 
provavelmente em decorrência da 
eliminação de muitos postos de 
cortadores de cana, alguns poucos 
reabsorvidos como tratoristas e outras 
ocupações.  
 

Carolina Vaghetti Mattos 
Sergio Luiz Monteiro Salles Filho  

Impacto da lei de informática no 
sistema setorial de inovação e 
produção da indústria de TICs no 
Brasil: uma análise de produtos e 
relações. 
 
Resumo 

A Lei de Informática (Lei n° 8.248/91) é 
o principal instrumento de incentivo à 
indústria de tecnologias da informação 
e comunicação (TICs) do Brasil. Mesmo 
sendo, também, o principal 
instrumento de incentivo à P&D do 
país, incoerentemente, a Lei de 
Informática não foi criada para ser uma 
política de inovação e talvez seja mais 
justo não avaliá-la como tal, muito 
embora essa opção seja extremamente 
custosa para o país. Criada para manter 

os produtos de TICs nacionais 
competitivos frente aos importados, 
concede redução fiscal (Imposto sobre 
Produto Industrializado - IPI) para 
empresas de TICs mediante: i) a 
fabricação de produtos incentiváveis 
com cumprimento de etapas básicas do 
processo produtivo no Brasil e ii) a 
exigência de investimento em P&D de 
parte do faturamento, incluindo 
parcerias obrigatórias com Instituições 
de Ciência e Tecnologia (ICTs). 
Consideramos, então, que esses dois 
elementos (produtos incentivados e 
parcerias com ICTs) são as variáveis 
mais importantes afetadas por esse 
instrumento. O objetivo do presente 
trabalho é identificar se, mesmo não 
sendo uma política de inovação, a Lei 
foi capaz de promover melhorias no 
sistema setorial de inovação da 
indústria de TICs brasileira por meio da 
aproximação das relações entre firmas 
e ICTs para atividades de P&D. 
Pretendemos verificar, também, se a 
Lei cumpriu seu objetivo de promover 
uma maior competitividade dos 
produtos nacionais frente aos 
importados. 
 

Guilherme de Oliveira Marques 
João Eduardo de Moraes Pinto Furtado  

Janelas de oportunidade para Catching 
Up tecnológico: perspectiva e desafios 
a empresas brasileiras frente ao 
advento das novas rotas 
biotecnológicas de desenvolvimento e 
fabricação de produtos químicos 
industriais.  
 
Resumo 

O advento da chamada bioeconomia 
está vinculado a um crescente 
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interesse por processos e produtos 
ambientalmente mais amigáveis, que 
sejam capazes de suficientemente 
preservar as condições de vida em 
nosso planeta. Este advento implica na 
necessidade de uma redução 
quantitativa na utilização dos atuais 
insumos produtivos e uma alteração 
qualitativa nesta matriz de insumos. 
Pela sua grande dotação de insumos 
produtivos renováveis e pela 
experiência no uso industrial dos 
mesmos, o Brasil pode ocupar papel 
central neste contexto. Na indústria 
química, é exemplo deste advento a 
emergência das chamadas novas rotas 
biotecnológicas, pautadas no uso de 
recursos renováveis, em especial de 
biomassa, em contraposição ao modelo 
pautado no uso de recursos fósseis 
que, relativamente ao potencial desse 
método alternativo, é altamente 
poluente. O modelo capitaneado pelo 
uso de biotecnologias é representado 
pelas biorrefinarias, conceito paralelo 
ao de refinarias tradicionais que 
operam a base de recursos fósseis. 
Neste trabalho, é utilizado o termo 
biotecnologia branca para designar a 
aplicação deste tipo de tecnologia a 
produtos químicos, materiais e 
combustíveis. O advento da 
biotecnologia, nos termos colocados, 
por se constituir em um evento de 
ruptura com relação ao atual modelo 
produtivo, pode se constituir em uma 
oportunidade para que firmas que 
possuam relativamente um menor 
comprometimento com o modelo 
tradicional venham a assumir uma 
posição inovativa e de mercado de 
maior proeminência. No entanto, a 
existência de oportunidades desta 
natureza deve ser vista com ressalvas, 

já que alguns ativos e competências 
constituídos no modelo anterior 
continuam possuem grande valor para 
realização de atividades inovativas e de 
produção em biotecnologia branca. 
Este trabalho buscou analisar, em 
grande medida apoiado em indicadores 
derivados de patentes, o 
posicionamento estratégico de firmas 
brasileiras - Braskem e Petrobras - para 
aproveitamento destas oportunidades, 
frente ao de grandes concorrentes 
internacionais. A renovação do 
portfólio de competências e ativos, em 
consonância com o conceito de 
estratégias de exploration, é um dos 
principais meios pelos quais os líderes 
incumbentes podem consolidar suas 
posições, mesmo em face de um 
evento de ruptura que solape algumas 
de suas vantagens competitivas. Como 
conclusão, a análise dos indicadores 
construídos revelou que as firmas 
brasileiras encontram-se mal 
posicionadas para aproveitamento das 
oportunidades derivadas do avento da 
biotecnologia branca, apesar de que a 
simples existência de patentes desta 
natureza de propriedade destas firmas 
revela a construção, mesmo que 
incipiente, de capacidades dinâmicas. 
As firmas brasileiras ocupam uma 
posição marginal na hierarquia 
inovativa relacionada a estas 
tecnologias, de modo que, apesar da 
existência da janela de oportunidades, 
o baixo acúmulo de ativos e 
competências impossibilita que estas 
firmas a aproveitem de forma mais 
robusta.   
 

Maria Isabel Vélez Agudelo 
Solange Maria Corder 
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Evolução da política de ciência, 
tecnologia e inovação: Uma análise 
exploratória dos instrumentos de 
financiamento sob a coordenação da 
Finep. 
 
Resumo 

A política brasileira de CTI iniciou em 
fins da década de 90 um processo de 
reforma baseado na ampliação do 
marco legal de incentivo à inovação e 
na criação de fontes estáveis de 
recursos para a implementação das 
suas ações. A partir desses dois 
elementos principais deu-se a criação 
de um conjunto de instrumentos de 
fomento à PDI que teriam o propósito 
de contribuir para ampliar a 
capacidade de inovação das empresas 
visando ao aumento da 
competitividade. A operacionalização 
desse instrumentos (crédito com 
equalização de juros, subvenção 
econômica direta, fundos setoriais e 
capital de risco), vem sendo realizada 
pela Finep no marco das diretrizes 
colocadas pela política, a qual tem 
incluído dentre outras estratégias, a 
priorização setorial, que compartilha 
com a política industrial. O objetivo do 
presente trabalho é constatar como 
tem sido a evolução da Política de 
Ciência, Tecnologia e Inovação 
Brasileira (PCTI) em sua formulação e 
implementação a partir de dois 
elementos principais: a revisão dos 
documentos básicos através dos quais 
são formalizadas e divulgadas as 
orientações políticas nessa área e uma 
análise da operacionalização dos 
instrumentos de financiamento à PDI 
sob a responsabilidade da Finep desde 
1999. Busca-se, especificamente, 
verificar quais foram as prioridades 

estabelecidas para a CTI nos três 
últimos planos do governo federal e do 
MCT e como foi efetuada a alocação de 
recursos através dos instrumentos 
criados, procurando estabelecer sua 
sintonia com a dinâmica da indústria 
brasileira. Para tal é feita uma 
apresentação dos aspectos setoriais 
considerados mais relevantes, visando 
identificar aspectos da produção e do 
desempenho inovador que esbarram 
no aproveitamento e direcionamento 
dos recursos alocados pela Finep. 
Recorre-se, para a análise, à 
classificação industrial da OCDE 
estabelecida a partir das bases 
tecnológicas que determinam a 
competitividade dos diferentes setores 
industriais.  
 

Mariana Correa Barra 
Sérgio Robles Reis de Queiroz  

Internacionalização da P&D em 
multinacionais: uma discussão do 
processo decisório locacional. 
 
Resumo 

Muitos são os trabalhos acadêmicos 
que se dedicam a abordar os 
determinantes do investimento direto 
estrangeiro (IDE). Entretanto, são 
poucos os pesquisadores que 
enfatizam o processo de tomada de 
decisão interno às corporações que 
tem como resultado a escolha de uma 
localidade no exterior para a realização 
do investimento, seja esse último em 
plantas produtivas ou centros de 
pesquisa e desenvolvimento (P&D). O 
presente trabalho tem por objetivo 
analisar como se dá o processo 
decisório locacional de empresas 
multinacionais (EMNs) no que diz 
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respeito à instalação de centros de 
P&D no exterior. A ênfase será dada à 
compreensão do contexto no qual 
essas decisões são tomadas e que 
fatores interferem nesse processo. O 
trabalho questiona a suposta existência 
de racionalidade nas estratégias de 
inovação perseguidas pelas 
multinacionais quando optam por 
instalar centros de P&D fora de seu 
país de origem e conclui que o 
processo decisório da empresa 
multinacional é influenciado pelas 
relações que a mesma estabelece com 
distintas fontes de informação sobre a 
localidade em potencial. Nesse sentido, 
discute-se o papel das redes de 
relacionamento nesse processo 
decisório, levando em conta os critérios 
que as multinacionais utilizam para 
formar sua percepção a respeito de 
uma localidade. A metodologia 
escolhida consistiu na realização de 
uma investigação de caráter 
exploratório apoiada na revisão 
multidisciplinar da literatura, a qual 
contemplou contribuições das 
seguintes disciplinas: Ciência 
Econômica, Administração e Sociologia 
Econômica. Essa perspectiva traz 
importantes desdobramentos tanto 
para a formulação de políticas voltadas 
para a atração de IDE em P&D - tendo 
em vista que traça um perfil mais 
completo sobre como as empresas 
multinacionais de fato realizam 
decisões locacionais - como 
implicações de natureza teórica, 
destacando a importância de análises 
multidisciplinares bem como a 
limitação da abordagem econômica 
neoclássica no tratamento de 
processos decisórios.  
 

Mariane Queiroz de Melo 
Ruy de Quadros Carvalho  

Mecanismo de desenvolvimento limpo 
e a difusão de tecnologias de fontes 
renováveis no setor de energia elétrica 
brasileiro. 
 
Resumo 

Principal objetivo desta dissertação é 
estudar o Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo como uma 
influência na adoção de práticas e 
tecnologias mais limpas e sustentáveis 
no setor de energia elétrica do Brasil. A 
inquietação sobre as mudanças 
climáticas tem saído do âmbito 
puramente ambiental e se tornado 
uma preocupação econômica e social. 
A discussão sobre a responsabilidade 
das atividades humanas para o 
aquecimento global (ações 
antropogênicas), sobre os efeitos das 
mudanças climáticas serem ou não 
iminentes e o que fazer para impedir o 
agravamento do problema são 
questões que nos últimos anos tem 
orientado o debate ambiental em 
relação às mudanças climáticas. Com a 
implantação do Protocolo de Kyoto, o 
mecanismo proposto para auxiliar a 
mitigação e o desenvolvimento 
econômico é o Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL). Por 
meio deste mecanismo, os países 
desenvolvidos e aqueles em 
desenvolvimento poderão criar 
projetos, em cooperação, para atingir 
os objetivos de redução dos gases de 
efeito estufa. Desta forma, o MDL 
serviria como motivação econômica às 
nações que precisam reduzir suas 
emissões de dióxido de carbono. Para 
melhor entendimento da 
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contextualização e classificação teórica 
do Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo é apresentado as principais 
características da Economia Ambiental 
sobre as questões ambientais e uma 
visão alternativa a esta corrente de 
pensamento econômico. Mostrando 
que a influência do desenvolvimento 
tecnológico em sistemas de energia e 
meio ambiente permeia as discussões 
da política energética e ambiental. 
Após apresentar o referencial teórico é 
descrito o setor elétrico brasileiro e em 
seguida as características institucionais 
do MDL. A última parte da dissertação 
apresenta a experiência do MDL no 
Brasil, descrevendo as atividades de 
projetos e a estrutura e trâmite dos 
projetos na instituição brasileira 
responsável pela análise e aprovação 
dos projetos. Para analisar os projetos 
de MDL em energia renovável no País 
foi necessário entender quais são os 
procedimentos para aprovação dos 
projetos e os resultados alcançados no 
desenvolvimento desses projetos. Após 
a descrição institucional foi feito o 
estudo e análise dos projetos 
brasileiros em energia renovável para 
geração de energia elétrica, para tentar 
responder à questão proposta neste 
trabalho, se MDL representa um 
estímulo efetivo à adoção e difusão de 
tecnologias e práticas mais limpas e 
sustentáveis no Brasil, principalmente 
no setor de energia elétrica.  
 

Martha Delphino Bambini 
André Tosi Furtado 

Inovação tecnológica e organizacional 
em agrometeorologia: Estudo da 
dinâmica da rede mobilizada pelo 
sistema Agritempo. 

 
Resumo 

O objetivo deste trabalho é promover 
um estudo descritivo e analítico do 
processo de geração de inovações e 
criação de conhecimento em rede 
envolvendo a interação de 
competências, conhecimentos e 
recursos de atores heterogêneos como 
instituições públicas de pesquisa, 
universidades, empresas privadas, 
órgãos governamentais e indivíduos. 
Esta pesquisa, de caráter qualitativo, 
foi desenvolvida por intermédio de um 
estudo de caso que teve por unidade 
de análise a rede mobilizada pelo 
Sistema de Monitoramento 
Agrometeorológico - Agritempo, um 
sistema de base web que disponibiliza 
gratuitamente via Internet informações 
meteorológicas e agrometeorológicas 
com cobertura nacional. O Agritempo, 
desenvolvido principalmente pela 
Embrapa Informática Agropecuária e 
pelo Centro de Pesquisas 
Meteorológicas e Climáticas Aplicadas 
à Agricultura - Cepagri, vinculado à 
Universidade Estadual de Campinas - 
Unicamp, mobiliza uma rede 
colaborativa de cerca de 40 instituições 
envolvendo o intercâmbio de dados 
meteorológicos, ações de pesquisa em 
agrometeorologia, geração de novas 
tecnologias como módulos e 
funcionalidades do sistema e 
disponibilização de informações como 
estudos e publicações científicas e os 
mapas das recomendações do 
Zoneamento Agrícola de Riscos 
Climáticos por estado, cultura e tipo de 
solo. Destaca-se a importância da 
utilização de múltiplas fontes de dados 
e de modernas tecnologias de 
informação e comunicação para o 
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desenvolvimento de ações em 
meteorologia e agrometeorologia 
como atividades de previsão numérica 
do tempo e a geração de produtos 
agrometeorológicos. Dentre os 
principais resultados deste trabalho 
estão o mapeamento da rede 
mobilizada e o estudo de sua dinâmica 
por intermédio do conceito de Rede 
Tecno-Econômica (CALLON, 1991; 
1992). Este estudo revelou a formação 
de um arranjo convergente que 
contempla um pólo científico bastante 
desenvolvido, interagindo fortemente 
com o pólo tecnológico e pólo mercado 
desta rede. Várias formas de 
coordenação são empregadas nesta 
rede como relações de confiança, 
ações de liderança institucional e 
individual e estruturas institucionais da 
Embrapa, permitindo a criação de um 
contexto favorável para a circulação de 
dados, informações e conhecimentos 
(tácitos e codificados) entre os 
parceiros e contribuindo para a 
geração de inovações e com a criação 
de novos conhecimentos no campo da 
agrometeorologia.  
 

Murilo Montanari de Matos 
Sérgio Robles Reis de Queiroz  

Os limites da inserção internacional 
competitiva em setores de alta 
tecnologia: o caso da indústria de 
computadores no Brasil. 
 
Resumo 

As sucessivas tentativas de construção 
de uma indústria de computadores no 
Brasil têm fracassado em internalizar 
os elos da cadeia que geram maior 
valor. No entanto, observa-se que o 
segmento de montagem de 

computadores tem uma forte presença 
de empresas privadas nacionais, porém 
estas empresas não conseguem se 
inserir internacionalmente. A partir 
deste fato, é elaborado o objetivo 
desde estudo: ao analisar a evolução 
da indústria mundial e nacional de 
computadores procura-se examinar se 
os elementos que conferem 
competitividade à indústria nacional de 
computadores no mercado interno são 
suficientes para promover sua inserção 
no mercado internacional. A indústria 
mundial de computadores pode ser 
divida em dois grupos de empresas: as 
empresas que dominam as 
competências ligadas ao núcleo do 
paradigma - no caso atual, a Microsoft 
e a Intel- e que são responsáveis por 
deslocar a fronteira tecnológica da 
indústria; e as empresas cujas 
competências são focadas em 
elementos complementares do 
paradigma. No segundo grupo, apesar 
do direcionamento de competências a 
elementos complementares, a 
competitividade das empresas é 
mantida por meio de suas inovações. A 
indústria nacional de computadores 
sempre teve sua consolidação pautada 
somente na exploração do mercado 
interno, fato que não se alterou ao 
longo dos anos. Este fato tem como 
conseqüência a geração de uma 
competitividade localizada somente no 
âmbito nacional e independente de 
competências tecnológicas. Ao 
analisarmos a Positivo, que é utilizada 
para ilustrar toda a indústria nacional 
de computadores, percebeu-se que os 
elementos que lhe geram 
competitividade não estão embasados 
em competências tecnológicas. Um 
primeiro ponto a ser destacado é que a 
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competitividade da Positivo está 
restrita aos desktops, produtos 
tecnologicamente menos avançados. 
Um segundo ponto é que os elementos 
que mantém a indústria competitiva 
são oriundos da expansão do consumo 
das classes mais pobres e da extrema 
focalização da empresa nestas classes. 
Por fim, conclui-se que, no Brasil, a 
indústria de computadores consegue 
se manter competitiva sem o 
desenvolvimento de competências 
tecnológicas, mas não tem capacidades 
para se adequar à mudanças de 
paradigma que vêm ocorrendo na 
indústria mundial, com destaque para a 
expansão de notebooks, de conteúdo 
mais intensivo em tecnologia.  
 

Nicole Aguilar Gayard 
Maria Conceição da Costa  
Co-orientador: Maria Priscilla Kreitlon 

Dinâmicas de conhecimento na 
cooperação internacional para o meio 
ambiente: uma análise do ônibus 
movido a hidrogênio no Brasil com 
recursos do fundo para o meio 
ambiente mundial (GEF). 
 
Resumo 

No contexto de crescentes 
preocupações com a dimensão 
ambiental na agenda política global, 
tem havido um aumento de iniciativas 
de cooperação internacional para esta 
temática. O Fundo para o Meio 
Ambiente Mundial (GEF), criado em 
1991, constitui um organismo 
multilateral, cujo financiamento se 
destina a projetos para a proteção do 
meio ambiente global, realizados em 
países em desenvolvimento. A 
proposta do GEF se enquadra no 

âmbito das assimetrias Norte-Sul para 
gerir os problemas ambientais, 
consistindo em um instrumento de 
auxílio aos países com menos recursos 
para participar na prevenção de 
problemas ambientais globais. A 
presente dissertação examina as 
dinâmicas de conhecimento envolvidas 
neste padrão de cooperação. Com base 
no referencial teórico do 
neofuncionalismo nas relações 
internacionais, discute-se o papel 
central que formas de expertise 
adquiriram na realização da 
cooperação internacional em geral, e 
mais especificamente, nas iniciativas 
voltadas ao meio ambiente, tendo sido 
incorporadas na estrutura das 
principais agências multilaterais de 
cooperação. A importância da expertise 
no estabelecimento de padrões e 
políticas ambientais é contraposta por 
abordagens - como os Estudos Sociais 
da Ciência e Tecnologia e a Teoria 
Cultural do Risco - que questionam a 
aparente neutralidade do 
conhecimento científico neste 
processo. Assim, argumenta-se que o 
maior nível de capacidades científicas e 
tecnológicas no Norte permite que este 
tenha uma posição privilegiada no 
momento de definir as políticas e 
opções de cooperação para o meio 
ambiente. Este referencial é utilizado 
para analisar um projeto de 
cooperação realizado no Brasil com 
recursos do GEF, para o 
desenvolvimento e teste de um 
protótipo de ônibus movido a 
hidrogênio. Foi possível concluir, com 
base neste projeto, que alternativas 
tecnológicas constituem um dos focos 
da cooperação internacional para o 
meio ambiente, e que a realização dos 
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projetos permanece fortemente 
centrada na participação de experts. 
Por outro lado, promove-se a 
disseminação do uso de tecnologias e 
de conhecimentos associados a 
modelos de gestão ambiental, mas 
perpetua-se a dependência de 

tecnologias dos países em 
desenvolvimento em relação aos países 
desenvolvidos. Além disso, a 
participação do Sul na definição de 
agendas ambientais permanece 
prejudicada. 
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TESES 

Adalberto Mantovani Martiniano de 
Azevedo 
Newton Muller Pereira  

Análise Top-Down e Bottom-Up de um 
programa de inovação tecnológica na 
área de energia: O Programa Nacional 
de Produção e uso de Biodiesel 
(PNPB). 
 
Resumo 

O Programa Nacional de Produção e 
Uso de Biodiesel (PNPB) é uma política 
pública federal que desde o final de 
2004 busca coordenar atores públicos 
e privados com o objetivo de substituir 
parcialmente o petrodiesel consumido 
no país pelo biodiesel. Esta política 
implica em gastos do governo e dos 
consumidores, justificados por 
benefícios ambientais, estratégicos e, 
principalmente, sociais. No âmbito do 
PNPB, diversos instrumentos que 
podem ser compreendidos como 
ferramentas (regras e incentivos) vêm 
sendo utilizados na construção de um 
sistema setorial de inovação que 
funcione em sintonia com os objetivos 
do Programa. Espera-se também que 
estes instrumentos estimulem o 
aprendizado que permita à indústria 
sustentar-se sem subvenções do 
Governo e dos consumidores. Contudo, 
seis anos após sua implementação, 
alguns problemas impedem que o 
PNPB alcance os objetivos que o 
justificam. O objetivo central desta 
Tese é identificar e analisar esses 
problemas, utilizando metodologias de 
análise de políticas públicas. O caráter 
de política de inovação do PNPB criou a 

oportunidade de incrementar a análise 
com conceitos da economia e 
sociologia da inovação que explicam a 
lógica e o funcionamento de políticas 
de construção de sistemas setoriais de 
inovação. Essas teorias mostram que as 
trajetórias destes sistemas dependem 
de especificidades técnicas, do 
contexto sócio-econômico, das 
políticas públicas e dos atores 
participantes. Desta maneira, a análise 
do PNPB inicia-se com a descrição e 
análise da indústria do biodiesel e de 
sua evolução histórica. Esclarecidos os 
limites e possibilidades da indústria, 
passa-se à análise do Programa, 
buscando-se inicialmente entender a 
lógica e o contexto de aplicação de 
políticas similares. Passa-se então à 
análise da concepção e implementação 
do PNPB, realizada a partir do material 
que documenta as regras e os 
resultados esperados pelos atores 
centrais na formulação do Programa, 
sendo por isso considerada uma análise 
top down. O estudo da implementação 
do PNPB segue com o levantamento e 
análise das características e ações dos 
principais atores públicos e privados 
envolvidos ativamente na execução do 
Programa (service deliverers), 
realizando-se dessa maneira uma 
análise bottom up. Contrastando-se as 
duas análises, foi possível identificar e 
explicar o principal problema do PNPB: 
a insuficiência dos seus intrumentos 
para induzir ações dos atores públicos 
e privados no sentido de gerar um 
sistema setorial de inovação que 
gerasse os benefícios esperados pelo 
Governo Federal, especialmente os 
benefícios sociais, até o momento uma 
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promessa não cumprida. Por fim, com 
os problemas identificados, 
estabeleceu-se algumas relações de 
causa e efeito, que sustentaram 
conclusões teóricas e aplicadas ao caso 
estudado. A partir dessas conclusões 
foram elaboradas recomendações de 
estudos futuros que permitam uma 
melhor compreensão dos impactos do 
PNPB, bem como sugestões de 
medidas consideradas úteis para a 
melhoria do Programa. 
 

Ana Flávia Portilho Ferro de Aquino 
Maria Beatriz Machado Bonacelli  

Gestão da inovação aberta: práticas e 
competências em P&D colaborativa. 
 
Resumo 

O presente trabalho traz uma análise 
crítica da abordagem de inovação 
aberta (IA) e tem como objetivo 
analisar e caracterizar práticas 
colaborativas em inovação 
identificadas no setor de higiene 
pessoal, perfumaria e cosméticos 
(HPPC), procurando definir os desafios 
que se configuram a partir da 
necessidade de desenvolvimento de 
novas competências e rotinas 
organizacionais, a fim de 
operacionalizar estratégias 
deliberadamente focadas no 
estabelecimento de parcerias em 
pesquisa e desenvolvimento (P&D), 
como é o caso da inovação aberta (IA). 
Para tanto, inicialmente foi feita uma 
revisão da literatura de IA de modo a 
desmistificar seu conceito, elencar suas 
formas de aplicação e identificar 
diferentes níveis de implementação. 
Posteriormente, analisamos a 
estrutura, dinâmica e condicionantes 

da inovação no setor de HPPC. Em 
seguida, caracterizamos práticas 
colaborativas em P&D e inovação 
estabelecidas entre empresas do setor 
a partir da análise de 43 casos. 
Analisamos também no Brasil e na 
França esforços empreendidos por 
associações industriais e governo de 
institucionalização do apoio ao 
estabelecimento de parcerias no setor. 
A fim de identificar e caracterizar 
práticas de gestão destas parcerias 
realizamos uma pesquisa exploratória 
com dez organizações e um estudo de 
caso em profundidade da empresa 
brasileira Natura. A partir da análise da 
implementação de uma estratégia de 
IA nesta empresa, pudemos identificar 
passos que compõem o processo de 
desenvolvimento de novas 
competências e rotinas organizacionais 
necessárias à sua implementação e, 
mais especificamente, ao acesso e 
gerenciamento de diversas fontes 
externas de inovação. Usamos como 
arcabouço teórico para realizar esta 
análise a visão baseada em recursos e a 
abordagem de capacidades dinâmicas 
(CD). Argumentamos que o 
desenvolvimento dessas competências 
e rotinas requer a mobilização de CD 
da firma num processo de 
reconfiguração de recursos e 
aprendizagem. Dentre as competências 
a serem desenvolvidas, destacamos as 
capacidades relacionais, especialmente 
necessárias no caso de empresas que 
lidam com uma vasta gama de atores, 
como é o caso da Natura. Como 
principais conclusões deste trabalho, 
acreditamos que a IA, uma abordagem 
que une práticas de busca de fontes 
externas de inovação, assim como de 
uso alternativo de tecnologias próprias 
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não incorporadas ao negócio da 
empresa, é aplicável ao setor de 
HPPPC, dada sua dinâmica de inovação, 
desde que sejam realizados esforços 
para a estruturação e formalização 
desta estratégia. Destacamos alguns 
pontos nesse sentido. Primeiramente, 
é fundamental ter uma área dedicada à 
gestão de parcerias, sendo importante 
que esta seja apoiada pelas interfaces 
internas. Em segundo lugar, se faz 
necessário um processo de avaliação 
das parcerias. Finalmente, é crucial a 
manutenção de um P&D interno 
estável e contínuo, assim como o nível 
elevado da capacidade técnica das 
pessoas envolvidas nas atividades de 
P&D, na busca por oportunidades 
externas e na condução das parcerias. 
Afinal, só é possível extrair valor das 
oportunidades identificadas e das 
parcerias estabelecidas quando se tem 
a capacidade de absorção dos 
resultados provenientes destas 
interações. 
 

Carlos Henrique Fioravanti 
Léa Maria Leme Strini Velho  

Fungos, instituições, máquinas e 
pessoas em negociação: o percurso do 
fármaco P-Mapa. 
 
Resumo 

Este trabalho expõe a diversidade de 
atores humanos e não-humanos - 
fungos, médicos, veterinários, 
camundongos, galinhas, cães, 
pacientes, pesquisadores acadêmicos, 
advogados, organizações não 
governamentais, empresários, 
diretores de agências de 
financiamento, assessores ad hoc, 
ministros, assessores de ministérios, 

jornalistas, vírus, bactérias e 
computadores - que se encontraram, 
se desencontraram, se conectaram (ou 
não) e se moveram em redes ora mais 
restritas, ora mais amplas, ao longo da 
construção do medicamento P-Mapa. 
As estratégias de ação adotadas pelos 
protagonistas também foram diversas. 
Inicialmente, o médico Odilon da Silva 
Nunes trabalhou durante quase 40 
anos em um laboratório em sua própria 
casa, afastado dos centros formais de 
pesquisas científicas, para desenvolver 
e testar uma molécula que pudesse 
deter tumores, de acordo com sua 
própria hipótese sobre a origem do 
câncer. A pesquisa avançou por meio 
do trabalho coletivo de outros médicos 
e pesquisadores não-acadêmicos e 
acadêmicos que avaliaram a 
propriedades do composto de acordo 
com as regras convencionais de 
desenvolvimento de fármacos, 
ampliaram a escala de produção e o 
aplicaram experimentalmente para 
tratar um grupo restrito de pessoas 
com HIV/AIDS; por reconstituir as 
defesas naturais do organismo, o P-
Mapa apresentou-se com uma rara 
versatilidade, a ponto de agir contra 
tumores, vírus, bactérias e protozoários 
em experimentos em modelos animais 
e em primeiros testes em seres 
humanos. Em seguida, sem lograr 
alianças com empresas que pudessem 
produzir o composto, o grupo se 
reorganizou, ampliou-se por meio de 
colaborações internacionais e 
concentrou a pesquisa sobre o 
medicamento em doenças infecciosas, 
especialmente as mais comuns em 
países em países pobres, como AIDS e 
tuberculose. Examinado por meio da 
Teoria Ator-Rede (TAR), o percurso do 
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P-Mapa valoriza o papel dos 
mediadores para unir competências 
dispersas em torno de objetivos 
comuns de ganhos coletivos. A 
trajetória desse composto até o estágio 
inicial de testes em seres humanos 
ilustra estratégias inexploradas de 
produção de conhecimento científico 
no Brasil. 
 

Henrique Tahan Novaes 
Renato Peixoto Dagnino 

A relação universidade-movimentos 
sociais na America Latina: Habitação 
popular, agroecologia e fábricas 
recuperadas. 
 
Resumo 

Este trabalho trata da relação da 
universidade pública com atores (e 
projetos políticos) externos, hoje 
percebida, de vários ângulos, como 
inadequada e demandando uma 
reorientação proveniente desses 
atores. Pretendeu-se descrever e 
articular, numa compreensão 
totalizante, a atuação, os limites, 
desafios e contradições presenciadas 
por alguns pesquisadores-
extensionistas das ciências duras 
considerados por nós pólos avançados 
da relação universidade-movimentos 
sociais na América Latina. Como era de 
se esperar dada a politização inerente 
ao tema, o trabalho se baseia 
explicitamente numa perspectiva 
ideológica: de esquerda. E num 
referencial analítico-conceitual 
inspirado no marxismo contemporâneo 
e nas contribuições críticas do 
Pensamento Latino-americano em 
Ciência, Tecnologia e Sociedade. 
Coerentemente com essas opções e 

intenções, o trabalho adota um 
propósito normativo: conceber uma 
proposta que aproxime as atividades 
de extensão, pesquisa e docência da 
universidade pública latino-americana 
da agenda dos movimentos sociais. 
Para dar conta desse desafio, foram 
seguidos três procedimentos atinentes 
aos momentos de descrição, explicação 
e prescrição, usuais em trabalhos desta 
natureza. O primeiro foi a pesquisa 
bibliográfica envolvendo, 
principalmente, levantamento e crítica 
de autores com distintas orientações 
que tratam o tema enfocando as 
questões de natureza ideológica e 
política que julgamos mais pertinentes 
a sua abordagem. O segundo, o estudo 
de campo visando à observação, no 
âmbito de grupos de pesquisadores-
extensionistas das ciências duras que 
têm atuado em consonância com o 
posicionamento adotado em função de 
nossas convicções e do resultado da 
pesquisa bibliográfica realizada. O 
terceiro, o contraste entre os 
resultados dos dois procedimentos 
anteriores de modo a informar o 
momento prescritivo em que se buscou 
sugerir cursos de ação visando à 
construção de uma alternativa à 
universidade atual, que seja mais 
sintonizada com os movimentos 
sociais. A Introdução trata da trajetória 
das instituições (universidades, 
institutos de pesquisa, política de C&T, 
estrutura de fomento) públicas latino-
americanas e da sua relação com 
aspectos explicativos de caráter 
político, sócio-econômico dos 
contextos nacional e internacional e 
com características específicas dos 
atores que influenciaram - no plano da 
policy e da politics - esta trajetória 
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dando especial atenção ao 
comportamento da comunidade de 
pesquisa. Os resultados da pesquisa 
bibliográfica são apresentados nos dois 
primeiros capítulos. O Capítulo 1 
reflete sobre as mudanças mais 
profundas que a América Latina 
presenciou nos últimos 40 anos: 
financeirização da economia, baixo 
crescimento, mudanças no mundo do 
trabalho (avanço do toyotismo, 
aumento do desemprego, subemprego 
estrutural, etc.), as reformas do estado, 
a concentração de renda e a 
favelização da América Latina. Ele 
encerra com as rebeliões populares 
que tentaram subverter este processo. 
O Capítulo 2 trata dos fundamentos 
teórico-práticos de um estilo de 
desenvolvimento alternativo que 
poderá emergir como extrapolação de 
tendências portadoras de futuro 
observáveis na região. Baseado na 
propriedade coletiva dos meios de 
produção, na autogestão, na 
desmercantilização e, no contexto 
reflexo mais adstrito ao tema do 
trabalho, numa visão crítica à 
Neutralidade e ao Determinismo da 
tecnociência e, em conseqüência, 
numa participação ativa dos setores 
sociais hoje excluídos no 
desenvolvimento científico e 
tecnológico. Os resultados do estudo 
de campo são apresentados nos três 
capítulos seguintes. Eles abordam a 
relação entre grupos de pesquisadores-
extensionistas latino-americanos 
provenientes das ciências duras e da 
arquitetura e os movimentos sociais. 
Ressaltando sua condição de frutos da 
contradição entre a trajetória 
apresentada no Capítulo 1 e as 
percepções que ela engendra, expostas 

no Capítulo 2, são aqui tratados três 
aspectos positivos principais de sua 
atuação: os argumentos teóricos 
fundamentados em sua autoridade 
científica e em conhecimento prático 
oriundo de um sólido trabalho de 
pesquisa e ação; o resgate histórico de 
experiências e teóricos alternativos, as 
críticas que fazem, nos seus respectivos 
campos (habitação popular, 
agroecologia e fábricas recuperadas) à 
tecnologia convencional 
(desnaturalização da indústria da 
construção civil, o papel da revolução 
verde, a tecnologia e organização 
heterogestionária do trabalho na 
indústria) e ao tipo de assistência 
técnica vigente no país (difusionista, 
pouco dialógica, concebida tendo em 
vista os grandes produtores e não os 
trabalhadores); a análise da 
autogestão, desmercantilização e as 
críticas à propriedade dos meios de 
produção, a maneira como combinam 
teoria e prática, saber e poder, 
concepção e execução, aprendendo 
com o conhecimento dos trabalhadores 
e, conferindo "intenção" à extensão, ao 
inserir estudantes e pesquisadores na 
transformação da universidade pública, 
e as "propostas" de assistência técnica 
e de adequações tecnológicas que 
fazem. Foram também observados 
quatro aspectos que tendem a 
dificultar a ação dos grupos 
pesquisados e, de maneira geral, a 
transformação que desejam. No plano 
cognitivo, a manutenção, por parte de 
seus pares, da concepção da 
Neutralidade e do Determinismo da 
tecnociência. No plano das políticas 
públicas em geral, a escassa atenção 
conferida pelo atual governo à garantia 
dos direitos dos movimentos sociais, à 
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criação de mecanismos de controle das 
corporações e criação de condições 
gerais de produção para os 
movimentos sociais. Num cenário mais 
amplo, as contingências históricas que 
a esquerda vem passando, dentre eles 
a crise teórica e o avanço do capital, 
que a colocam na defensiva. No plano 
da política universitária e de C&T, a 
orientação para o "privado", que segue 
impedindo as universidades e institutos 
de pesquisa públicos a cumprirem sua 
missão de dedicar-se à melhoria do que 
é "público" através de alianças com os 
movimentos sociais. O último capítulo 
se inicia com um retrospecto de 
experiências latino-americanas de 
construção de uma universidade 
alternativa. Na Argentina, se analisam a 
Reforma de Córdoba de 1918, a criação 
de Universidades Populares e o 
contexto revolucionário dos anos 1960. 
No Brasil, a criação e destruição do 
projeto da Universidade de Brasília na 
década de 1960. Principalmente nesses 
momentos históricos foram levantadas 
as bandeiras de união latino-
americana, alianças entre a 
universidade e os "movimentos sociais" 
e formação de intelectuais públicos. As 
lições dessas experiências no que 
respeita à necessidade de uma pressão 
simultânea "de dentro" e "de fora" da 
Universidade foram o pano de fundo 
para entrelaçar o que foi tratado nos 
capítulos anteriores na direção de 
proposições conclusivas. Como 
proposta orientadora da construção da 
universidade alternativa, concluímos 
que uma revolução socio-política 
protagonizada pelos movimentos 
sociais é certamente uma condição 
necessária. Mas associá-la a uma 
revolução cognitiva nucleada pelo 

questionamento da concepção da 
Neutralidade e do Determinismo da 
tecnociência é imprescindível para que 
essas condições componham um 
conjunto suficiente. O fato de que essa 
condição, embora seja interna à 
universidade, dependa da participação 
do "ator" política que pesquisamos - os 
movimentos sociais - indica como é 
importante seguir explorando o tema.  
 

Luciana Cristina Lenhari 
Ruy de Quadros Carvalho  

Convergência digital nos serviços de 
televisão e telefonia no Brasil: 
recursos empregados pelas empresas 
em suas estratégias competitivas. 
 
Resumo 

Esta tese busca analisar e entender 
como as empresas que prestam 
serviços de televisão (aberta e paga) e 
de telefonia (fixa e móvel) no Brasil 
estão utilizando os recursos por elas 
acumulados, bem como adquirindo 
novos recursos, tendo em vista 
tornarem-se competitivas na 
exploração de novos modelos de 
negócio possibilitados pelo fenômeno 
em curso da convergência digital, com 
foco na produção, distribuição e 
entrega de conteúdo audiovisual de 
entretenimento (CAE). Esta análise 
tomou como base as contribuições do 
referencial teórico conhecido como a 
Visão Baseada em Recursos (RBV, na 
sigla em Inglês) a partir das definições 
de recursos, competências essenciais e 
capacidades dinâmicas de Barney, 
Prahalad e Hamel e Teece, Pisano e 
Shuen, bem como seus 
desdobramentos com relação às 
estratégias das empresas. A análise 
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com base na RBV foi complementada 
com a literatura sobre inovações em 
serviços de Gallouj e outros, como um 
caminho para identificar recursos. Uma 
ampla pesquisa qualitativa realizada 
em empresas representativas de TV: 
Globo, SBT, Band e Net Serviços e de 
telefonia: Oi, Telefônica, TIM e Claro; 
somada ao referencial teórico 
escolhido permitiu a elaboração de um 
modelo de análise (categorias de 
recursos) e a aplicação do mesmo a 
partir de um modelo de transferência 
de recursos do período pré-
convergência digital para a atual fase 
da convergência. Esses elementos 
permitiram concluir que as estratégias 
dessas empresas não são só de 
adaptação às condições desse novo 
mercado, mas uma estratégia que está 
criando o que será o mercado futuro 
do serviço de CAE. Um mercado em 
pleno processo de criação e 
desenvolvimento, o que aumenta o 
grau de complexidade da análise e 
tomada de decisão por parte dos 
gestores das empresas desses dois 
segmentos na identificação de 
oportunidades e ameaças nesse 
contexto. 
 

DISSERTAÇÕES 

Charles Bonani de Oliveira 
Sérgio Robles Reis de Queiroz  
Co-orientador: Rogério Gomes  

Internacionalização da P&D: Avaliação 
dos impactos das atividades de P&D 
em subsidiárias estrangeiras 
localizadas no Brasil sobre o comércio 
exterior. 
 
 
 

Resumo 

O papel desempenhado pelas 
empresas multinacionais na economia 
internacional vem sendo objeto de 
grande interesse entre os 
pesquisadores. Principalmente devido 
à recente e significativa expansão 
dessas empresas. A internacionalização 
das atividades de inovação tecnológica, 
em especial a P&D, tem chamado 
atenção principalmente por serem 
atividades que costumavam se 
concentrar na matriz corporativa, 
localizada nos países desenvolvidos. 
Muitos trabalhos discutem os impactos 
dessas atividades sobre os países 
hospedeiros, por exemplo, os 
chamados efeitos de transbordamento 
ou spillovers tecnológicos. No entanto, 
permanecem lacunas importantes nos 
estudos desses impactos. Cabe, por 
exemplo, perguntar: os investimentos 
estrangeiros em atividades de P&D 
promovem o comércio exterior dos 
países hospedeiros? Essa é a questão 
que norteia o objetivo principal desse 
estudo, que buscou encontrar 
evidências de que os investimentos 
ligados a essas atividades podem 
promover o comércio exterior. O 
estudo se baseia em duas hipóteses: 
uma principal, para a qual os 
investimentos estrangeiros em P&D 
podem promover o saldo comercial em 
benefício do país hospedeiro; e outra 
que considera ter ocorrido evolução 
das atividades desenvolvidas pelas 
subsidiárias instaladas no país, que 
deixaram de realizar apenas 
adaptações de tecnologias 
desenvolvidas na matriz para executar 
atividades mais complexas, inserindo-
se de forma mais intensa na estratégia 
da corporação. Para responder aos 



61 

questionamentos apresentados, 
primeiramente o estudo buscou 
identificar e classificar os tipos de 
atividades desenvolvidas por 
subsidiárias de empresas estrangeiras 
instaladas no Brasil, utilizando como 
base dois modelos de inserção dessas 
unidades na estratégia global de P&D, 
o "clássico" e o novo. Os resultados 
apontam para uma evolução das 
atividades tecnológicas desenvolvidas 
no país, com as subsidiárias 
executando atividades de maior 
complexidade e conectadas com a 
estratégia global de P&D. 
Posteriormente, o estudo utilizou um 
modelo de dados em painel para 
avaliar os impactos que os 
investimentos estrangeiros exercem 
sobre o comércio exterior. Os 
resultados demonstram que os 
investimentos em atividades de 
inovação tecnológica promovem o 
comércio exterior. Cabe ressaltar que 
os investimentos em P&D repercutiram 
positivamente sobre o saldo comercial 
do país, promovendo as exportações e 
gerando impactos negativos sobre as 
importações.  
 

David Vieira 
Sergio Luiz Monteiro Salles Filho  

Políticas de C&T e desenvolvimento 
regional no Estado de São Paulo. 
 
Resumo 

O objetivo desta dissertação está em 
identificar evidências pelas quais a 
Política recente de Ciência, Tecnologia 
e Inovação do Estado de São Paulo vêm 
incorporando a questão do 
desenvolvimento regional e qual o 
papel que essa desempenha para o 

sucesso do desenvolvimento social e 
econômico das regiões paulistas. A 
análise da literatura e de dados 
empíricos converge para a identificação 
de uma nova política de 
Desenvolvimento Regional para o 
Estado de São Paulo e suas 
microrregiões. Essa nova política tem 
na CT&I uma ferramenta essencial, 
capaz de gerar e agregar valor ao setor 
produtivo e assegurar a apropriação do 
conhecimento e da renda produzida à 
região. O principal resultado da 
dissertação está em identificar a 
relação entre proximidade geográfica, 
a formação de recursos humanos e 
geração de conhecimento, e a presença 
de setor produtivo, como variáveis 
chave para o sucesso de políticas de 
desenvolvimento regional. 

 

Elaine Hipólito dos Santos Costa 
Renato Peixoto Dagnino 

Fluxos de informação em 
empreendimentos solidários: a 
Coopernatuz de Osasco/SP. 
 
Resumo 

Esta dissertação analisa a criação e 
conversão do conhecimento em uma 
cooperativa. Seu objetivo é identificar 
os fluxos de informação e contribuir 
para as conversões do conhecimento 
capazes de auxiliar no processo de 
autogestão. Seu foco é o processo de 
distribuição de atividades, os relatos 
das reuniões, o aprendizado das 
tarefas, e a forma como ocorre a troca 
de conhecimento adquirido com a 
prática das atividades. O caso escolhido 
para análise foi o da Cooperativa de 
Catadores Cooperando com a Natureza 
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(Coopernatuz), que se dedica à triagem 
e venda de materiais recicláveis, 
localizada em Osasco/SP. Foi utilizada, 
adotando a pesquisa de campo, a 
Metodologia de Identificação de Fluxos 
de Informação. A observação do 
trabalho no âmbito da cooperativa e a 
realização de entrevistas permitiram a 
avaliação do conhecimento - técnicas e 
habilidades - adquirido pelos 
cooperados em sua prática cotidiana e 
a identificação de falhas concernentes 
à administração e à produção relativas 
às atividades das quatro equipes de 
trabalho, da diretoria e do conselho 
fiscal. A realização da pesquisa mostrou 
ser possível avançar num caminho 
ainda pouco trilhado, mas 
imprescindível para aumentar a 
efetividade das ações em curso no País 
nos campos da Economia Solidária e da 
Tecnologia Social. Ao ajudar na 
compreensão de como se dá a 
comunicação no interior da 
cooperativa, se espera que sua 
sustentabilidade - econômica, cultural, 
social e ambiental - possa ser ampliada. 
Num plano mais restrito, se acredita 
que os resultados alcançados podem 
contribuir para organização e 
incubação da cooperativa.   
 

Maiko Rafael Spiess 
Maria Conceição da Costa 

Abrindo o código: a rede tecno-
econômica do BrOffice.Org. 
 
Resumo 

As Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs) estão cada vez 
mais presentes no cotidiano de uma 
grande parcela da população, 
influenciando em diversas áreas da 

vida social. Estas tecnologias são 
constantemente aprimoradas, 
recebendo novos usos e 
funcionalidades, tornando-se cada vez 
mais flexíveis e interativas. Com isso, se 
alteram também a relação entre o 
usuário e o produto, e a delimitação de 
papéis entre produtores e 
consumidores. Um dos maiores 
exemplos deste fenômeno é a 
produção de software livre/aberto: 
desde meados dos anos 1980, sua 
cultura colaborativa de elaboração de 
sistemas operacionais e programas 
aplicativos possibilitou o surgimento de 
novos modelos de distribuição e novas 
tecnologias de software, de certo 
modo antecipando a produção 
colaborativa dos tempos atuais, das 
plataformas wiki e da web 2.0. O 
objetivo deste trabalho é analisar uma 
parcela deste fenômeno, através do 
estudo de caso do BrOffice.org e do 
emprego de referenciais teóricos dos 
Estudos Sociais da Ciência e da 
Tecnologia (ESCT). Em um sentido 
estrito, o termo BrOffice.org refere-se 
a um pacote de programas para a 
automação de escritório, derivado de 
uma iniciativa de software livre/aberto 
internacional (o OpenOffice.org). No 
entanto, o termo é também 
empregado para identificar uma 
comunidade de desenvolvedores, 
usuários e ativistas, e uma Organização 
Não-Governamental, associados ao 
produto. Para analisar estas duas 
dimensões do objeto, o trabalho está 
dividido em quatro capítulos. O 
primeiro capítulo procura familiarizar o 
leitor com o tema do software 
livre/aberto, apresentando uma 
contextualização geral sobre este 
movimento, procurando evidenciar 
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alguns elementos históricos, seu 
estado e importância atuais. O capítulo 
dois é destinado aos Estudos Sociais da 
Ciência e da Tecnologia, destacando a 
emergência e estabelecimento deste 
campo multidisciplinar e algumas de 
suas principais vertentes teóricas e 
metodológicas, como a Teoria Ator-
Rede. Sobretudo, procura apresentar 
os elementos conceituais que 
possibilitaram a realização do estudo 
de caso do BrOffice.org, descrito no 
terceiro capítulo. Neste sentido, o 
terceiro capítulo apresenta os 
procedimentos metodológicos 
empregados no estudo de caso, uma 
revisão histórica sobre o produto e 
sobre o coletivo e, finalmente, a 
aplicação do referencial da Teoria Ator-
Rede. Mais especificamente, descreve 
o objeto e o coletivo BrOffice.org como 
sendo componentes de uma rede 
tecnoeconômica, composta por 
diversos elementos heterogêneos. Por 
um lado, descreve o processo de 
constituição do artefato técnico, 
através do arranjo simultâneo de 
elementos técnicos e sociais, e sua 
importância na definição do 
relacionamento entre os diversos 
atores envolvidos na rede, através de 
um processo de tradução de interesses. 
Por outro lado, o estudo de caso 
procura descrever a dinâmica desta 
rede, através da análise de alguns de 
seus processos de convergência e 
irreversibilidade. Por fim, o quarto 
capítulo procura sistematizar algumas 
das conclusões do estudo de caso, 
apontando algumas de suas 
especificidades e indicações para 
estudos futuros. 
 

Marcela de Oliveira Mazzoni 
Sérgio Robles Reis de Queiroz  

A reestruturação recente da indústria 
brasileira e seus efeitos sobre a 
contratação de engenheiros. 
 
Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo 
investigar se a participação dos 
engenheiros no emprego formal da 
indústria de transformação brasileira 
cresceu após as mudanças no ambiente 
econômico e a reestruturação 
industrial a partir do Plano Real, em 
1994. Para isto, o trabalho se 
desenvolve em torno de duas 
perguntas. A primeira busca averiguar 
se estas mudanças na economia e na 
indústria teriam alterado as estruturas 
do emprego de tal forma que a 
retomada da aceleração econômica, 
como vem acontecendo a partir de 
2003, estaria provocando uma 
elevação na demanda por profissionais 
em ritmo maior do que sua oferta no 
mercado de trabalho. A segunda 
pergunta analisa se a nova estrutura do 
emprego esteve ligada ao maior 
envolvimento destes profissionais com 
as atividades inovativas por parte da 
indústria de transformação brasileira. 
Para a investigação das mudanças na 
estrutura do emprego de engenheiros 
foram coletadas informações na base 
de dados do Ministério do Trabalho e 
Emprego, a RAIS (Relação Anual de 
Informações Sociais), no período 
1994/2006. Para o estudo do 
componente tecnológico do mercado 
de trabalho para a engenharia tem-se 
como fonte de dados as três edições da 
Pintec (Pesquisa Industrial de Inovação 
Tecnológica), do IBGE, para os anos de 
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2000, 2003 e 2005. As análises em três 
diferentes níveis da economia - no 
agregado da economia, na média da 
indústria de transformação e em nível 
setorial - apontam que as alterações no 
ambiente econômico e industrial não 
resultaram em mudanças no sentido de 
uma estrutura laboral com maior 
proporção de engenheiros no Brasil, o 
que afasta a possibilidade de restrição 
na disponibilidade destes profissionais 
no mercado de trabalho formal no 
curto prazo. Com relação ao 
desenvolvimento de atividades 
inovativas, os dados do desempenho 
tecnológico do Brasil mostraram que as 
reformas realizadas pela indústria não 
aumentaram as atividades 
tecnológicas; ao contrário, nota-se uma 
ligeira redução na participação dos 
engenheiros em sua realização.  
 

Marcos de Carvalho Marques 
Leda Maria Caira Gitahy 
Co-orientador: Javier Bustamante 
Donas  

Sociedade da informação e inclusão 
digital: do discurso à prática. 
 
Resumo 

Este trabalho discute a relação entre 
práticas da governança participativa e 
apropriação social das TICs a partir da 
análise de três experiências de inclusão 
digital: Casa Brasil de Valente (BA) e 
Piraí Digital (RJ), no Brasil, e Guadalinfo 
(Andaluzia), na Espanha. Com base no 
estudo desses casos, é possível afirmar 
que a utilização de formas de 
governança participativa favorece a 
apropriação social de tecnologias e o 
desenvolvimento local. Elas propiciam 
um ambiente de cooperação e 

aprendizagem coletiva essencial para a 
concepção, gestão e sustentabilidade 
de iniciativas exitosas de inclusão 
digital, seja para a disponibilização de 
recursos mínimos de comunicação, seja 
para a produção de conteúdos digitais 
e software, para o alinhamento com 
programas de desenvolvimento local e 
inclusive para a inovação. As políticas 
de inclusão digital devem considerar as 
práticas exitosas de apropriação que 
vêm ocorrendo, às vezes, a revelia das 
propostas iniciais dos programas 
implantados e devem evoluir para um 
enfoque mais abrangente ou holístico, 
que enfatize o processo de apropriação 
social das TICs e que vá além da difusão 
dos equipamentos de 
telecomunicações, fomentando a 
participação plural e ativa dos diversos 
atores locais.  
 

Thays Gonçalves de Lima Murakami 
João Eduardo de Moraes Pinto Furtado  

As redes de valor do conhecimento 
com geradoras e difusoras do 
progresso técnico para as atividades 
agropecuárias: o caso da avicultura 
brasileira. 
 
Resumo 

Esta pesquisa tem por objetivo 
investigar a estrutura da produção de 
conhecimentos que são incorporados à 
avicultura de corte e de postura 
brasileira, dando ênfase à atuação das 
universidades e institutos de pesquisa 
nacionais (ICTs). A escolha da avicultura 
como objeto de análise se deve ao fato 
do Brasil apresentar grande 
competitividade nesta atividade, 
posicionando-se, no caso do segmento 
de corte, como o terceiro maior 
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produtor e o maior exportador mundial 
de carne de frango. A motivação para a 
realização desta pesquisa está na 
importância que a geração de novos 
insumos, técnicas e conhecimentos 
tem exercido sobre a avicultura no que 
tange ao incremento de produtividade, 
à redução de custos e à melhoria da 
qualidade dos produtos. 
Conhecimentos e inovações 
provenientes de esforços isolados e 
combinados não somente das 
empresas dos elos industriais 
insumidores de genética, nutrição e 
medicamentos, mas também de 
universidades e institutos de pesquisa, 
todos inseridos no que se denominou 
de 'redes de valor do conhecimento'. 
Partindo-se do reconhecimento da 
grande contribuição que estes grupos 
de atores concedem à avicultura, foi 
realizado o mapeamento das empresas 
e organizações relacionadas a esta 
atividade que atuam no Brasil através 
do uso da fonte estatística da RAIS e de 
fontes especializadas em avicultura. As 
universidades e os institutos de 
pesquisa, em particular, exercem um 

papel crucial dentro destas redes, 
formando capital humano qualificado, 
produzindo pesquisas científicas e 
tecnológicas de referência, prestando 
serviços técnicos e laboratoriais e até 
mesmo dando apoio técnico à 
produção de novos produtos e 
processos desenvolvidos pelas 
empresas insumidoras e que serão 
posteriormente introduzidos no 
mercado. Com vistas a atender aos 
propósitos desta pesquisa - de 
investigar a estrutura da produção de 
conhecimentos com enfoque na 
atuação das ICTs - foram analisados os 
artigos científicos relacionados à 
avicultura publicados na base Scopus 
entre 1970 e 2009. Com o auxílio de 
um programa computacional chamado 
Pajek foram construídas as redes de co-
autoria. Através da análise destas redes 
foram identificadas as ICTs mais 
importantes em termos de geração de 
conhecimentos à avicultura brasileira e 
as que mais interagem com fontes 
externas, inclusive com o setor 
industrial.
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Ana Maria Bezerra Pina 
Leda Maria Caira Gitahy  

Transformações no trabalho de 
gerentes em empresas de linha 
branca: um estudo comparativo 
internacional. 
 
Resumo 

Esta tese analisa, a partir de uma 
perspectiva comparativa, as 
implicações da globalização e da 
reestruturação produtiva, associada às 
transformações tecnológicas e 
organizacionais, para o trabalho dos 
gerentes em oito fábricas de 
eletrodomésticos de linha branca, 
localizadas em cinco países: Brasil, 
Turquia, China, Coréia do Sul e Taiwan. 
Trata-se de verificar em que medida 
esses processos de mudança, nas 
últimas décadas, têm tido 
rebatimentos importantes no interior 
das fábricas, alterando 
significantemente as condições de 
trabalho dos gerentes, a exemplo do 
que vivenciam outras categorias de 
empregados assalariados. Este estudo 
argumenta que os gerentes vivenciam 
uma situação peculiar, sendo 
considerados atores-chave para a 
introdução de inovações no contexto 
de reestruturação das empresas e, ao 
mesmo tempo, alvos desses processos, 
uma vez que não deixam de ser 
fortemente afetados por essas 
transformações. A perspectiva 
comparativa adotada permitiu 
observar semelhanças entre as fábricas 
estudadas, tais como: redução de 
postos gerenciais, aumento da parte 

variável do salário e intensificação da 
carga de trabalho dos gerentes. As 
diferenças se destacaram, 
especialmente, na percepção dos 
gerentes sobre suas condições de 
trabalho e na utilização de contratos 
temporários de trabalho pelas 
empresas estudadas. Em todos os 
locais de trabalho pesquisados os 
gerentes vivenciavam, por um lado, o 
aumento das exigências profissionais e, 
por outro, a redução de garantias no 
emprego. Os procedimentos 
metodológicos adotados para a 
elaboração deste estudo 
compreenderam pesquisa bibliográfica, 
pesquisa de campo e visitas às fábricas 
em todos os países mencionados. 
Dessa maneira, procurou-se 
empreender uma análise das mudanças 
no setor de linha branca que estivesse 
calcada na observação dos locais de 
trabalho e nas percepções dos sujeitos 
envolvidos. 

Anapatrícia de Oliveira Morales Vilha 
Ruy de Quadros Carvalho  

Gestão da inovação na indústria 
brasileira de higiene pessoal, 
perfumaria e cosméticos: uma análise 
sob perspectiva do desenvolvimento 
sustentável. 
 
Resumo 

A preocupação com a questão 
ambiental tem levado o setor 
produtivo a buscar oportunidades de 
negócios a partir de inovações voltadas 
para o desenvolvimento sustentável. 
Nesse sentido, algumas empresas 
brasileiras do setor de higiene pessoal, 
perfumaria e cosméticos vêm 
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incorporando ingredientes naturais da 
biodiversidade brasileira em seus 
produtos, em resposta à concorrência 
intensa com as empresas 
multinacionais do setor presentes no 
Brasil, bem como por conta da busca 
de atuação em mercados 
internacionais. O fato é que uso de 
estratégias de inovação baseadas na 
promoção da sustentabilidade em 
produtos no setor é uma tendência 
nova. Dessa forma, essa pesquisa teve 
como objetivo estudar as implicações 
que a busca de uma trajetória de 
inovação tecnológica baseada em 
produtos sustentáveis traz para a 
complexidade e diversidade da gestão 
do processo de inovação tecnológica e 
para o acúmulo de competências a ela 
associada. Para tanto, propõe-se um 
survey exploratório junto a uma 
amostra de 13 empresas que atuam no 
setor com o objetivo de investigar suas 
estratégias e práticas de gestão da 
inovação tecnológica, bem como a 
realização de um estudo de caso em 
profundidade na empresa Natura - o 
caso mais significativo de experiência e 
trajetória de inovação tecnológica 
baseada em produtos sustentáveis. Os 
resultados permitiram construir uma 
categorização dedutiva sobre as 
diferentes abordagens quanto ao uso 
de ingredientes naturais nos produtos 
das empresas, com implicações 
igualmente distintas em relação às 
atividades tecnológicas e inovativas e 
aos princípios do desenvolvimento 
sustentável. Essa categorização refere-
se à diferença entre empresas 
'naturais' e empresas 'sustentáveis'. As 
primeiras incorporam em seus 
produtos o uso de ingredientes 
naturais, mas sem serem baseadas em 

atividades organizadas sob o princípio 
da sustentabilidade; e as outras 
produzem produtos com ingredientes 
naturais e mobilizam instrumentos que 
garantem a preservação na obtenção 
das matérias-primas e no respeito às 
comunidades locais. Este é o caso da 
empresa Natura - onde o processo de 
internalização dos princípios de 
sustentabilidade sugeriu estratégias de 
inovação de produto que tornou mais 
complexos os elementos da sua gestão 
de inovação tecnológica, e de outras 
empresas da amostra, embora com 
processos menos robustos de atuação 
sob a perspectiva da sustentabilidade e 
de práticas de gestão da inovação 
tecnológica. Por fim, esta pesquisa 
indicou algumas sugestões para auxiliar 
a viabilização de uma estratégia de 
inovação pautada na sustentabilidade 
como um diferencial competitivo e 
viável para as empresas operarem.  
 

Camila Carneiro Dias  
Maria Conceição da Costa 

Produção e circulação do 
conhecimento tradicional associado à 
biodiversidade: estudos de casos 
peruanos. 
 
Resumo 

Esta tese aborda a institucionalização 
de um direito emergente: a proteção 
do conhecimento tradicional associado 
à biodiversidade. O cenário de pesquisa 
é o Peru e os atores sociais a partir dos 
quais esta experiência é abordada são 
as comunidades indígenas. O método é 
estudo de caso e, como tal, analisa-se 
duas experiências. A primeira refere-se 
a um projeto de bioprospecção (1991 a 
2001), tendo como protagonistas um 
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grupo de comunidades indígenas da 
etnia Aguaruna e uma empresa 
farmacêutica norte-americana, já 
extinta, a Shaman Pharmaceuticals. A 
segunda experiência tem início em 
2004 e relaciona- se à repatriação de 
um banco de germoplasma de batatas 
"selvagens" articulada entre as 
comunidades Quechuas do Parque da 
Batata e um instituto de pesquisa 
agrícola, o Cento Internacional de La 
Papa (CIP). Examina-se a contribuição 
destes projetos para o cumprimento 
dos objetivos basilares da Convenção 
da Diversidade Biológica (CDB): 
conservação; repartição de benefícios e 
desenvolvimento sustentável. Além de 
fontes secundárias, a análise é baseada 
em fontes primárias obtidas através de 
pesquisa de campo realizada no Peru e 
nos EUA, entre maio e outubro de 
2007. Foi realizado um conjunto de 19 
entrevistas que incluíram os 
protagonistas dos projetos e também 
os atores vinculados ao contexto mais 
amplo do quadro regulatório nacional. 
O trabalho parte do pressuposto de 
que o processo de institucionalização 
dos direitos sobre a biodiversidade, 
embora tributário de um movimento 
global de reação à erosão da 
diversidade biológica, não pode ser 
corretamente compreendido se 
desvinculado de outro contexto: a 
consolidação de um paradigma técnico-
econômico em que o conhecimento 
assume um papel de "ativo 
estratégico" e os regimes de regulação 
da propriedade intelectual se 
fortalecem. Este processo alimentou as 
pressões para a anulação do status de 
resnullius dos recursos da 
biodiversidade, favorecendo sua 

incorporação ao conjunto de ativos 
passíveis de proteção legal.  
 

Cássio Garcia Ribeiro Soares da Silva 
André Tosi Furtado 

Compras governamentais e 
aprendizagem tecnológica: Uma 
análise da política de compras da 
Petrobrás para seus empreendimentos 
offshore. 
 
Resumo 

A Petrobras é uma das maiores 
companhias de petróleo do mundo, 
com uma carteira de investimentos 
portentosa, especialmente em 
atividades de exploração e produção 
de petróleo e gás natural nas bacias 
marítimas brasileiras. Além disso, essa 
empresa ligada ao governo do país 
realizará investimentos de grande 
monta nos próximos anos para 
viabilizar a produção nos campos 
localizados no pré-sal, sua nova 
fronteira exploratória. Nesse contexto, 
salta à vista a importância de um 
estudo que vise investigar o impacto da 
massa de investimentos da Petrobrás 
sobre a indústria brasileira. Esse é 
justamente o objetivo desta tese, isto 
é, trazer elementos que contribuam 
para a compreensão dos impactos da 
política de compras da operadora 
nacional, sobretudo em termos de 
aprendizagem tecnológica. Para tanto, 
inicialmente é apresentada uma 
revisão bibliográfica que se apóia em 
trabalhos sobre o tema política de 
compras governamentais, enfocando 
uma modalidade especial de 
encomenda do setor público, aqui 
denominada de compra governamental 
de cunho inovativo. Em seguida, 



69 

analisa-se a questão da aprendizagem 
tecnológica, com ênfase na abordagem 
que os estudiosos dos países de 
industrialização recente dão ao tema, 
assim como, nas principais 
modalidades de aprendizagem 
apresentadas pela literatura. Uma 
caracterização das indústrias do 
petróleo e para-petroleira é 
apresentada a seguir, de forma a 
embasar a discussão subsequente. 
Finalmente, examina-se a política de 
compras da Petrobras para seus 
empreendimentos offshore, com o 
desafio de amarrar os temas tratados 
ao longo do trabalho, a partir da 
realização de um estudo acerca do 
projeto da plataforma P-51. Esse 
estudo se baseia em informações 
coletadas a partir de entrevistas com a 
Petrobras, seus EPCistas e algumas das 
empresas subcontratadas para 
fornecer equipamentos e serviços ao 
referido projeto. Os resultados da 
pesquisa de campo apontam que a 
participação no projeto da P-51 não 
permitiu a realização de aprendizagens 
de nível avançado às empresas 
participantes, à exceção da própria 
operadora nacional. Essa constatação 
corrobora a principal hipótese deste 
estudo, qual seja, que a Petrobras não 
adota uma política de compras de 
cunho inovativo.  
 

Janaina Ruffoni Trez 
Wilson Suzigan 

Proximidade geográfica e inovação 
tenológica de firmas: uma análise para 
o segmento produtor de máquinas 
para calçados da Itália e do Brasil. 
 
 

Resumo 

A Tese objetiva contribuir para a 
compreensão da dinâmica inovativa de 
firmas que possuem uma organização 
industrial específica. Essa organização é 
caracterizada pela proximidade 
geográfica entre firmas de um mesmo 
setor e de setores correlatos e 
instituições constituintes de um 
Sistema Local de Produção (SLP). 
Entende-se que, para compreender o 
processo de geração de inovações 
tecnológicas de firmas pertencentes a 
SLPs, é fundamental considerar tanto 
as características dos elementos 
internos à firma - que conferem uma 
compreensão a respeito do quão 
específico à firma é o processo de 
inovação - quanto dos elementos 
externos - relações entre firmas e 
instituições e fluxos para troca de 
informações e conhecimentos. Assim, a 
questão central é: 'quais são e que 
características têm os elementos 
influenciadores do processo de geração 
de inovações tecnológicas de firmas de 
um mesmo segmento produtivo 
pertencentes a um Sistema Local de 
Produção?' Para responder ao 
problema de pesquisa, optou-se pela 
realização de uma investigação de 
campo comparativa entre dois 
aglomerados do segmento produtor de 
máquinas para calçados, que são: 
Vigevano, na Itália, e Vale do Rio dos 
Sinos, no Brasil. A partir da realização 
das pesquisas de campo, foi possível 
observar que as empresas utilizam, de 
forma bastante intensa, suas estruturas 
próprias para a realização das 
atividades de melhoria e 
desenvolvimento de novos produtos, 
sendo que não faz parte das suas 
rotinas o compartilhamento de 
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estruturas com outras empresas ou 
instituições. A respeito dos elementos 
internos à firma, é o desenvolvimento 
do conhecimento especializado dos 
técnicos que impacta, em grande 
medida, no processo de geração de 
inovações tecnológicas. Além dos 
elementos internos à firma, também 
receberam importante destaque os 
elementos externos representados 
pelas relações informais e verticais 
estabelecidas entre os produtores de 
máquinas para calçados e seus clientes 
e fornecedores. Foi, principalmente, 
por meio dessas relações que se 
constatou a importância da 
proximidade geográfica entre firmas 
para o processo de mudança 
tecnológica do setor. Diferentemente 
do que se supunha, os fluxos de 
conhecimentos estabelecidos pelas 
empresas nas relações horizontais e 
informais são pouco densos, sendo 
considerados rarefeitos em ambos os 
aglomerados investigados. Entretanto, 
igualmente a outros estudos 
semelhantes, os fluxos de informações 
e conhecimentos apresentaram 
dinâmicas distintas, são estabelecidos 
por grupos específicos de firmas, 
reforçando a percepção de que o local 
é formado por um grupo de firmas com 
comportamentos heterogêneos, e que 
o conhecimento tecnológico não está 
"difuso no ar" nem flui livremente 
entre as empresas. É importante 
destacar a contribuição dos resultados 
para desmistificar a supervalorização 
do local, por meio das relações 
horizontais interfirmas para troca de 
conhecimento tecnológico. Não são 
essas relações que conferem destaque 
ao papel da proximidade geográfica 
interfirmas para a geração de 

inovações tecnológicas, mas sim as 
relações estabelecidas pela lógica da 
cadeia produtiva, ou seja, as relações 
entre clientes e fornecedores. A 
especialidade tecnológica das firmas, 
somada à baixa apropriabilidade 
privada do conhecimento tecnológico 
existente no setor, desestimula a troca 
de conhecimento interfirmas do 
mesmo segmento. Acredita-se que o 
trabalho aponta para o fato de que as 
peculiaridades setoriais precisam ser 
consideradas quando da análise dos 
elementos influenciadores do processo 
de geração de inovações tecnológicas 
de empresas pertencentes a Sistemas 
Locais de Produção. De outra forma, o 
trabalho reforça que é fundamental 
investigar separadamente os fluxos de 
informação e conhecimento, pois 
apresentam lógicas distintas, seja pelo 
grau de densidade que apresentam, 
seja pelas características dos atores 
envolvidos. 
 

Márcia Gonçalves Rodrigues 
Léa Maria Leme Strini Velho  

A pesquisa para a conservação da 
biodiversidade no Brasil: a ecologia a 
partir de um enfoque interdisciplinar. 
 
Resumo 

O Brasil tem especial responsabilidade 
em relação à Convenção para 
Diversidade Biológica já que é portador 
de uma das maiores biodiversidades do 
mundo e vivencia o desafio diário da 
conservação e do uso sustentável dos 
seus recursos. Tarefa nada fácil posto 
que as dificuldades em termos de 
pesquisa científica, desenvolvimento 
tecnológico e recursos financeiros 
tomam a dimensão deste legado. E se o 
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Século passado evidenciou o caráter 
conflituoso que reveste a relação 
"homem x ambiente" e "sociedade x 
natureza", trouxe também a questão 
ambiental como uma abordagem geral 
nas tratativas deste tema. A 
emergência da questão ambiental 
global ao mesmo tempo em que 
evidenciou a necessidade de tratar o 
meio ambiente a partir de um enfoque 
interdisciplinar, expôs a fragilidade da 
ciência moderna para lidar com um 
pensar complexo. Todos estes fatores 
fizeram com que a ecologia, em pouco 
mais de cem anos, ganhasse destaque 
na agenda global com um duplo e 
simultâneo desenvolvimento no 
mundo, um dentro da sociedade civil, 
como movimento social ecologista e 
outro, dentro da academia, como 
disciplina científica. A ecologia como 
ciência experimentou ramificações que 
resultaram numa série de sub-
disciplinas em seu interior, entre elas a 
Biologia da Conservação (BC), surgida 
com a missão de reduzir a perda da 
diversidade biológica. Desta 
perspectiva, este estudo se propôs a 
analisar o perfil que a pesquisa 
científica necessita ter para subsidiar a 
conservação da biodiversidade 
brasileira e como está a formação 
interdisciplinar dos pesquisadores com 
perfil para a conservação da 
biodiversidade no Brasil. O estudo 
abordou dois aspectos: a formação dos 
pesquisadores e a institucionalização 
da pesquisa para a conservação da 
biodiversidade no Brasil. Para tanto 
foram analisadas a formação 
acadêmica da pós-graduação na área 
de Ecologia e Meio Ambiente e a 
estruturação do Instituto Chico 
Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio). O estudo 
concluiu que apesar da BC ter surgido 
na década de oitenta e do Brasil 
possuir uma das maiores diversidades 
biológicas do planeta, a situação da 
pesquisa para a conservação no Brasil 
pode ser considerada incipiente e a 
formação oferecida pela pós-graduação 
nacional é estritamente disciplinar. 
Além disso, os indicadores de 
desempenho do Sistema de CT&I 
Nacional favorecem pesquisas 
disciplinares e de curto prazo, situação 
completamente oposta ao perfil que a 
pesquisa para a conservação da 
biodiversidade necessita ter.  
 

Marcos Paulo Fuck 
Maria Beatriz Machado Bonacelli 
Co-orientador: Sergio Medeiros Paulino 
de Carvalho 

A co-evolução tecnológica e 
institucional na organização da 
pesquisa agrícola no Brasil e na 
Argentina 
 
Resumo 

A tese trata dos arranjos institucionais 
e das formas de organização da 
pesquisa agrícola no Brasil e na 
Argentina. A análise é focada na forma 
de atuação da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa), no 
caso brasileiro, e do Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuária (INTA), no 
caso argentino. Analisam-se as 
principais características da indústria 
sementeira e do mercado de sementes 
referentes às culturas de soja, milho e 
trigo, as três principais cultivadas nos 
dois países. No caso da soja, observou-
se nos últimos anos um forte avanço na 
utilização de sementes geneticamente 
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modificadas (GM). Porém, os dois 
países adotaram estratégias distintas 
em relação à introdução dessa nova 
tecnologia em seu território: a 
Argentina adotou uma política 
liberalizante, apostando nos 
transgênicos como forma de ampliação 
de sua competitividade agrícola; o 
Brasil adotou uma postura mais 
cautelosa, mas acabou por liberar o 
plantio da soja GM em função, entre 
outras coisas, da já expressiva 
utilização dessas sementes pelos 
produtores rurais (que adquiriram as 
sementes no mercado paralelo). Ações 
diferentes são observadas nos casos do 
milho e do trigo, pelas diferentes 
dinâmicas técnico-produtivas dos dois 
segmentos de mercado. Os mercados 
de sementes analisados na tese passam 
por grandes mudanças nos ambientes 
técnico-científico, institucional e legal, 
o que têm alterado os papéis 
desempenhados pelos setores público 
e privado no processo de pesquisa 
agrícola. Diferente do que ocorreu 
durante a Revolução Verde, o setor 
privado tem sido o protagonista 
principal dessa "nova fase" da pesquisa 
agrícola. Por outro lado, as Instituições 
Públicas de Pesquisa (IPPs) têm 
realizado esforços para acompanhar 
esses avanços e, em alguns casos, 
antecipar-se a eles. São discutidas na 
tese as principais questões que afetam 
as articulações público-privadas na 
pesquisa e na comercialização dessas 
culturas nos dois países, com destaque 
para as políticas de propriedade 
intelectual e de transferência de 
tecnologia adotadas pelas duas IPPs. 
Neste contexto, observa-se um 
processo de co-evolução das 
organizações considerando os 

contextos técnico-científico, legal, 
regulatório, econômico, dentre outros, 
em que estão inseridas - reforçando a 
idéia do aprendizado e que as 
instituições econômicas não apenas 
evoluem, mas co-evoluem.  
 

Maria Ligia Moreira do Carmo 
Léa Maria Leme Strini Velho  

Formação de competências em 
ciências e tecnologia espaciais: Uma 
análise da trajetória da Pós-Graduação 
no Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais. 
 
Resumo 

Esta Tese analisa a trajetória da pós-
graduação no Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE). O objetivo 
central desta Tese é identificar as 
razões que levaram o INPE a criar 
estruturas próprias para formar 
pesquisadores, analisar os meios pelos 
quais o Instituto implementou tal 
tarefa, e os impactos dessas atividades. 
A pesquisa mostra a organização do 
Programa Nacional de Atividades 
Espaciais (PNAE) e as políticas 
relacionadas, e o papel desempenhado 
pelo INPE na formação de especialistas 
ao longo das últimas quatro décadas. 
São analisados os principais objetivos e 
as estratégias adotadas para a 
constituição do núcleo de pós-
graduação no INPE, a trajetória 
acadêmica e o destino profissional dos 
egressos, e a inserção das mulheres 
nos programas. É apresentada uma 
reflexão sobre a característica 
estratégica das atividades espaciais 
para o país, e os principais objetivos da 
política espacial de estabelecimento de 
competências científicas e tecnológicas 
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que possibilitem atuar com real 
autonomia, para a qual a formação e o 
aprimoramento de recursos humanos 
são imprescindíveis. Uma característica 
marcante na pós-graduação do 
Instituto é a aliança entre pesquisa, 
desenvolvimento e ensino, em um 
processo impulsionado pela interação 
entre pesquisa, experiência prática e 
ação. Também, apresenta-se uma 
reflexão sobre a emergência de novas 
concepções sobre os modos de 
produção do conhecimento e os novos 
papéis atribuídos à ciência e 
tecnologia, e o papel desse núcleo de 
ensino neste contexto. Os resultados 
confirmam importância da pós-
graduação do INPE para a formação da 
massa crítica e para que o país 
chegasse ao nível que tem hoje de 
desenvolvimento na área espacial. 
 

Oscar Duarte Torres 
Léa Maria Leme Strini Velho  

A bioprospecção na Colômbia: um 
exemplo de conflito entre as 
capacidades de ciência e tecnologia e 
o marco regulatório. 
 
Resumo 

Na prática da bioprospecção se 
apresentam uma série de divergências 
e conflitos de distinta natureza, que 
fazem dela um objeto muito 
interessante de estudo, como os 
diferenciados poderes de negociação 
das partes (países do Norte e países do 
Sul); a interação entre diferentes tipos 
de conhecimento (tradicional e 
científico); a complexidade de um 
marco legal no nível internacional e a 
possibilidade de que os países em 
desenvolvimento, ricos em 

biodiversidade, aumentem suas 
capacidades para realizar atividades de 
C&T. À luz deste quadro geral esta 
pesquisa localiza a bioprospecção na 
Colômbia, que é um país muito 
interessante como estudo de caso 
desta prática devido ao fato de que é 
considerado um dos Estados mais 
biodiversos do planeta; apesar disso, é 
um país com poucos estudos realizados 
que contribuam a quantificar sua 
capacidade científica e tecnológica 
para realizar bioprospecção e possui 
um marco jurídico complexo para 
realizar acesso aos recursos genéticos. 
Este estudo avalia e analisa algumas 
das experiências da Colômbia na 
prática bioprospectiva, fazendo um 
paralelo entre as capacidades 
científicas e tecnológicas relevantes 
para esta prática, as limitações 
impostas pelo marco jurídico e o papel 
desempenhado pela política de C&T. 
Os resultados evidenciam que 
atualmente, a Colômbia tem avances 
em atividades de bioprospecção, o que 
ocorre sem que a política científica 
local tenha elegido a esta como um 
tema prioritário. Este país possui um 
marco legal normativo muito complexo 
e esta complexidade, associada à 
rigidez, faz com que a normativa 
existente se converta num 
impedimento para realizar de forma 
legal as atividades relacionadas com 
bioprospecção; assim, o marco regional 
andino, através da chamada Decisão 
Andina 391 de 1996, é a normativa que 
atualmente está impondo as maiores 
limitações para que se desenvolvam na 
Colômbia de uma forma adequada 
pesquisas que contemplem o acesso 
aos recursos genéticos. Evidencia-se a 
necessidade de um maior compromisso 
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por parte dos organismos encarregados 
de planejar e apoiar a C&T como atores 
fundamentais para identificar 
oportunidades da bioprospecção e para 
fortalecer as atuais capacidades. O 
estudo recomenda a necessidade de 
adotar na Colômbia um enfoque mais 
pró-ativo que permitisse a negociação 
dos recursos e não um enfoque 
meramente defensivo de "guardião dos 
recursos". As evidências integrais deste 
estudo levam a concluir que a 
bioprospecção é uma alternativa 
extraordinária mediante a qual se 
aproveitaria a biodiversidade da 
Colômbia e as fortalezas endógenas 
dos grupos de pesquisa da 
agropecuária.  

 

Paule Jeanne Vieira Mendes 
Rui Henrique Pereira Leite de 
Albuquerque  

Organização da P&D agrícola no Brasil: 
Evolução, experiências e perspectivas 
de um sistema de inovação para a 
agricultura. 
 
Resumo 

Ao longo de sua história o Brasil 
estabeleceu uma ampla, complexa e 
competitiva estrutura de pesquisa 
compondo o chamado Sistema 
Nacional de Pesquisa Agropecuária 
(SNPA), o qual tem sido capaz 
promover inovações tecnológicas 
fundamentais para a expansão do 
agronegócio. Esta mesma estrutura já 
há algum tempo tem sido pressionada 
a se reorganizar e estabelecer modelos 
organizacionais mais competitivos e 
sustentáveis capazes de explorar a 
diversidade e complementaridade das 

organizações públicas e privadas 
relacionadas ao desenvolvimento 
científico, tecnológico e inovação. É 
com essa perspectiva que sistema de 
inovação tem sido apontado como uma 
abordagem a ser utilizada na 
agricultura. Esta tese tem como 
objetivo principal identificar fatores 
relacionados à organização e ao 
gerenciamento da P,D&I, que possam 
mostrar o quanto a pesquisa agrícola 
no Brasil tem sido orientada por tal 
abordagem. Além disso, explora-se o 
papel das inovações institucionais e 
organizacionais como mecanismos 
importantes para se avançar rumo a 
um sistema de inovação agrícola (SIA). 
Para atender ao objetivo proposto a 
primeira parte da tese apresenta o 
referencial teórico caracterizando os 
conceitos de sistema de inovação e de 
inovações institucionais e 
organizacionais e também discutindo a 
aplicação de tais conceitos no contexto 
da pesquisa agrícola. Na segunda parte 
da tese, a partir da descrição da 
trajetória de composição da estrutura 
de pesquisa agropecuária, é feita uma 
reflexão quanto ao alinhamento do 
SNPA, àquela abordagem, 
particularmente quanto a sua 
composição (agentes e atribuições); e 
também em relação aos principais 
procedimentos e práticas relacionados 
à pesquisa. Atenção especial é dada 
aos institutos públicos de maneira a 
destacar que neste segmento tem se 
caracterizado uma relação de 
assimetria tendo de um lado a 
Embrapa e seus Centros de Pesquisa e 
de outro as Organizações Estaduais 
(OEPA). Para complementar esta 
vertente mais analítica da tese, são 
descritas três inovações institucionais 
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em termos de arranjos de P,D&I, as 
quais também são analisados em 
relação ao seu alinhamento à 
abordagem de SIA. Os arranjos 
descritos foram: a Rede Genolyptus; o 
Consórcio Café; e o Fundecitrus. Os 
procedimentos metodológicos 
consistiram na coleta de dados 
primários e secundários, por meio de 
pesquisa bibliográfica; análise 
documental; e realização de entrevistas 
com os coordenadores dos arranjos 
estudados. Uma das conclusões da tese 
mostra que no âmbito do SNPA como 
um todo, não existem iniciativas 
sistemáticas e intencionalmente 
direcionadas para se instituir uma nova 
forma de gestão e organização da 
P,D&I que seja alinhada à abordagem 
de sistema de inovação agrícola. 
Contudo, existem iniciativas menos 
abrangentes nas quais grupos de 
organizações têm protagonizado 
importantes inovações institucionais 
estabelecendo novos arranjos de 
pesquisa cuja configuração, 
procedimentos e práticas apresentam 
consonância com os fundamentos 
daquela abordagem.  
 

Rafael de Brito Dias 
Renato Peixoto Dagnino 

A trajetória da política científica e 
tecnológica brasileira: Um olhar a 
partir da análise de política. 
 
Resumo 

Este trabalho tem como objetivo 
apresentar as principais 
transformações pelas quais a política 
científica e tecnológica (PCT) brasileira 
passou nas últimas seis décadas, com 
foco particular nas mudanças mais 

recentes (a partir de 2000). A reflexão 
acerca da trajetória dessa política feita 
no presente trabalho está baseada no 
referencial de Análise de Política (Policy 
Analysis), que possibilita a apreciação 
de questões sutis atinentes às políticas 
públicas que geralmente são ignorados, 
tais como assimetrias de poder, 
particularidades do processo de 
tomada de decisão, conflitos, valores, 
interesses, etc. Além disso, esse 
referencial - e, em particular, um de 
seus conceitos, o de advocacy 
coalitions - permite apreciar o 
significado das transformações 
ocorridas na política pública a partir de 
uma perspectiva histórica mais ampla. 
Também constitui uma parte 
importante do referencial teórico-
metodológico empregado nesse 
trabalho o campo dos Estudos Sociais 
da Ciência e da Tecnologia (ECTS) e, em 
particular, as reflexões realizadas no 
âmbito da vertente latino-americana 
desse campo a partir da década de 
1960. O trabalho identifica duas fases 
da política científica e tecnológica 
brasileira nesse período: a primeira, de 
1950 a 1980, inserida no projeto 
desenvolvimentista; e a segunda, a 
partir de 1980, na qual as figuras do 
mercado e da empresa privada ganham 
importância crescente. Destaca, além 
disso, a constante participação da 
comunidade de pesquisa brasileira 
como ator dominante dessa política. 
Por fim, o trabalho destaca a 
promissora emergência de um ator 
cuja participação na política científica e 
tecnológica brasileira tem sido 
historicamente pouco expressiva: os 
movimentos sociais. Essa reflexão é 
feita a partir da análise do movimento 
da Tecnologia Social, conformado 
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recentemente, mas que tem sido, até o 
momento, um dos principais 
mecanismos de inclusão das demandas 
desse ator na agenda dessa política.  
 

Rodrigo Rodrigues da Fonseca 
Renato Peixoto Dagnino  

Política científica e tecnológica para o 
desenvolvimento social: Uma análise 
do caso brasileiro. 
 
Resumo 

Desigualdade, injustiça, dano 
ambiental, por um lado, e inclusão 
social, por outro, estão entrando na 
agenda do processo decisório da 
política pública brasileira. 
Contraditoriamente, a utilização do 
potencial de pesquisa e 
desenvolvimento local para gerar 
soluções economicamente viáveis e 
social e ambientalmente sustentáveis, 
que pudessem enfrentar os desafios 
colocados por essas questões não 
tinha, até pouco tempo atrás, 
preocupado os responsáveis pela área 
de ciência e tecnologia (C&T). Entre 
outras razões, porque nos países de 
capitalismo avançado, de onde provém 
a maior parte dos insumos teóricos e 
de policy making usados para a 
elaboração dessa política, essas 
questões não preocupam os governos 
e a comunidade de pesquisa. O fato de 
que num período recente estas 
questões mobilizaram diversas 
instâncias e atores da área de C&T 
levando à elaboração de uma Política 
de Ciência e Tecnologia para o 
Desenvolvimento Social (PCTDS) foi o 
que motivou a elaboração desta tese. 
Ela analisa eventos relacionados a essa 
política ocorridos entre 2003 e 2008. 

Sua hipótese orientadora é de que a 
PCTDS não tem conseguido, como 
política-meio, fomentar a produção de 
conhecimentos adequados à 
viabilização das políticas-fim orientadas 
à inclusão social, formuladas na mesma 
conjuntura política. Ao contrário do 
esperado, a PCTDS não foi capaz de dar 
suporte às políticas de inclusão social, 
em que pese o fato da ação do Estado 
neste campo ter produzido resultados 
significativos. O marco analítico-
conceitual utilizado para o trabalho é 
tributário do instrumental de Análise 
de Política e dos Estudos Sociais da 
Ciência e Tecnologia e se apóia na 
contribuição de autores que analisaram 
a relação Estado-Sociedade e as 
políticas públicas latino-americanas 
com ênfase na política de C&T. O 
primeiro capítulo caracteriza a política 
e constrói a hipótese do trabalho. O 
segundo sistematiza as evidências que 
parecem comprová-la usando 
documentos oficiais e o discurso dos 
atores envolvidos com a PCTDS. O 
terceiro, usando a mesma 
sistematização, analisa as evidências e 
seus condicionantes de modo a 
comprovar a hipótese. No capítulo 
conclusivo apresentaremos elementos 
que consideramos necessários para 
superar o hiato de formulação.   
 

Silvia Cristina Pabón Escobar 
Maria Conceição da Costa 

Qualidade e visibilidade em duas 
revistas científicas bolivianas: Revista 
Boliviana de Física e Revista Ecologia 
na Bolívia. 
 
Resumo 



77 

O objetivo do estudo foi compreender 
e analisar a qualidade e visibilidade de 
duas revistas científicas bolivianas: a 
Revista Boliviana de Física e a revista 
Ecologia en Bolivia. A pesquisa tentou 
responder as seguintes questões: i) a 
proposta cienciométrica ajuda a 
analisar a visibilidade das revistas? ii) as 
experiências regionais (principalmente 
latino-americanas) oferecem insumos 
para apoiar esta análise? iii) as 
condições do contexto boliviano 
favorecem ou obstaculizam o 
desenvolvimento e visibilidade das 
publicações? iv) e, finalmente, as 
revistas bolivianas cumprem os 
critérios mínimos de qualidade, quando 
considerado o contexto regional? Entre 
os principais resultados, salienta-se 
que, embora o modelo cienciométrico 
esteja vigente e oriente muitos dos 
estudos relacionados à qualidade e 
visibilidade, ele não permite (por meio 
dos seus principais indicadores - 
citação e impacto), compreender a 
situação da produção científica no caso 
particular da Bolívia, devido à baixa 
presença das publicações em índices e 
registros internacionais, regionais e até 
locais. Além disso, nota-se o 
desconhecimento da importância de 
fazer parte de registros internacionais 
e, finalmente pela incipiente cultura 
científica desenvolvida nos espaços 
acadêmicos do país. Em relação às 
condições do contexto boliviano para a 
produção de revistas científicas, 
conclui-se que o desenvolvimento e 
sobrevivência da grande maioria das 
revistas tem sido prejudicada, 
principalmente por problemas de 
caráter econômico, além da pouca 
prioridade dada ao tema, no marco das 
políticas públicas nacionais, e por 

alguns fatores relacionados com o 
processo de produção editorial. Por 
fim, conclui-se que as revistas 
científicas analisadas cumprem a 
maioria dos critérios extrínsecos e 
intrínsecos de normalização e 
visibilidade aplicados, sendo necessário 
promover a sua valorização no 
contexto nacional, integração no 
contexto regional e visibilidade no 
âmbito internacional. A metodologia 
empregada no estudo foi de caráter 
qualitativo, baseada nos métodos da 
revisão documental e entrevistas. A 
mesma inclui critérios para a seleção e 
análise extrínseca e intrínseca das 
revistas científicas bolivianas.  
 

Simone Pallone de Figueiredo 
Léa Maria Leme Strini Velho  

Medicalização da obesidade: a 
epidemia em notícia. 
 
Resumo 

Este trabalho analisa como a 
obesidade, a exemplo de outros 
comportamentos, passou para o 
domínio da medicina, sendo 
interpretada como doença, sujeita a 
atenção de médicos, tratamentos, com 
ou sem o auxílio de medicamentos ou 
outros procedimentos desse campo, 
em um processo que se dá o nome de 
medicalização. É um processo 
construído socialmente do qual fazem 
parte profissionais da área da saúde, 
representantes de governos, do 
mercado e como se vê neste estudo, a 
imprensa. O estudo traça um 
panorama da situação da obesidade no 
Brasil, EUA e em países europeus, 
mostrando algumas medidas de ordem 
política que esses países têm adotado 
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na tentativa de conter o avanço da 
obesidade. Mostra, também, a 
existência de um estigma da obesidade 
que não está relacionado apenas à 
questão da saúde, mas à busca de um 
padrão de beleza estabelecido, que 
leva um grande número de pessoas, 
em especial as mulheres, às práticas 
embelezadoras que vão dos exercícios 
físicos e dietas às cirurgias plásticas e 
distúrbios alimentares. A partir da 
análise de 305 matérias publicadas no 
jornal Folha de S. Paulo no período de 
1998 a 2008, o estudo investiga o papel 
da imprensa como partícipe deste 
processo. Do total de textos analisados, 
72% enfocam a obesidade como 
doença ou epidemia, relacionando o 
mal a outras doenças, destacando os 
riscos, os custos individuais e para o 
sistema de saúde em geral - público e 
privado. O estudo longitudinal permite 
identificar fatos que marcam o 
processo de medicalização como a 
divulgação de que o índice de obesos 
havia superado o de subnutridos no 
país, o lançamento de novas drogas, a 
aprovação da realização da cirurgia 
bariátrica nos hospitais públicos, entre 
outros. Os médicos foram fontes 
predominantes nas matérias, 
principalmente aqueles ligados às 
instituições públicas e associações 
médicas. A editoria privilegiada na 
publicação das matérias sobre 
obesidade foi o Cotidiano, ganhando o 
tema um enfoque mais direcionado ao 
comportamento, ao dia-a-dia das 
pessoas. O trabalho permite concluir 
que a imprensa representa um 
importante papel na construção da 
epidemia da obesidade, apoiada no 
discurso médico, autoridade científica 
que legitima o processo da 

medicalização, e que conta com o 
apoio dos laboratórios farmacêuticos e 
o poder público na disseminação da 
idéia da doença e de possível cura, 
mesmo que ela não seja algo 
realmente iminente.  
 

DISSERTAÇÕES 
 

Alessandro Luis Piolli 
Maria Conceição da Costa 

Participação pública e novas 
expertises: Um estudo de caso na 
Câmara Técnica Rural do Comitê de 
Bacias Hidrográficas dos Rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí. 
 
Resumo  

A centralidade da ciência e da 
tecnologia no mundo atual gera, cada 
vez mais, um aumento da participação 
de cientistas em decisões públicas, 
especialmente na resolução de 
controvérsias. Esta participação 
crescente de cientistas aponta dois 
problemas para o futuro das 
democracias. Um desses problemas 
seria resultante das desigualdades de 
conhecimentos entre especialistas e 
leigos, que são incompatíveis com o 
princípio da igualdade das democracias 
liberais. Outro problema ocorre 
quando o Estado, ao dar especial status 
à opinião de experts, fere o princípio da 
neutralidade. Pensados 
separadamente, esses dois problemas 
poderiam ser solucionados nos 
caminhos da política: as desigualdades 
de conhecimento ou a suposta 
"incapacidade pública" de participar 
das decisões seriam resolvidos com a 
educação; já a questão da 
neutralidade, ou o suposto descontrole 
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democrático do conhecimento 
especializado poderia ser resolvido por 
meio dos concílios de cidadãos em 
tecnologia ou conselhos e comitês 
gestores com participação do público. 
Pensados juntos, no entanto, os dois 
problemas trazem uma questão mais 
complexa: se os experts são o princípio 
do conhecimento público, e esse 
conhecimento não deveria ser pensado 
como superior à opinião do público 
leigo, o público é, então, menos 
competente que os experts e está sob 
o controle cultural ou intelectual 
desses especialistas. Para discutir esses 
problemas, será feita uma análise 
compreensiva, com uso de tipos ideais 
de experts e de expertises, a partir do 
estudo de caso na Câmara Técnica 
Rural dos comitês federal e estadual 
das bacias hidrográficas dos rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que terá 
como foco três aspectos: a elaboração 
de uma proposta de cálculos para 
cobrança pelo uso das águas no meio 
rural; as disputas entre setor rural e de 
saneamento para a definição das 
formas de cobrança e pela alocação de 
recursos arrecadados; e as propostas 
dos comitês estudados para divulgação 
e educação científica de aspectos 
ligados a gestão das águas. O presente 
estudo demonstra que a diversidade 
permitida na gestão por comitês 
promove a formação de novas formas 
de expertise, como a expertise híbrida - 
entre as expertises interacional e 
contributiva - que têm fortalecido o 
processo democrático. A análise dos 
processos de formação dessas 
expertises é o ponto de partida para o 
desenvolvimento de dois argumentos 
centrais. O primeiro é o de que a 
contraposição feita entre ciência e 

política, comum nas disputas do comitê 
estudado, desvaloriza um dos 
principais avanços do novo modelo de 
gestão das águas: a diversidade 
política, técnica e científica gera uma 
maior abertura ao debate político, 
fundamental ao processo democrático, 
e não a despolitização do debate. O 
segundo argumento parte da noção de 
que é possível se estabelecer, por meio 
de negociações, um mínimo necessário 
de conhecimentos que permite ao 
público "leigo" o engajamento na 
discussão, permitindo a ele, mesmo 
mantendo suas características de não 
especialista, participar das decisões 
políticas de assuntos científicos.  
 

Camila Zeitoum 
Sérgio Robles Reis de Queiroz  

Novas funções e acúmulos de 
competências nas empresas 
prestadoras de serviços por contrato: 
Um estudo a partir do caso da 
Flextronics. 
 
Resumo 

O objetivo do trabalho é apresentar a 
evolução das firmas prestadoras de 
serviços de manufatura por contrato 
em direção a um leque mais amplo e 
complexo de etapas da cadeia de valor 
de produtos eletrônicos. Inicialmente, 
é feita uma contextualização do 
fenômeno da subcontratação de 
atividades. Discutem-se as principais 
mudanças na forma de organização das 
grandes corporações verticalmente 
integradas, principalmente a partir da 
década de 1970, diante de um 
acirramento da competição e da 
volatilidade das demandas. Além do 
aumento da internacionalização das 
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empresas, a estratégia de 
subcontratação produtiva surge como 
uma alternativa ao modelo 
predominante em diversas indústrias. 
Em seguida, apresentam-se algumas 
características do complexo eletrônico, 
intimamente relacionadas com as 
motivações para que nesse setor a 
estratégia de subcontratação seja 
expandida para além da manufatura. 
Nesse contexto, inserem-se as 
fornecedoras EMS (Electronics 
Manufacturing Services), empresas que 
emergiram como fabricantes de placas 
para suprir as necessidades das 
empresas clientes, - as companhias 
OEM (Original Equipment 
Manufacturers), também conhecidas 
como firmas "de marca" - mas que 
atualmente oferecem um pacote 
integrado de soluções que vão desde as 
etapas mais iniciais da cadeia de valor 
dos produtos eletrônicos, como design 
e desenvolvimento de produtos, até as 
etapas posteriores à manufatura, de 
logística, distribuição e reparos. A 
partir da abordagem teórica 
evolucionária, discutem-se elementos 
que estão por trás da evolução da 
firma, com base nos conceitos de 
estratégia, estrutura e competências 
centrais. Supõe-se que na busca por 
um processo consistente de 
desenvolvimento, a firma deve adotar 
uma estratégia que combine práticas 
de exploitation e exploration, para 
alcançar (i) um melhor aproveitamento 
dos recursos internos, mas sem deixar 
de promover (ii) a busca por novas 
tecnologias e conhecimentos. As 
mudanças na estratégia da firma 
devem impactar a forma como a 
empresa está estruturada, resultante 
de rotinas organizacionais. Em função 

desse arranjo, a firma desenvolve 
competências centrais. Reforça-se a 
importância das capacitações 
dinâmicas nesse processo, 
fundamentais para que a firma se 
adapte a um ambiente de concorrência 
em constante mutação. O caso da 
Flextronics ilustra o processo evolutivo 
de uma das maiores empresas da 
indústria EMS em direção a serviços 
mais complexos. 
 

Carolina Thais Rio  
Sergio Luiz Monteiro Salles Filho  

Análise do modelo de gestão da 
Agência Paulista de Tecnologia dos 
Agronegócios (APTA). 
 
Resumo 

O objetivo do trabalho é analisar o 
processo de criação e consolidação do 
modelo de gestão da Agência Paulista 
de Tecnologia dos Agronegócios 
(APTA), buscando identificar e 
compreender os resultados e impactos 
na gestão institucional e organizacional 
da pesquisa agrícola paulista. A APTA é 
um órgão da administração direta da 
Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento, criada em 2000 em 
substituição à Coordenadoria de 
Pesquisa Agrícola, formada por seis 
institutos públicos de pesquisa agrícola 
e 15 Pólos Regionais. Foi considerado 
como hipótese inicial que a criação da 
APTA teria representado uma inovação 
institucional na estrutura de pesquisa 
agrícola paulista, pois alterou a forma 
de organização da pesquisa ao 
descentralizar a geração do 
conhecimento (regionalizando a 
pesquisa por meio dos Pólos) e ao 
inserir conceitos de cadeias produtivas 
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e de gestão estratégica nas políticas 
institucionais. Para comprovar se 
houve inovação institucional é 
necessário identificar se ocorreu 
internalização de um modelo de gestão 
que projete as mudanças nas 
organizações, por meio de alteração de 
rotinas e de trajetórias institucionais e 
organizacionais. Para tanto, o modelo 
de gestão da APTA foi analisado com 
base no referencial teórico 
evolucionista e institucionalista, 
utilizando questionários e entrevistas 
presenciais que contribuíram para 
mensurar o impacto das ações 
reestruturantes. A principal conclusão 
é que a APTA pode ser considerada, de 
fato, como inovação institucional, no 
entanto, de baixo impacto no âmbito 
da reorganização da pesquisa, pois não 
conseguiu consolidar grande parte dos 
instrumentos que propôs, dentre os 
quais a articulação interna para 
desenvolvimento conjunto de 
pesquisas multidisciplinares.  
 

Ednalva Felix das Neves 
Renato Peixoto Dagnino 

A capacitação para a gestão de 
empreendimentos de economia 
solidária: Experiências e propostas. 
 
Resumo 

O movimento social da Economia 
Solidária não é recente, assim como o 
debate em torno do tema. No entanto, 
os pesquisadores do tema não chegam 
a um consenso sobre seu papel. Para 
alguns, é uma alternativa de trabalho e 
renda, para outros, uma chance de 
rompimento com o modo de produção 
capitalista e implantação do socialismo. 
Nesta pesquisa, analisamos a 

capacitação para os Empreendimentos 
de Economia Solidária (EES). A partir 
desta análise, sugerimos linhas gerais 
que podem nortear a elaboração de 
cursos de capacitação para EES. 
Notamos que para algumas instituições 
a capacitação deve preparar os 
trabalhadores dos EES para a gestão 
imediata, isto é, para que possam 
executar as tarefas diárias do 
empreendimento. Para outras, a 
capacitação deve preparar os 
trabalhadores para a luta política; para 
romper com a lógica capitalista de 
produção, ou seja, para a revolução. A 
nosso ver, a capacitação para 
trabalhadores de EES deve prepará-los 
tanto para a gestão imediata, quanto 
para o entendimento das questões 
políticas subjacentes à realidade dos 
empreendimentos. 
 

Eduardo Muniz Pereira Urias 
Wilson Suzigan  
Co-orientador: João Eduardo de 
Moraes Pinto Furtado  

A indústria farmacêutica brasileira: 
Um processo de co-evolução de 
instituições, organizações industriais, 
ciência e tecnologia. 
 
Resumo 

O presente trabalho possui três 
objetivos principais, perseguidos por 
meio de entrevistas com atores da 
indústria, da coleta de informações em 
fontes secundárias, de um Painel de 
Especialistas, somados a elementos 
teóricos de Economia Evolucionária e 
de Economia Institucional. O primeiro 
deles, apresentado no Capítulo 1, 
consistiu em desenvolver a evolução do 
setor farmacêutico brasileiro desde sua 
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formação, ainda no final do século XIX. 
Buscaram-se elementos que 
permitissem compreender o porquê de 
as atividades científicas e tecnológicas - 
características do setor em nível global 
- terem sido alijadas da rotina da 
indústria local. O segundo objetivo, 
abordado no Capítulo 2, teve início 
com a observação de que algumas 
mudanças institucionais verificadas na 
década de 1990 - com destaque para a 
da Lei de Propriedade Intelectual (nº 
9.279 de 14/05/1996) e para a Lei do 
Medicamento Genérico (nº 9.787 de 
10/02/1999) - direcionaram as 
principais empresas de capital nacional 
à realização de atividades de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação. 
Relatando esforços em inovação 
observados no setor no período 
recente, argumenta-se ao longo do 
trabalho que tal mudança de postura 
ocorreu porque a conjugação das duas 
leis inviabilizou as estratégias 
predominantemente oportunistas e 
rentistas praticadas pelas principais 
empresas de capital nacional do setor. 
Porém, também são destacados 
gargalos e desconexões observados, 
que tornam limitada a possibilidade de 
afirmar que existe um sistema de 
inovação farmacêutico no Brasil. O 
terceiro objetivo, retratado no Capítulo 
3, ressalta a importância da 
dependência da trajetória para o 
posicionamento das empresas no novo 
ambiente que emergiu recentemente, 
destacando os elos existentes entre 
experiência, capacitações técnicas e 
estratégia tecnológica das empresas. 
Através de um estudo de caso com três 
empresas, buscou-se relatar como a 
definição e implementação de uma 
estratégia tecnológica tendem a 

apresentar elementos de inércia 
organizacional ao estarem 
impregnadas por padrões de 
comportamento herdados do passado. 
Por fim, as conclusões ressaltam que 
tanto os críticos quanto os defensores 
da exceção patentária para o setor 
farmacêutico observada no Brasil entre 
1945 e 1996 erraram em seus 
prognósticos. Além disso, é ressaltada a 
importância de as empresas se livrarem 
das amarras que ainda as prendem ao 
ambiente competitivo anterior - 
sobretudo o foco de curto prazo e a 
relutância de investir em atividades de 
maior risco - bem como de se articular 
as políticas econômica, industrial, de 
ciência e tecnologia e de saúde, para 
que se crie um ambiente favorável à 
constituição de um verdadeiro sistema 
de inovação. O erro daqueles que 
acreditaram na exceção patentária 
como vetor do aprendizado e do 
desenvolvimento da indústria 
farmacêutica pode estar hoje sendo 
repetido, na crença de que basta 
distribuir dinheiro público para que as 
empresas invistam - a sério - em 
pesquisa e inovação de base 
tecnológica.  
 

Hérica Maria Righi 
Wilson Suzigan 

O panorama da interação entre 
universidades e a indústria no Brasil. 
 
Resumo 

Esta dissertação apresenta um 
panorama do padrão de interação 
universidade-indústria no Brasil a partir 
de dados do Diretório do CNPq, que 
representam a visão da universidade 
sobre o tema, e de dados da Pesquisa 
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de Inovação Tecnológica do IBGE 
(Pintec), que mostram a percepção da 
indústria acerca da importância dos 
projetos cooperativos para o 
desenvolvimento de novos produtos e 
de novos processos. O objetivo deste 
estudo é entender quais os setores que 
mais utilizam as universidades na 
promoção de inovações e quais as 
áreas do conhecimento que 
contribuem de forma direta e ativa 
com a atividade inovativa industrial no 
Brasil. Além dos dados destacados 
acima, este trabalho também discute a 
importância da aproximação entre a 
esfera científica e a tecnológica para 
garantir um processo de 
desenvolvimento consistente e 
sustentado. E, considerando que a 
formação das instituições é um fator 
relevante e determinante para a 
constituição desse relacionamento, 
também será apresentado o histórico 
do cenário científico e industrial e 
assim mostrar que a fraca interação 
observada no país é em grande medida 
influenciada pela maneira como esses 
atores foram constituídos e 
consolidados. A partir de informações 
coletadas no Diretório dos Grupos de 
Pesquisa do CNPq, foi possível elaborar 
uma matriz com a quantidade de 
grupos de pesquisa e empresas que se 
relacionam a partir das disciplinas 
acadêmicas e dos setores. Foram 
localizadas nessa matriz apenas 15 
"manchas de interação", isto é, 15 
pontos em que o diálogo e o feedback 
entre universidade e indústria é 
relevante. Poucos são os pontos em 
que se observa o relacionamento 
universidade-indústria e raros os que 
ocorrem com maior intensidade. 
Dentre as "manchas" encontradas 

nesta dissertação foi descrita a ligação 
com o processo histórico de quatro 
casos. A partir desses casos descritos 
brevemente, é possível afirmar que as 
"manchas de interação" têm raízes no 
desenvolvimento pautado em 
incentivos cooperativos, políticas de 
desenvolvimento e consolidação 
setoriais, na presença de uma indústria 
nacional instigada a competir e 
exportar, na formação de setores 
intensivos em conhecimento e 
demandantes de tecnologia, no 
estímulo à produção científica via 
formação de novos pesquisadores, no 
financiamento à ciência e interesse da 
comunidade científica em contribuir 
com o plano de capacitação 
tecnológica desses setores. Por mais 
que o panorama apresentado reflita 
uma fragilidade no diálogo entre 
universidade e indústria, e que essa 
fraqueza influencie o processo 
inovativo, o cenário brasileiro ainda 
pode ser avaliado como otimista. Se for 
considerado o início recente da 
conscientização quanto à importância 
do processo inovativo como fonte de 
competitividade e desenvolvimento 
(década de 1990), o Brasil pode ser 
considerado um país em que o 
processo de busca pela produção de 
tecnologia está no início e apresenta 
uma evolução positiva. 
 

Marcia Maria Tait Lima  
Renato Peixoto Dagnino 

As concepções de cientistas brasileiros 
sobre a tecno-ciência: um estudo a 
partir da CTNBIO. 
 
Resumo 
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O enlace atual entre ciência, tecnologia 
e mercado - referido pela palavra 
tecnociência - tem como exemplo 
paradigmático as novas biotecnologias. 
A engenharia genética e o 
desenvolvimento de organismos 
geneticamente modificados (OGMs) 
constituem temas-chave de diversas 
controvérsias que se estabelecem 
entre as dimensões tecnocientífica, 
econômica e social. A pesquisa utilizou 
o discurso de cientistas brasileiros para 
mostrar como se constroem e 
difundem suas concepções de 
tecnociência. Esses discursos se 
referem à Comissão Técnica Nacional 
de Biossegurança (CTNBio), 
responsável pelos pareceres técnicos 
sobre OGMs e por assessorar o 
governo na definição da política de 
biossegurança. A pesquisa apontou que 
a política de biossegurança brasileira e 
a forma como a CTNBio se constituiu e 
atua não foram determinadas por 
opções de caráter estritamente 
"científico". Também permitiu 
entender como as concepções de 
tecnociência estão presentes neste 
contexto. No capítulo conclusivo foi 
incluída uma proposta de abordagem 
construtivista engajada para o 
tratamento das novas biotecnologias. 
 

Rafael Bennertz 
Léa Maria Leme Strini Velho  

Completa aí... com álcool! O 
fechamento da controvérsia sobre o 
combustível automotivo brasileiro. 
 
Resumo 

Esta dissertação tem como objetivo 
geral contribuir para a compreensão do 
desenvolvimento da tecnologia do uso 

do álcool combustível no Brasil. Para 
tanto apresenta, no primeiro capítulo, 
uma extensa revisão teórica sobre os 
Estudos Sociais da Ciência e da 
Tecnologia, ênfase especial é dada à 
algumas das principais abordagens 
teóricas da Sociologia da Ciência e da 
Tecnologia. São discutidas: a Escola de 
Edimburgo, o Programa Empírico do 
Relativismo e os Estudos de 
Laboratório. São destacadas ainda 
algumas abordagens Sociológicas e 
Históricas sobre a Tecnologia, tais 
como a Construção Social da 
Tecnologia, os estudos sobre a 
emergência dos Sistemas Tecnológicos, 
e a Teoria Atore-rede (TAR). Guiado 
pelas propostas da TAR, e sustentado 
por dados primários, como entrevistas, 
e secundários como documentos, 
revistas, fotos e estudos específicos 
sobre o caso do Proálcool, o segundo 
capítulo descreve o caso do 
desenvolvimento da tecnologia de uso 
do álcool combustível. Neste sentido, 
apresenta as tentativas históricas de 
substituição da gasolina por álcool no 
Brasil, evidencia que já existiam 
controvérsias sobre o uso da gasolina 
ou do álcool e aponta a crise do 
petróleo de 1973 como a força 
propulsora que deu novas forças às 
tentativas de substituição da gasolina 
como combustível para automóveis 
particulares. Na seqüência, é 
problematizada a existência de 
alternativas ao uso do petróleo como, 
por exemplo, a possibilidade de uso de 
outras formas de transporte. Tendo 
estas reflexões por base, a pesquisa 
busca seguir os cientistas e os técnicos 
nas suas atividades estratégicas de 
promoção do álcool combustível 
enquanto objeto capaz de encerrar as 
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controvérsias relativas ao combustível 
a ser utilizado no Brasil da década de 
1970. O segundo capítulo se encerra 
com uma breve reflexão sobre como o 
referencial analítico ajudou a 
compreender a construção deste 
coletivo habitado por objetos técnicos 
e sociais. O texto conclui com uma 
síntese do trabalho, retomando os 
objetivos específicos, que foram 
trabalhados em cada capítulo, desenha 
conclusões a partir da análise do caso 
com base no referencial teórico e 
aponta para recomendações e 
possibilidade de aprofundamento da 
pesquisa.  
 

Rodrigo Guerra Moura e Silva 
Sergio Luiz Monteiro Salles Filho  

A inovação organizacional em 
universidades e sua dinâmica de 
interação no sistema nacional de 
inovação: Estudo a partir do caso 
INOVA – UNICAMP. 
 
Resumo 

No cenário da atual sociedade pós-
industrial, o conhecimento se tornou 
recurso chave para base institucional 
da economia. Capacitar-se para seu 
melhor uso se tornou estratégico à sua 
transformação em bens de capital. 
Verifica-se que saber usá-lo é saber 
interagir com diferentes atores de um 
sistema complexo voltado fortemente 
à inovação tecnológica. Inovar tornou-
se a engrenagem deste sistema, tida 
como base econômica desta sociedade 
do conhecimento. As universidades 
foram e são instituições historicamente 
envolvidas com este ativo econômico, 
o conhecimento. Por este motivo, 
sempre estiveram direta ou 

indiretamente envolvidas neste 
processo. Destaca-se, no entanto, nas 
últimas décadas, uma intensificação de 
sua ação na eficácia da transformação 
do conhecimento produzido ou capaz 
de produzir em um fomento 
preponderante à inovação. O sistema 
de inovação eficaz é cada vez mais 
dependente deste ator, a universidade. 
Observa-se uma alteração no perfil de 
envolvimento das universidades em 
temas que, a princípio, fogem da tríade 
que compõe seu papel primordial: o 
ensino, a pesquisa e a extensão, sendo 
este processo chamado de segunda 
revolução acadêmica. Fenômeno que já 
se encontra fortemente marcado em 
países centrais. Por outro lado, as 
universidades de países periféricos, 
como o Brasil, encontram-se em um 
constante processo de aprimoramento 
desta sua interação com seu próprio 
SNCT&I. No Brasil, observa-se intensas 
mudanças e discussões sobre o real 
papel da universidade, acompanhada 
por mudanças do arcabouço legal e 
administrativo em torno deste tema, 
tendo como marco a Lei da Inovação 
(2004), que obrigou a implementação 
de Núcleos de Inovação Tecnológica - 
NIT no organograma acadêmico. A 
implantação desta estrutura de 
interface propiciou ferramentas para 
que universidades inovem 
organizacionalmente e tenham a 
oportunidade de se postar como 
regentes nesta dinâmica 
tecnocientífica. Por outro lado, a 
literatura sobre SNCT&I ainda se 
encontra dispersa e em constante 
evolução, dificultando estudos rígidos 
sobre o papel das universidades neste 
cenário. Nesta vertente, o presente 
trabalho pretende contribuir para o 
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desenvolvimento de formas de 
mensurar esta atuação em 
universidades brasileiras, sugerindo 
indicadores da sua interação com o 
SNCT&I. Como estudo de caso foi 
utilizado a Unicamp, comparando dois 
momentos temporais do seu perfil de 
interação com o SNCT&I: antes e após 
a criação da Agência de Inovação da 
Unicamp (INOVA-Unicamp), que 
instituiu uma nova estrutura 
organizacional para gestão da 

tecnologia e da inovação na 
universidade. Este método permitiu a 
avaliação relativa entre estes dois 
cortes temporais (1999 - 2003 e 2004 - 
2008) frente ao quadro de indicadores 
sugeridos, suscitando as premissas 
básicas relativas às mudanças 
organizacionais a serem 
implementadas para que se estimule 
uma maior inserção de universidades 
neste sistema.  
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2008 
TESES 

Adriana Bin 
Sergio Luiz Monteiro Salles Filho  

Planejamento e gestão da pesquisa e 
da inovação: conceitos e 
instrumentos. 
 
Resumo 

A discussão sobre o planejamento e a 
gestão de organizações públicas de 
pesquisa constitui o tema central da 
tese. Motivado pela percepção sobre a 
importância crescente dos múltiplos 
objetivos e funções que estas 
organizações vêm desempenhando no 
âmbito dos sistemas de pesquisa e de 
inovação dos quais elas fazem parte, 
assim como da emergência de padrões 
cada vez mais colaborativos de 
execução de atividades de produção do 
conhecimento, o trabalho visa 
identificar as especificidades e 
premissas que devem ser consideradas 
na execução de seus processos de 
planejamento e gestão, assim como 
alguns métodos e instrumentos mais 
adequados para tal. A Parte I da tese 
trata do tema de forma mais 
abrangente, analisando, do ponto de 
vista conceitual e metodológico, as 
especificidades e premissas para o 
planejamento e gestão de atividades 
de ciência, tecnologia e inovação. Tal 
análise baseia-se nas particularidades 
que estas atividades apresentam, assim 
como na compreensão da evolução 
histórica relacionada com sua 
organização e institucionalização. 
Resulta, por sua vez, na identificação 
do caráter indeterminado e multi-
institucional destas atividades, assim 

como do perfil profissional 
diferenciado que as distingue. A Parte 
II, focada nas organizações públicas de 
pesquisa, identifica as especificidades 
da gestão pública e suas implicações, 
que em conjunto com as 
especificidades associadas às 
atividades de ciência, tecnologia e 
inovação, são importantes para o 
planejamento e a gestão destas 
organizações. Os direcionamentos 
gerais que devem ser buscados pelas 
organizações de pesquisa na condução 
de processos abrangentes de 
planejamento e na constituição de seus 
modelos de gestão, assim como o 
potencial de utilização de um conjunto 
de métodos e instrumentos como 
suporte para tais direcionamentos são 
também discutidos nesta parte do 
trabalho. Uma conclusão 
fundamental que resulta de toda a 
discussão é a da interpretação dos 
esforços de planejamento e gestão a 
partir da mesma lógica que guia o 
entendimento sobre as atividades de 
ciência, tecnologia e inovação, lógica 
esta baseada em uma perspectiva 
evolucionária e institucional. Por 
conseguinte, deriva-se a importância 
do aprendizado organizacional que 
abarca a atribuição de significado e 
valor a estas práticas, de forma a torná-
las mais legítimas e resilientes ao longo 
do tempo.  
 

Edílson da Silva Pedro 
Sergio Luiz Monteiro Salles Filho  

Estratégias para a organização da 
pesquisa em cana-de-açúcar: Uma 
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análise de governança em sistemas de 
inovação. 
 
Resumo 

O propósito deste estudo de tese é 
identificar melhores estratégias 
institucionais de governança e 
coordenação para organizar a Pesquisa 
em Melhoramento Genético de Cana-
de-açúcar. Para este fim, 
conceitualmente foram utilizadas as 
abordagens evolucionistas visando 
sintetizar um marco analítico com foco 
direcionado à questão da governança 
em sistemas setoriais de inovação 
ligados a agricultura. A estratégia de 
pesquisa exploratória foi empregada 
como metodologia para precisar o 
problema e compreender seus 
elementos e relações relevantes. 
Também foram aplicadas ferramentas 
de prospectiva estratégica para analisar 
cenários e incertezas críticas. A partir 
destas definições e recursos, a pesquisa 
identificou as forças, fraquezas, 
oportunidades e ameaças e, sobretudo, 
as falhas de coordenação nas 
dimensões atores, base de 
conhecimento e marcos regulatórios. 
Estes elementos subsidiaram a 
composição e análise das incertezas 
críticas e trajetórias institucionais 
estratégicas na projeção de cenários 
alternativos. Como resultado, o estudo 
aponta inovações institucionais que 
podem apoiar o desenvolvimento e 
organização da coordenação da PD&I, 
baseando-se em diretrizes de aumento 
de coerência sistêmica - tais como 
gestão dos processos decisórios, 
compartilhamento de objetivos e 
recursos. Entendese que este estudo 
setorial apresenta uma plataforma 
importante para desenhar políticas e 

estratégias institucionais mais robustas 
para a organização da pesquisa 
enfrentar as transformações no padrão 
produtivo da agricultura e 
agroindústria nos próximos 10 anos.  
 

Edmundo Inácio Júnior 
Ruy de Quadros Carvalho  

Padrões de inovação em pequenas e 
médias empresas e suas implicações 
para o desempenho inovativo e 
organizacional. 
 
Resumo 

O tema/problema que deu início a esta 
tese foi o estudo da inovação e do 
desempenho organizacional. Para uni-
los surgiu a idéia de estudar as 
pequenas e médias empresas 
industriais brasileiras, através da 
pesquisa intitulada Pesquisa de 
Inovação Tecnológica (PINTEC), 
realizada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). O 
objetivo do trabalho tem dois 
componentes: o primeiro é o 
estabelecimento de padrões de 
inovações pela criação de uma 
taxonomia, tendo como insumos os 
indicadores de esforços e resultados 
inovativos dessas empresas; o segundo 
é analisar a relação existente entre a 
taxonomia desenvolvida e os 
resultados econômico-financeiros 
alcançados por elas. As justificativas 
para o estudo de padrões de inovação 
em pequenas empresas podem ser 
sintetizadas em duas vertentes: a 
teórica, que sofre da falta de estudos 
mais abrangentes e sistemáticos sobre 
o tema; e a econômica, que prega a 
relação existente entre crescimento 
econômico e atividade inovadora e o 
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importante papel desempenhado pelas 
pequenas e médias empresas na 
estrutura industrial brasileira. A 
justificativa para o uso da PINTEC como 
principal fonte de dados deve-se ao 
fato que é a única pesquisa, de âmbito 
nacional, a cobrir um amplo espectro 
de questões relacionadas às atividades 
inovadoras das empresas. A 
metodologia compreendeu a criação de 
um conjunto de indicadores destinados 
a avaliar as dimensões dos esforços e 
resultados inovativos e do 
desempenho organizacional. Técnicas 
estatísticas multivariadas de análise 
fatorial e análise de agrupamentos 
foram empregadas como forma de se 
desenvolver a taxonomia de pequenas 
e médias empresas inovadoras. Testes 
de significância foram feitos pela 
aplicação da análise de variância, para 
acessar as diferenças entre as médias 
dos indicadores criados ao longo das 
categorias de empresas da taxonomia. 
Os resultados obtidos apontaram para 
a existência de cinco padrões de 
inovação distintos, com relação à 
natureza, fonte e direção da inovação. 
Esses padrões de inovação 
apresentaram relações diversas com os 
indicadores econômicos estudados, 
porém, de modo geral, a tendência 
verificada foi que as empresas mais 
inovadoras tendem a apresentam 
desempenho organizacional superior, 
principalmente os relacionados à 
dimensão produtiva e operacional. 
 

Guilherme Reis Pereira 
Leda Maria Caira Gitahy  

Política espacial brasileira e a 
trajetória do INPE (1961-2007). 
 

Resumo 

Esta tese analisa o processo de 
institucionalização do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 
a partir da discussão da política 
espacial brasileira entre 1961 e 2007. 
Procura-se investigar quais são os 
fatores que contribuem para uma 
política efetiva a ponto de garantir o 
desenvolvimento e sustentabilidade de 
uma instituição de pesquisa. Em outras 
palavras, como o INPE adquiriu 
estabilidade para se desenvolver diante 
de um contexto de instabilidade 
política e institucional. A pesquisa 
mostra como a política espacial foi se 
modificando ao longo do tempo em 
razão de acontecimentos políticos e 
econômicos com efeitos no 
desenvolvimento científico e 
tecnológico no setor espacial. Ademais, 
verifica-se uma instabilidade 
institucional caracterizada por várias 
mudanças no arranjo institucional as 
quais estão associadas a conflitos entre 
os atores envolvidos e mudanças 
políticas e econômicas no âmbito 
nacional e internacional. No plano 
internacional houve o fim da Guerra 
Fria e a adoção de uma política de 
controle da comercialização de 
tecnologias sensíveis pelos países 
desenvolvidos com vistas a manter a 
desigualdade tecnológica. No plano 
nacional ocorreram a crise econômica 
dos anos 80 e início dos 90, a 
redemocratização do Brasil e nova 
inserção internacional associada às 
reformas neoliberais. Estas 
transformações provocaram atraso do 
programa espacial brasileiro, afetando 
mais o CTA que o INPE, pois este se 
legitima nas aplicações que contribuem 
para o desenvolvimento sustentável e 
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aquele visava atender as necessidades 
estratégico militares que fora 
abandonada nos anos 90. Conclui-se 
que a política espacial foi efetiva 
quando conseguiu mobilizar os 
recursos de uma gama de atores 
nacionais e internacionais dos setores 
público e privado, visando atender uma 
diversidade de demandas científicas, 
sociais, econômicas e ambientais. O 
modo como o INPE se constituiu em 
rede para desenvolver ciência, 
tecnologia e inovação a fim de atender 
as demandas da sociedade, garantiu 
estabilidade para o desenvolvimento 
científico e tecnológico, apesar de 
mudanças de regime e de governos. 
 

Kelli Ângela Cabia Lima de Miranda 
André Tosi Furtado 
Co-orientador: Leda Maria Caira Gitahy  

Política de compras do comando da 
Aeronáutica e o aprendizado 
tecnológico de fornecedores. 
 
Resumo 

Esta tese apresenta a política de 
compras do Comando da Aeronáutica 
(COMAER) e avalia sua contribuição 
para o aprendizado tecnológico dos 
fornecedores locais e para o 
adensamento da cadeia aeronáutica 
brasileira. Parte-se da criação de uma 
tipologia de compras públicas 
aeronáuticas - que reúne a aquisição 
de novas aeronaves, sua modernização 
ou manutenção de sua capacidade 
operacional - para procedermos ao 
estudo da trajetória da política de 
compras do COMAER e seu apoio para 
o fomento econômico e tecnológico da 
indústria aeronáutica brasileira. 
Baseado no estudo da experiência 

internacional sobre o emprego das 
encomendas de defesa para o 
desenvolvimento de novas tecnologias 
e produtos, em especial os de alta 
tecnologia, esta tese verifica se outras 
modalidades de compras, como a 
substituição de importação de 
produtos aeronáuticos de emprego 
militar, devido aos elevados índices de 
qualidade e confiabilidade exigidos dos 
produtos e de sua adaptação às 
condições locais, contribui para que os 
fornecedores acumulem e 
intensifiquem suas capacitações ao 
longo do tempo. O estudo de caso de 
doze das principais empresas 
fornecedoras do COMAER verifica os 
impactos diretos - o faturamento com 
as vendas - e indiretos - tecnológicos, 
organizacionais e comerciais - das 
encomendas da política de 
nacionalização, bem como a criação de 
ativos tecnológicos para as empresas, 
que são necessários para o 
desenvolvimento das atividades 
inovativas das empresas. Associada às 
compras de itens de manutenção e 
reparo das aeronaves, a nacionalização 
é uma atividade de caráter 
operacional. Desta forma, sua principal 
contribuição para os fornecedores 
locais refere-se ao impacto comercial e 
o aumento da reputação das empresas. 
Outros resultados, como a 
modernização organizacional e a 
intensificação das atividades de P&D, 
estão relacionados aos tipos de itens - 
padronizados ou estruturais das 
aeronaves - solicitados pelo COMAER. 
Ao final, esta tese sugere a reunião das 
atividades de aquisição, modernização, 
P&D e logística de suprimento do 
COMAER para o adensamento da 
cadeia aeronáutica brasileira. 
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Maria Rita de Cassia Ritz 
Sergio Luiz Monteiro Salles Filho  

Institutos privados de P&D no Brasil: 
Uma análise do setor de tecnologias 
de informação e comunicação. 
 
Resumo 

O trabalho analisa os Institutos 
Privados Sem Fins Lucrativos de P&D 
no Brasil do segmento das TICs sob a 
ótica de sua importância no sistema 
nacional de inovação. Apesar de não 
ter a intenção de esgotar o 
entendimento sobre este ator, lança 
luz na forma como ele se organiza e 
como responde às dificuldades 
encontradas para garantir sua 
existência. Este é um ator 
relativamente novo, pelo menos neste 
setor, surgindo efetivamente a partir 
da década de 90, inserido num 
ambiente de reestruturação do papel 
do Estado e de globalização dos 
mercados. Para entendê-lo é 
necessário compreender a motivação 
de sua existência, como está 
organizado e que tipo de bem produz. 
Para tanto, um estudo de casos, 
compreendendo cinco instituições 
representativas, foi empreendido, com 
objetivo de buscar elementos que 
fundamentasse o entendimento do 
setor. São elas: C.E.S.A.R - Centro de 
Estudos e Sistemas Avançados do 
Recife, CITS - Centro Internacional de 
Tecnologia de Software, Instituto de 
Pesquisas Eldorado, FITec - Fundação 
para Inovações Tecnológicas e o Genius 
Instituto de Tecnologia. A tese está 
organizada em cinco capítulos, sendo 
que o primeiro discute a questão da 
organização da P&D no segmento 

privado sem fins lucrativos à luz das 
seguintes vertentes: das externalidades 
produzidas pelo financiamento público 
da P&D sob o finaciamento privado e 
também nas implicações resultantes 
dos modelos abertos e menos 
hierarquizados que estas organizações 
estão adotando. No segundo capítulo 
faz-se um resgate da discussão do 
sistema nacional de inovação brasileiro 
considerando o aparato político, legal e 
jurídico que dá respaldo às demandas 
do segmemto. No terceiro, 
apresentam-se algumas experiências 
de instituições nacionais e 
internacionais tendo em vista os 
processos de reorganização pelo qual 
passaram e no quarto apresentam-se 
as instituições participantes da 
pesquisa, qualificando suas trajetórias 
do ponto de vista organizacional, tais 
como, origem e administração de seus 
recursos (humanos e financeiros), rede 
de relacionamentos estabelecida com 
os diferentes atores do sistema, 
competências agregadas e 
externalidades produzidas pelo 
segmento. Por fim, no quinto e último 
procede-se às conclusões, no qual 
ressalta-se a importância deste ator 
para o sistema nacional de inovação no 
que tange à sua abrangência e 
importância e também apresentam-se 
algumas considerações que julga-se 
tenham alcance nacional, tendo em 
vista que as dificuldades e avanços das 
instituições são muito semelhantes.  
 

Muriel de Oliveira Gavira 
Ruy de Quadros Carvalho  

Gestão da inovação em subsidiárias de 
multinacionais do setor 
eletroeletrônico instaladas no Brasil. 
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Resumo 

Nas últimas décadas, com o aumento 
da pressão por inovações, as empresas 
multinacionais passaram a aumentar a 
descentralização de suas atividades, a 
fim de que cada uma de suas afiliadas 
possa contribuir para a geração de 
conhecimento e inovações. As 
subsidiárias, por sua vez, buscam obter 
mais responsabilidades, principalmente 
nas atividades de maior conteúdo 
tecnológico, a fim de garantir sua 
sobrevivência e competitividade. De 
forma geral, três conjuntos de 
determinantes explicam a evolução das 
responsabilidades de uma subsidiária: 
relacionados à matriz, à subsidiária e 
ao ambiente local. Dessa forma, essa 
pesquisa teve como objetivo estudar a 
interação entre a amplitude e 
complexidade das responsabilidades e 
o grau de inovação tecnológica. Para 
tanto, propõe-se um estudo de caso 
exploratório em profundidade de cinco 
subsidiárias do setor eletroeletrônico 
dos segmentos de: controle e 
automação; geração, transmissão e 
distribuição de energia; informação e 
comunicação; soluções médicas; e 
sistemas de transporte ferroviário. 
Ainda, foram analisados dados de 
pesquisa documental e pesquisa 
bibliográfica para contextualizar e 
entender o estado da arte e as 
características do ambiente local e para 
conhecer as subsidiárias e seus 
processos de gestão da inovação. O 
referencial teórico escolhido é o que 
encara a gestão da inovação como um 
processo e o que adota a perspectiva 
da subsidiária para explicar sua 
evolução. Os resultados evidenciam 
uma relação positiva entre as 

responsabilidades das subsidiárias e 
suas práticas de gestão da inovação 
tecnológica. As subsidiárias com as 
mais complexas responsabilidades são 
as que possuem as mais estruturadas, 
contínuas e complexas práticas e 
ferramentas de gestão da inovação. 
Com isso, pretende-se que propostas 
identificadas neste trabalho sirvam 
como subsídio para policy markers e 
administradores melhorarem a posição 
de subsidiárias brasileiras em termos 
de inovação.  
 

Rubia Auxiliadora Constâncio Quintão 
Ruy de Quadros Carvalho  

Implicações das atividades 
tecnológicas de subsidiárias de 
empresas multinacionais para a 
constituição de capacidades inovativas 
de fornecedores na indústria 
automotiva brasileira. 

 
Resumo 

Neste trabalho, buscou-se investigar se 
o crescimento e fortalecimento das 
atividades de Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D) das 
subsidiárias brasileiras de empresas 
multinacionais (MNCs), na indústria 
automobilística brasileira, tem levado 
ao envolvimento de seus fornecedores 
localizados no Brasil em atividades 
tecnológicas e resultado em sua maior 
capacitação tecnológica. A tese se vale 
do quadro conceitual desenvolvido por 
Lall (1992) a respeito do processo de 
aquisição de capacidades de inovação 
das empresas industriais em países em 
desenvolvimento, bem como de sua 
taxonomia para classificar os tipos e 
níveis dessas capacidades. A 
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contribuição das relações entre 
fornecedores e clientes da indústria 
automotiva para a aquisição de 
capacidades inovativas pelos 
fornecedores é estudada a partir dos 
conceitos de tipos de vínculos de 
aprendizado entre empresas, 
desenvolvidos por Ariffin e Bell (1999). 
A tese analisa os resultados da 
investigação das trajetórias percorridas 
por empresas de autopeças, dispostas 
em cinco grupos, segundo seus 
processos de acúmulo de capacidades 
tecnológicas. Procurou-se identificar 
quais são os tipos de vínculo de 
aprendizado que empresas subsidiárias 
clientes (montadoras e sistemistas) 
estabelecem com seus fornecedores 
(nacionais ou subsidiárias de MNCs), e 
sua contribuição para o 
desenvolvimento das capacidades 
inovativas desses fornecedores. 
Procurou-se também entender se e 
como os vínculos com instituições, 
como universidades e institutos de 
pesquisa, contribuíram para a aquisição 
de competências para inovar dos 
fornecedores de autopeças. A 
metodologia privilegiou estudos de 
caso, focados no detalhamento dos 
eventos inovativos mais expressivos - 
inovações tecnológicas específicas, de 
maior alcance em cada empresa - 
liderados por subsidiárias brasileiras de 
montadoras ou por produtores de 
autopeças locais. Para cada inovação, 
buscou-se identificar a participação dos 
diversos atores da cadeia de inovação, 
bem como, a qualidade e intensidade 
dessa participação e seus efeitos para o 
aprendizado. Assim, o foco nos eventos 
inovativos permitiu identificar o grau 
de capacitação tecnológica alcançado 
pelas empresas pesquisadas. A amostra 

compreendeu 6 subsidiárias de 
multinacionais produtoras de sistemas 
e autopeças e 8 empresas fornecedoras 
de autopeças nacionais. Os principais 
achados sugerem que, efetivamente, o 
incremento e a intensificação de 
atividades de P&D de MNCs 
automotivas no Brasil gera demanda 
por atividades tecnológicas nos 
fornecedores locais e contribui para 
seu progresso em termos de aquisição 
de capacidades tecnológicas. O 
desenvolvimento das capacidades de 
inovação dos fornecedores locais 
refere-se primordialmente a seu 
envolvimento com o 
codesenvolvimento de produtos. 
Apenas nos casos em que as 
subsidiárias efetivamente se engajam 
em atividades de pesquisa tecnológica, 
isso se desdobra no envolvimento de 
parceiros brasileiros com a criação de 
novas tecnologias. Por outro lado, a 
pesquisa também constatou que o 
incremento das capacidades 
tecnológicas dos fornecedores locais 
atua como fator de atração importante 
nas decisões de investimento em P&D 
das MNCs em suas subsidiárias 
brasileiras.  
 

Sandra Simm Rohrich 
Newton Muller Pereira  

Descarbonização do regime energético 
dominante: perspectivas para a 
economia do hidrogênio no Brasil. 
 
Resumo 

Nas últimas décadas o 
desenvolvimento tecnológico do setor 
energético tem evoluído em relação às 
preocupações ambientais, sendo que 
estas também têm influenciado as 
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opções por determinadas tecnologias 
energéticas. No contexto atual, os 
combustíveis fósseis e o motor de 
combustão caracterizam o regime 
energético dominante, realidade que 
apresenta constante crescimento no 
consumo de energia e leva a debates 
relacionados à segurança energética, 
ao esgotamento das fontes fósseis e à 
necessidade de descarbonizá-Ias. Por 
conseguinte, a necessidade de diminuir 
as emissões de C02 justifica a transição 
para opções energéticas mais amenas 
para o meio ambiente e que também 
possam fornecer energia para 
aplicações estacionárias e veiculares. A 
opção analisada nesta Tese é o 
hidrogênio como vetor energético e a 
célula a combustível como sistema de 
conversão, pressupondo que, se a 
inserção dessas tecnologias se efetivar, 
poderá influenciar toda a estrutura da 
sociedade e levar ao estabelecimento 
da Economia do Hidrogênio. Para 
tanto, as ações internacionais 
apresentam iniciativas oriundas da 
lnternational Partnership for the 
Hydrogen Economy (IPHE) e da 
lnternational Energy Agency (IEA). 
Ambas influenciam as orientações 
brasileiras provenientes das 
instituições de pesquisa e o 
desenvolvimento de políticas públicas. 
No Brasil existem dois documentos 
formais que tratam da Economia do 
Hidrogênio, o Programa de Ciência, 
Tecnologia e Inovação para a Economia 
do Hidrogênio (PROH2), e o Roteiro 
para a Estruturação da Economia do 
Hidrogênio no Brasil. O objetivo desta 
Tese é analisar em que condições o 
atual regime energético brasileiro, para 
o fornecimento de energia estacionária 
e veicular, poderá incorporar as 

tecnologias do hidrogênio, produzido a 
partir de fontes renováveis, e das 
células a combustível. Os conceitos de 
paradigmas e trajetórias tecnológicas 
são emprestados da teoria 
evolucionista para subsidiar esta 
discussão. Para descrever as ações e 
propostas internacionais para a 
Economia do Hidrogênio são descritos 
estudos prospectivos que tratam essa 
possibilidade como uma ruptura 
tecnológica, isto é, uma 
descontinuidade em relação ao regime 
vigente. Para cOn;Ipreender o contexto 
nacional foram realizadas entrevistas 
semi-estruturadas com os 
coordenadores de área de trabalho do 
Roteiro para a Estruturação da 
Economia do Hidrogênio, documento 
que foi considerado o maior avanço 
brasileiro em busca de uma Política 
Nacional para a Economia do 
Hidrogênio e de um Programa Nacional 
para a Produção e Uso do Hidrogênio. 
As entrevistas contribuíram para o 
levantamento das perspectivas para o 
Brasil, detalhadas na forma de 
obstáculos e oportunidades, os quais 
em grande parte corresponderam ao 
levantamento bibliográfico. Dentre os 
obstáculos nacionais destacase, além 
da necessidade de políticas públicas, a 
difichldade em fazer a transferência 
dos projetos científicos para a bancada 
pré-comercial, bem como a 
necessidade de uma infra-estrutura 
para a produção, armazenagem e 
distribuição do hidrogênio, questão 
esta que também foi amplamente 
discutida no panorama internacional. 
Dentre as oportunidades para o país 
está o aprendizado já alcançado na 
produção e no uso das fontes 
renováveis, principalmente as hídricas 
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e a biomassa. Quanto às condições 
para as mudanças no regime 
energético brasileiro, tem-se o fato de 
o Brasil ser um país periférico que 
tende a acompanhar o 
desenvolvimento tecnológico 
observado no ambiente internacional, 
bem como a predominância da geração 
distribuída, do hidrogênio obtido das 
fontes renováveis e das células a 
combustível estacionárias. 
 

Silvia Angélica Domingues 
André Tosi Furtado 

A indústria de alimentos e bebidas no 
Brasil: Uma análise da dinâmica 
tecnológica e das estratégias de 
inovação de suas empresas entre 1998 
e 2005. 
 
Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo 
analisar o comportamento e as 
estratégias das empresas da indústria 
de alimentos e bebidas no Brasil, no 
período 1998-2005, com foco nos 
aspectos tecnológicos e inovativos. As 
estratégias econômicas, financeiras e 
tecnológicas das empresas industriais 
vêm se alterando em função de 
mudanças na conjuntura internacional. 
Tais mudanças foram provocadas por 
movimentos como o aumento da 
internacionalização, em seus diversos 
aspectos, e a intensificação do 
processo de globalização, com elevado 
crescimento do comércio mundial inter 
e intra-empresas. A primeira hipótese 
proposta afirma que a indústria de 
alimentos e bebidas brasileira, 
analisada a dois dígitos, não sofreu 
uma intensificação da dinâmica 
tecnológica e inovativa no período 

1998-2005. A segunda hipótese propõe 
que, devido a heterogeneidade dos 
setores que compõem essa indústria, 
quando a desagregamos a três dígitos, 
peculiaridades importantes e 
comportamentos distintos tornam-se 
sobressalentes. Com isso, há setores ou 
grupos de empresas que passaram pela 
sugerida intensificação tecnológica e 
inovativa no período estudado. 
Aprofundando a análise, três 
perspectivas de estudo dos setores de 
alimentos foram propostas: i) setorial, 
onde os setores foram classificados em 
dois grupos ¿ orientado por 
commodities e alto valor agregado; ii) 
por tamanho da empresa ¿ pequena, 
média e grande; iii) por origem do 
capital controlador ¿ nacional e 
estrangeira. A metodologia consistiu 
em extensa revisão bibliográfica e 
utilização de bases de dados 
secundárias. A principal delas foi a 
Pesquisa Industrial de Inovação 
Tecnológica, realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, 
que compreende os períodos 1998-
2000, 2001-2003 e 2003-2005. O 
elevado nível de desagregação 
proposto permitiu uma profunda 
caracterização das atividades 
tecnológicas e inovativas do setor, o 
que levou a conclusões relevantes. 
Apesar da confirmação das hipóteses 
propostas, observou-se que a elevada 
heterogeneidade encontrada nas 
estruturas produtiva e econômica dos 
setores de alimentos não é tão acirrada 
no que diz respeito à estrutura 
tecnológica. Os setores a dois dígitos 
apresentaram um fraco desempenho 
tecnológico, adotando estratégias 
puramente imitativas. As grandes 
empresas surpreenderam com um 
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desempenho muito aquém do 
esperado, em muitos casos, sendo 
superadas tecnologicamente pelas 
médias. Destaque para as médias 
empresas do setor de moagem, 
fabricação de amiláceos e rações para 
animais que apresentaram um 
comportamento estratégico ofensivo. 
Os indicadores das empresas 
estrangeiras também se mostraram 
inferiores aos das nacionais, apontando 
para um posicionamento tecnológico 
totalmente dependente. O setor de 
alimentos e bebidas, em geral, foi 
marcado por indicadores de esforço 
tecnológico e de inovação muito 
baixos, porém, paradoxalmente, os 
indicadores de resultado foram 
elevados. Isso demonstra que esta 
indústria tem desempenhado um papel 
de difusora tecnológica e atuado muito 
pouco como geradora de 
conhecimento. Os reduzidos esforços 
tecnológicos, entretanto, têm se 
mostrado suficientes para resultados 
econômicos imediatos e significativos, 
visualizados pelo aumento da 
participação das empresas inovadoras 
no valor da transformação industrial e 
no valor exportado pelas empresas do 
setor. Tal fato desestimula novos 
investimentos em tecnologia e 
planejamentos de atividades inovativas 
a longo prazo. 
 

DISSERTAÇÕES 

Carolina Bagattolli 
Renato Peixoto Dagnino 

Política científica e tecnológica e 
dinâmica inovativa no Brasil. 
 
 
 

Resumo 

O final da década de 1990 marca uma 
mudança no direcionamento da PCT 
brasileira: o gasto público aumenta e é 
crescentemente direcionado às 
atividades inovativas empresariais. Essa 
mudança na PCT, quando analisada 
tendo por base a visão de 
pesquisadores que estudam a 
trajetória dessa política a partir da 
contribuição dos fundadores do 
Pensamento Latino-Americano em 
Ciência, Tecnologia e Sociedade, marca 
o que consideramos a sua quarta 
geração. Ela se caracterizaria por um 
aumento do esforço governamental 
para elevar a propensão das empresas 
locais a realizar P&D, que é identificada 
por eles e por esse pensamento como 
uma característica estrutural derivada 
da condição periférica de nossa 
sociedade. Adotando a perspectiva 
consagrada por aquele pensamento - a 
distinção entre política de C&T explícita 
e implícita - é possível encontrar 
exemplos da primeira modalidade que 
sustentam o argumento de que 
estaríamos em presença de uma quarta 
geração: o crescimento significativo da 
execução orçamentária do MCT e das 
suas agências, os Fundos Setoriais, a 
reativação do FUNTEC, os incentivos 
fiscais previstos na Lei de Inovação e na 
Lei do Bem e a subvenção econômica. 
Depois de descrever essa mudança, e 
mantendo aquela perspectiva, o 
trabalho penetra na esfera da política 
implícita de C&T para entender porque 
os indicadores disponibilizados pelas 
sucessivas edições da PINTEC (IBGE) 
parecem indicar que a política em 
curso não está logrando alterar 
significativamente a dinâmica 
tecnológica local. É baixo o grau de 
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novidade dos produtos e processos 
introduzidos pelas empresas 
inovadoras, o dispêndio das empresas 
locais com atividades internas de P&D 
é muito menor do que o observado nos 
Países avançados, sendo que a parcela 
da receita líquida de vendas destinada 
à inovação por essas empresas - que já 
era relativamente pequena - diminuiu 
nos últimos anos. Outras evidências 
empíricas relativas ao cenário nacional 
e internacional sugerem a escassa 
probabilidade de uma alteração dessa 
situação. Entre elas, a importância que 
tem a realização de P&D na estratégia 
de inovação das empresas inovadoras: 
quatro vezes menor do que a aquisição 
de máquinas e equipamentos. A 
conclusão mais importante do trabalho 
corrobora o que aqueles autores 
fundadores e os pesquisadores 
contemporâneos têm afirmado. A baixa 
propensão a inovar (e, em particular, à 
realização de P&D) não é fruto de um 
"atraso cultural" dos empresários ou da 
falta de instrumentos que induzam o 
empreendedorismo e a 
competitividade. Ele é uma resposta 
racional das empresas locais ao que foi 
denominado política implícita de C&T, 
que reproduz a nossa condição 
periférica e mantém os sinais de 
mercado que não as estimulam. E é 
pouco provável que a quarta geração 
da PCT, a menos que seu 
aprofundamento a transforme em algo 
ainda mais incoerente com as outras 
demandas - que não as empresariais - 
que deveria atender esta política, 
possa neutralizar os obstáculos 
estruturais existentes em nossa 
sociedade; os quais apesar de há muito 
conhecidos, são atualmente bem 

pouco lembrados pelo pensamento 
oficial.  
 

Cristiane Midori Ogushi 
André Tosi Furtado 

Análise do processo de transferência 
internacional de tecnologia na TV 
digital terrestre brasileira. 
 
Resumo 

A essência deste estudo consiste em 
explorar a capacidade de negociação 
do Brasil na aquisição de um sistema 
tecnológico complexo como é a TV 
digital terrestre, analisando o processo 
de transferência internacional de 
tecnologia (TIT) e os custos envolvidos 
na escolha de um dos sistemas. Hoje se 
vê que pouca atenção se deu à questão 
da TIT na TV digital brasileira, já que 
não se tem conhecimento de trabalhos 
publicados sobre esse tema. A fim de 
investigar o impacto dos custos de 
transferência envolvidos no estudo de 
caso escolhido, foi feita uma avaliação 
ex ante quantitativa e qualitativa dos 
custos de TIT do sistema tecnológico de 
TV digital. Como resultado, têm-se que 
na TIT dos equipamentos transmissores 
há baixa probabilidade de geração de 
capacidades tecnológicas locais e 
absorção do know-how técnico, pelo 
fato da maioria dos equipamentos 
serem importados. Para os receptores, 
representados por cinco tipos de 
unidades receptoras e decodificadoras 
(URDs), foram comparados os custos 
explícitos de TIT dos três padrões 
existentes: americano (ATSC), europeu 
(DVB-T) e japonês (ISDB-T). Estima-se 
que o padrão europeu é o menos 
oneroso para o país. No entanto, não 
se pode dizer que a opção pelo padrão 
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japonês foi prejudicial ao Brasil, pois 
ainda não há como fazer uma 
comparação concreta de todos os 
custos de transferência envolvidos na 
aquisição do sistema tecnológico. Nas 
negociações futuras com o governo 
japonês, espera-se que os custos 
diretos implícitos e indiretos de TIT 
sejam melhor avaliados, buscando 
minimizá-los para que o país seja capaz 
de gerar e gerenciar a mudança 
tecnológica. Os resultados também 
indicam que o pior cenário para o Brasil 
ocorre quando há participação limitada 
no processo produtivo, ou seja, a 
presença dos fabricantes nacionais se 
dá somente na fase de montagem, sem 
a fabricação de partes e componentes 
eletrônicos essenciais das URDs. Por 
fim, concluise que a aquisição do 
sistema de TV digital pelo Brasil não 
alterará significativamente a condição 
atual de dependência tecnológica dos 
países desenvolvidos, já que o Brasil 
continuará importando os 
componentes essenciais, tanto dos 
transmissores quanto dos receptores, 
do sistema tecnológico escolhido.  
 

Esther Menezes 
Ruy de Quadros Carvalho  

Impactos da digitalização da TV sobre 
o setor das emissoras de TV aberta: 
lições da experiência internacional. 
 
Resumo 

A introdução da tecnologia de TV 
digital terrestre deverá ocasionar um 
importante impacto socioeconômico 
no Brasil. Ao permitir a exibição de um 
número maior de canais de 
programação, imagem em alta 
definição e serviços interativos, essa 

nova tecnologia habilitará mudanças 
significativas em uma indústria 
caracterizada, hoje, pela elevada 
concentração de mercado. Inserida 
nesse contexto, o objetivo desta 
dissertação é subsidiar o debate 
brasileiro com uma breve avaliação da 
experiência internacional. As hipóteses 
de trabalho consistem nos seguintes 
impactos que essa nova tecnologia 
pode ocasionar: (i) redução da 
concentração e verticalização do 
mercado das emissoras de TV aberta; 
(ii) diversificação de fontes de 
informação para os espectadores; e (iii) 
ampliação das oportunidades de 
crescimento da indústria televisiva. 
Para verificar tais hipóteses, esta 
dissertação foi desenvolvida em três 
partes. A primeira apresenta a 
evolução dos setores que compõem a 
indústria da informação, com ênfase 
nas telecomunicações e no setor 
televisivo. Na segunda parte, 
apresentamse as abordagens teóricas 
que explicam os impactos 
socioeconômicos das inovações 
tecnológicas em geral. Abordagens 
como a teoria evolucionária e a 
construção social da ciência e 
tecnologia permitem avaliar a 
factibilidade dos possíveis 
desdobramentos de tecnologias 
emergentes, como a TV digital, 
contribuindo para antever as possíveis 
transformações na indústria. Por fim, a 
terceira parte da dissertação traz a 
experiência de dois países 
selecionados, Estados Unidos e Reino 
Unido, permitindo identificar possíveis 
cenários do setor televisivo com a 
implementação da TV digital em outros 
países. Em conjunto, as análises 
apresentadas permitem concluir que (i) 



99 

o fortalecimento da indústria televisiva 
decorre não apenas das 
transformações tecnológicas, mas 
também das regras de uso da nova 
tecnologia estabelecidas na regulação 
do setor televisivo; 
(ii) as emissoras e programadoras de 
TV já estabelecidas continuam com 
forte presença no mercado; (iii) a nova 
tecnologia cria novas possibilidades de 
canais de TV e outros serviços, mas a 
tendência desse mercado continua 
sendo a de concentração; e (iv) o 
aumento das opções de programação 
televisiva não conduz 
automaticamente à diversidade de 
conteúdo.  

 

Fernanda de Souza Arruda 
Sergio Luiz Monteiro Salles Filho  

Avaliação em ciência, tecnologia e 
inovação: O caso do programa de 
propriedade intelectual da Fapesp. 
 
Resumo 

A avaliação de atividades. de pesquisa 
e desenvolvimento é fundamental para 
órgãos de planejamento, gestão e 
política de ciência, tecnologia e 
inovação, principalmente para a 
orientação e suporte de grandes 
programas de C, T &I. Atualmente, as 
iniciativas de avaliação vêm sendo 
utilizadas para a legitimação do gasto 
público e também para a verificação de 
resultados e impactos, buscando 
informações qualificadas para o 
aprimoramento do funcionamento dos 
programas e apoio nas posteriores 
tomadas de decisão. Porém, ainda é 
recente o debate sobre a avaliação dos 
esforços de pesquisa e 

desenvolvimento no Brasil, tanto no 
âmbito público como privado. Frente 
aos desafios metodológicos colocados 
pela natureza não linear das atividades 
de C, T &I e pela multiplicidade de 
atores envolvidos no processo de 
inovação, é de extrema relevância a 
proposição de novas abordagens de 
avaliação que sejam apropriadas para 
averiguação dos resultados e impactos 
de programas de C, T &I. O objetivo do 
presente trabalho foi contribuir para o 
avanço de metodologias de avaliação, 
através do desenvOlvimento e 
aplicação de indicadores voltados à 
avaliação do Programa de Apoio à 
Propriedade lntelectuallNúc1eo de 
Patenteamento e Licenciamento de 
Tecnologia (PAPIINuplitec), da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (F APESP). A 
escolha do programa para avaliação 
deveu-se a grande importância da 
propriedade intelectual para o 
desenvolvimento econômico das 
nações e a crescente necessidade da 
transformação de conhecimentos 
científicos em inovações para o setor 
produtivo. Nesse sentido foram 
apresentados e discutidos os incentivos 
e obstáculos presentes no processo de 
obtenção da propriedade intelectual e 
transferência de tecnologia, 
essencialmente para instituições 
públicas de ensino e pesquisa. Para a 
realização da pesquisa foi utilizada uma 
abordagem de avaliação 
multidimensional, orientada pelo 
método de decomposição. No processo 
de avaliação, foi desenvolvido um 
questionário para todos os 
pesquisadores beneficiários do 
programa P AP1/Nuplitec que 
possuíam pedidos de patentes 
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depositados. Ao final, foram obtidas 
informações qualificadas que 
possibilitaram a percepção da 
abrangência do programa, de seus 
resultados e impactos e também os 
pontos que devem ser melhorados. 
Também, foi demonstrada a relevância 
do programa para o suporte à 
propriedade intelectual e promoção da 
cultura de patenteamento no contexto 
das instituições de pesquisa do Estado 
de São Paulo. 
 

Iraci Aguiar Medeiros 
Leda Maria Caira Gitahy  

Inclusão social na universidade: 
Experiências na Unemat. 
 
Resumo 

Baseada no conceito de governança, o 
objetivo desta dissertação é analisar 
experiências de inclusão social na 
universidade. O estudo empírico foi 
realizado nos cursos de Licenciaturas 
para os professores indígenas e de 
Agronomia para os movimentos sociais 
do campo na Universidade do Estado 
de Mato Grosso. Os resultados 
mostram que os mecanismos de 
governança desenvolvidos na relação 
entre a universidade e os movimentos 
sociais nos casos analisados estão 
promovendo não só a democratização 
do acesso, como também a inclusão de 
saberes. 
 

Josimara Martins Dias 
Newton Muller Pereira  

A aplicação de geotecnologias na 
gestão da reserva de desenvolvimento 
sustentável Mamirauá, Amazonas. 
 

Resumo 

A presente Dissertação pesquisou o 
potencial das geotecnologias para 
minimizar conflitos no manejo da pesca 
na Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável Mamirauá. A Reserva 
Mamirauá foi um modelo inovador de 
área protegida na política ambiental 
brasileira e é fruto de um movimento 
internacional de revisão teórica sobre a 
função social das áreas de preservação. 
Atualmente o conhecimento científico 
é considerado como um componente 
crucial à tomada de decisão para 
administrar essas áreas. Mediante a 
complexidade da problemática 
ambiental, a ciência moderna é 
desafiada a pensar sobre a natureza de 
forma integrada, conciliando diferentes 
formas de conhecimento. Nesse 
contexto, as geotecnologias são 
instrumentos multidisciplinares aptos à 
integração de dados, indicados por 
regulamentos internacionais para dar 
suporte à gestão ambiental ao 
desenvolvimento sustentável. No caso 
particular de Mamirauá, há 
dificuldades em integrar os dados das 
diferentes áreas dos especialistas, de 
aceitar novos métodos de análise e o 
conhecimento desenvolvido pelas 
comunidades tradicionais. Não 
obstante, as características naturais da 
Várzea amazônica demandam 
frequentemente a renegociação dos 
limites demarcados nos mapas. 
Considerando a legitimidade política 
que a linguagem cartográfica adquiriu 
na mediação dos interesses das 
comunidades locais e dos 
pesquisadores na definição do Plano de 
Manejo, a falta de uma sistematização 
adeaquada das referências espaciais 
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próprias das comunidades locais pode 
gerar mais conflitos.  
 

Juliana Saragiotto Silva 
Maria Beatriz Machado Bonacelli 

Gestão do conhecimento e gestão de 
pessoas: Desafios para as organizações 
públicas. 
 
Resumo 

O objetivo desta dissertação é analisar 
como a Secretaria de Estado de Saúde 
de Mato Grosso (SES/MT) - uma 
organização da Administração Direta - 
tem se posicionado frente às novas 
tendências apresentadas à 
Administração Pública contemporânea, 
particularmente às relativas à gestão 
de pessoas e de conhecimentos. Para 
tanto, num primeiro momento, 
discutem-se as mudanças na 
organização do trabalho, a emergência 
de "novas" formas de gerenciar 
pessoas (como o modelo de Gestão de 
Pessoas por Competências) e as 
contribuições dos estudos sobre 
Gestão do Conhecimento. Na 
seqüência, são trazidas, também, para 
o centro da análise as Reformas do 
Estado brasileiro e as transformações 
na gestão das organizações públicas 
durante o século XX. Por fim, analisa-se 
se os desdobramentos de tais 
tendências, para uma organização 
pública (a SES/MT), se configuram 
como inovações organizacionais. Os 
resultados do estudo empírico 
mostraram que os elementos 
fundamentais dessas novas tendências 
estão sendo incorporados de forma 
muito tímida na burocracia da SES/MT.  
 

Luciano Maia Lemos 
Sergio Luiz Monteiro Salles Filho  

Desenvolvimento de spin-offs 
acadêmicos: Estudo a partir do caso da 
Unicamp. 
 
Resumo 

O objetivo deste estudo é investigar o 
processo de desenvolvimento de spin-
offs acadêmicos, enfatizando o papel 
que as universidades desempenham 
em seu fomento e em sua criação. Para 
atingir o objetivo, estudou-se 47 spin-
offs da UNICAMP, identificando suas 
características gerais e caracterizando 
seus relacionamentos com a 
Universidade. A partir dessas 
informações, identificaram-se as 
principais ações e aspectos 
institucionais da Unicamp que 
contribuem para o desenvolvimento de 
spin-offs e para o suporte às empresas 
já estabelecidas. O estudo mostrou que 
as spin-offs da Unicamp estão 
concentradas em nove setores de 
atividade de intensa utilização de 
conhecimentos e tecnologias, 85% 
delas realizam P&D, geraram 3.265 
empregos diretos e faturaram entre R$ 
471 milhões e R$ 837 milhões, em 
2007, e o faturamento conjunto é 
crescente. Seus fundadores, assim 
como a maior parte de seus 
colaboradores, têm elevado nível de 
formação acadêmica. Com relação aos 
aspectos institucionais, o estudo 
evidenciou a Unicamp como uma 
"universidade empreendedora", pois, 
dentre outros, possui estruturas 
dedicadas à interação e à formação de 
empresas, realiza transferência de 
tecnologia e relaciona-se com diversos 
atores do processo de inovação. 
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Constatou-se que a maioria das 
relações com a Unicamp é informal e as 
empresas que estão ou estiveram em 
incubadoras são as que mais se 
relacionam com a Unicamp e mais 
formal é o relacionamento. A formação 
profissional é uma das principais 
colaborações que a Unicamp oferece às 
spin-offs. O estudo também mostrou 
que o relacionamento da Unicamp com 
suas spin-offs não possui políticas 
definidas e tem sido estimulado apenas 
recentemente. Com relação ao 
fomento à cultura empreendedora e à 
criação de empresas, destaca-se o 
papel das empresas juniores e da 
promoção de eventos como 
estimuladores do empreendedorismo, 
a carência na oferta de cursos no tema 
na Unicamp, a falta de sinergia entre as 
diferentes ações na universidade e a 
incipiência do programa de incubação e 
o baixo número de empresas que ele 
atende.  
 

Luiz Carlos de Figueiredo 
Maria Conceição da Costa 

O gênero na educação tecnológica: 
uma análise de relações de gênero na 
socialização de conhecimentos da área 
de construção civil do Centro Federal 
De Educação Tecnológica de Mato 
Grosso. 
 
Resumo 

Os estudos de gênero e tecnologia 
apontam que a engenharia é um 
reduto da masculinidade. 
Considerando a engenharia como o 
cerne da tecnologia e que esta é um 
processo de construção social com 
significativa participação das mulheres, 
este trabalho analisa o processo de 

ensino-aprendizagem em um centro 
federal de educação tecnológica. O fio 
condutor é a aparente neutralidade do 
processo de ensino-aprendizagem 
empregado na educação tecnológica. 
Os sujeitos dos estudo são os 
professores homens e mulheres - e os 
alunos - homens e mulheres - do curso 
técnico de Construções Prediais e de 
graduação superior de Controle 
Tecnológico de Obras. O corpo teórico 
que ancora este trabalho, guia-se pelas 
autoras dos estudos feministas 
inseridas nos Estudos Sociais da Ciência 
e Tecnologia. Por oportuno este 
trabalho examina a história recente do 
ingresso de mulheres no Centro 
Federal de Educação Tecnológica de 
Mato Grosso - CEFETMT - com ênfase 
no curso técnico de Edificações que 
deu origem aos cursos referidos acima. 
As questões norteadoras deste o 
trabalho foram: a prática dos 
professores do CEFETMT reforça as 
desigualdades em relação ao gênero? 
As professoras modificam as condições 
de assimetria em relação ao gênero? 
Os professores consideram o gênero na 
socialização dos conhecimentos 
tecnológicos explícitos? O percurso 
metodológico constou de entrevistas e 
grupos focais alicerçado pelos dados 
primários levantados no CEFEMT e os 
indicadores nacionais da educação 
superior e de nível técnico. Os 
resultados indicaram que houve um 
intenso ingresso de mulheres na Área 
Educacional da Construção Civil, nos 
anos 1970 e 1980 e depois uma 
tendência à masculinização, nessa área, 
a partir da década de 1990; que o 
gênero tem importância significativa no 
processo ensino-aprendizagem; que os 
artefatos são elementos importantes 
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na construção dos espaços sociais e 
que alunos e professores incorporam 
suas crenças pessoais, a respeito do 
que é ser homem ou mulher, para 
definirem um modus faciendi de 
construir a educação tecnológica. Este 
trabalho indica que há necessidade do 
estudo de gênero em mutualidade com 
a tecnologia, para apontar soluções 
que diminuam a massiva masculinidade 
da ocupação da engenharia de maneira 
que os problemas tecnológicos da 
construção civil tenham soluções em 
interações sociais de eqüidade para 
homens e mulheres. 
 

Márcia Lopes 
André Tosi Furtado 

Política científica regional: O caso da 
Fapemat no estado de Mato Grosso. 
 
Resumo 

Esta dissertação analisa a dinâmica 
institucional da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de Mato Grosso, 
situando-a no processo de 
descentralização da Política Nacional 
de Ciência e Tecnologia, cujos objetivos 
principais são o fortalecimento dos 
Estados menos desenvolvidos da 
Federação e a redução das assimetrias 
regionais existentes no país. Procura 
entender qual foi a trajetória da 
FAPEMAT e os seus principais 
condicionantes, desde a Constuição de 
1988 até o ano de 2006. Comprova 
que, apesar de sua situação de Estado 
periférico, o Mato Grosso conseguiu 
instituir sua Fundação de Amparo à 
Pesquisa e viabilizar o seu 
funcionamento. Atualmente a 
FAPEMAT constitui-se um elemento 
fundamental no desenvolvimento da 

Política Científica e Tecnológica em 
Mato Grosso.  
 

Maristella Barros Freitas Aguirre 
Sergio Luiz Monteiro Salles Filho  

Avaliação da implantação da política 
nacional de ciência, tecnologia e 
inovação em saúde no município de 
Cuiabá.  
 
Resumo 

A Política Nacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação em Saúde - 
PNCTI/S aprovada na 2ª Conferência 
Nacional de Ciência Tecnologia e 
Inovação na Saúde (CNCTIS) realizada 
em 2004 representa, indubitavelmente, 
um importante marco para os avanços 
da saúde. Em que pese a relevância 
dessa iniciativa, determinados tipos de 
doenças insistem em permanecer no 
rol de problemas de saúde de alguns 
Municípios, contrapondo com o 
compromisso daquela Política, de 
produção e apropriação de 
conhecimentos e tecnologias que 
contribuam para a redução das 
desigualdades sociais em saúde. 
Pautada nesse questionamento e 
buscando entender as causas dessa 
situação contraditória, tornou-se 
relevante investigar o grau e a forma 
de implementação dessa Política, após 
03 anos da sua criação, proposta essa 
que deu origem a este trabalho, 
escolhendo como lócus o Município de 
Cuiabá. Composto de 03 Capítulos, este 
trabalho tem como objetivo analisar 
em que medida as ações e atribuições 
determinadas pela PNCTIS estão sendo 
implementadas e o reflexo disso no 
âmbito do município de Cuiabá. Após 
algumas revisões bibliográficas a 
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respeito do assunto foram enfocadas a 
relação entre os Sistemas de Saúde, e o 
de Inovação em Saúde e a importância 
da PNCTIS nesse contexto. A iniqüidade 
na saúde ficou evidente ao se analisar 
alguns relatórios de eventos 
internacionais sobre a saúde mundial, 
tais como o da Comissão de Pesquisa 
em Saúde para Desenvolvimento - 
CHRD que, em 1990, identificou o que 
chamou de gap 10/90 em pesquisa de 
saúde, referindo-se à discrepância nos 
percentuais de gastos em atividades de 
pesquisas p/a resolução dos problemas 
mundiais de saúde. Nessa percepção, a 
importância da PNCTIS como redutor 
desse gap também ficou demonstrada. 
O resultado da avaliação daquela 
Política, tema deste trabalho, foi 
descrito no Capítulo 3 começando por 
conhecer a estrutura institucional 
responsável pela operacionalização da 
PNCTIS e as diferentes atribuições de 
cada um dos órgãos que a compõe. Em 
conseqüência, ficou evidente que a 
responsabilidade pela implementação 
da PNCTIS não é só dos órgãos do 
Governo Federal, mas também 
daqueles pertencentes à esfera 
estadual e municipal e que estão 
relacionados à CTIS. A mensuração do 
grau de implementação da PNCTIS foi 
obtida mediante entrevista formal com 
gestores dos Órgãos competentes. A 
análise dos dados obtidos revelou que, 
não obstante alguns avanços, pouco 
tem sido feito pelos Poderes Públicos 
no âmbito do Estado de Mato Grosso e 
do Município de Cuiabá. Ao final, foram 
sugeridas aos Governos locais algumas 
iniciativas visando que os benefícios 
previstos na proposta da PNCTIS 
atinjam também esse Município. 
 

Marla Leci Weihs 
Léa Maria Leme Strini Velho  

A produção de conhecimento em 
biologia: Uma pesquisa etnográfica. 
 
Resumo 

Este trabalho é um estudo de 
laboratório, que se apóia 
metodologicamente nos escritos de 
Latour e Woolgar (1987), teoricamente 
em Kohler (2002) e se aplica à 
comunidade científica de Biologia do 
Campus da Universidade do Estado de 
Mato Grosso (UNEMAT) de Nova 
Xavantina - MT. Objetiva identificar os 
fatores que levaram à escolha de 
determinadas linhas de pesquisa em 
detrimento de outras. Analisa, 
também, os condicionantes da 
constituição dos grupos de pesquisa e 
como se dá a produção de 
conhecimento no interior de cada um 
deles. Para isso, investiga o papel dos 
fatores institucionais e daqueles 
ligados ao ambiente local para o 
desenvolvimento de pesquisa 
científica; a construção social da 
agenda de pesquisa e a cultura 
científica que diferencia os 
pesquisadores em três tribos - de 
campo, de fronteira ou de laboratório, 
- em Biologia. Os resultados do estudo 
indicam que a qualificação dos 
profissionais incentivada pela 
UNEMAT; o fomento a projetos de 
pequena abrangência, à 
implementação de infra-estrutura e à 
aquisição de equipamentos para a 
pesquisa; a facilidade de 
desenvolvimento de pesquisas de baixo 
custo e a especialização dos 
pesquisadores em linhas de campo e 
de fronteira, foram os fatores que 
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permitiram o desenvolvimento da 
pesquisa biológica em uma 
universidade periférica localizada no 
interior do Estado de Mato Grosso. 
Além disso, depreende-se da análise 
que é a linha de pesquisa escolhida na 
iniciação científica e na pósgraduação 
que socializa o pesquisador da área 
biológica na cultura de pesquisa de 
campo, de laboratório ou de fronteira. 
Essa formação é também o 'bilhete de 
acesso' de uma 'pessoa comum' ao 
mundo científico, permitindo a ela o 
aprendizado das técnicas, 
metodologias, teorias e as 'atitudes 
científicas' que deve adotar para 
inserir-se no ciclo de credibilidade que 
configura o meio científico. Os créditos 
obtidos na carreira são usados como 
moedas de troca que permitem o 
reconhecimento dos pares e de 
instituições de fomento, ingredientes 
que são a verdadeira motivação dos 
pesquisadores, apesar de 
demonstrarem paixão pela pesquisa 
biológica. 
 

Milena Pavan Serafim 
Renato Peixoto Dagnino 

A política científica e tecnológica e a 
política de inclusão social: buscando 
convergência. 
 
Resumo 

Esta dissertação analisa duas políticas 
públicas - a política científica e 
tecnológica (PCT) e a política de 
inclusão social (PIS) - e tem como 
ponto de partida a constatação de que 
existe uma inadequada interação entre 
elas. Como objetivo, este trabalho 
busca produzir elementos cognitivos 
capazes de possibilitar sua interlocução 

e convergência. Como hipótese 
explicativa da inadequada interação 
entre as duas políticas e de sua 
incapacidade para viabilizar a inclusão 
social, apontamos para o modelo 
cognitivo usado para a sua elaboração. 
O entendimento que os atores 
envolvidos com as políticas - 
formuladores, gestores, estudiosos da 
PIS e da PCT, etc. - têm da relação 
entre ciência, tecnologia e sociedade e, 
em particular, a predominância das 
concepções da neutralidade e do 
determinismo científico e tecnológico, 
que ocupa um papel central nesse 
modelo cognitivo, é a importante 
condicionante dessa situação. Para 
estudar essa inadequada interação, 
usamos o instrumental de Análise de 
Política, dada a sua capacidade de 
explicitar os aspectos políticos 
envolvidos no processo de elaboração 
das políticas públicas e como estes 
influenciam o seu conteúdo. É 
privilegiada a análise dos processos de 
identificação de prioridades, de 
conformação da agenda e de 
formulação da política, por 
entendermos que eles são importantes 
para identificar o modelo cognitivo das 
políticas e, no âmbito de nosso 
trabalho, caracterizar a inadequada 
interação entre as duas políticas. O 
estudo da trajetória das duas políticas 
revelou mudanças mais ou menos 
concomitantes, associadas às 
alterações do contexto que as envolve. 
No caso do período mais recente, 
embora o governo atual tenha 
proposto um estilo de 
desenvolvimento distinto do até então 
adotado, o modelo cognitivo das duas 
políticas não se alterou de forma 
significativa, uma vez que foram 
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mantidas aquelas concepções acerca 
da C&T. Como proposta normativa, 
este trabalho concebeu o que 
denominamos de "Enfoque Científico-
tecnológico para Inclusão Social" 
orientado a viabilizar a interação entre 
as duas políticas através da 
constituição de um modelo cognitivo 
baseado na crítica àquelas duas 
concepções. 
 

Mônica Cristiane Moreira Crispim 
Maria Conceição da Costa 

A rede de inclusão sociodigital de 
Cuiabá: Sustentabilidade, obstáculos e 
perspectivas. 
 
Resumo 

Esta dissertação tem como objetivo 
mapear as iniciativas de inclusão 
sociodigital da cidade de Cuiabá (MT). 
A hipótese inicial da pesquisa é a de 
que existe um número expressivo de 
iniciativas, mas que estas se 
desenvolvem de modo desarticulado. A 
opção metodológica foi, num primeiro 
momento, a delimitação do referencial 
analítico conceitual sobre o tema e um 
estudo qualitativo exploratório das 
iniciativas de inclusão sociodigital no 
município. Para tanto, realizou-se 
entrevistas semi-estruturadas com 
gestores, professores e participantes 
das iniciativas. Ao todo foram detectas 
27 iniciativas categorizadas em cinco 
grupos: Pessoas com Necessidades 
Educacionais Especiais, Educação e 
Comunidade, Mercado e Trabalho, 
Serviços Governamentais e Entidades 
de Apoio. Os dados qualitativos foram 
compilados e analisados para elaborar 
um levantamento detalhado das ações. 
Revelando suas especificidades, 

características, dificuldades e as 
interações existentes na rede de 
inclusão sociodigital. Para 
compreender melhor as relações e os 
elos de cada iniciativa dessa rede, 
optou-se por representar graficamente 
suas inter-relações. Para visualizar a 
dispersão ou a concentração, foram 
elaborados mapas geográficos dos 
pontos de inclusão sociodigital do 
município de Cuiabá. Os resultados 
deste trabalho serão relevantes para os 
futuros estudos, pois apresenta as 
iniciativas existentes, discute as 
necessidades, aponta para um 
potencial latente de expansão e 
oportunidades. A pesquisa assinala 
para a demanda de política pública de 
inclusão sociodigital no município que 
priorize o planejamento participativo 
em prol de um desenvolvimento mais 
sustentável e solidário das ações de 
inclusão.  
 

Patrícia de Cássia Valério Fachone 
Léa Maria Leme Strini Velho  

Ciência e justiça: A institucionalização 
da ciência Forense no Brasil. 
 
Resumo 

O desenvolvimento exponencial que o 
conhecimento científico e tecnológico 
verificou principalmente no século XX 
forneceu instrumentos e mecanismos 
de uso potencial à elucidação e 
combate ao crime. Assim, emerge a 
ciência forense, que define o resultado 
acumulado e o processo de geração e 
transferência de conhecimento 
científico e tecnológico com a 
finalidade de aplicação na análise de 
evidências materiais de suposto crime 
apurado no âmbito do Sistema de 
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Segurança Pública e Justiça Criminal. O 
estoque de conhecimento da ciência 
forense vem se avolumando, 
conformando um sistema oriundo da 
inter-relação dos sistemas de Ciência e 
Tecnologia e de Segurança Pública e 
Justiça Criminal. Perícia criminal é o 
exame que se baseia em ciência 
forense para analisar evidências 
materiais geradas por suposto crime, 
com o objetivo de conhecer os 
instrumentos utilizados, o(s) autor(es), 
a dinâmica e o resultado do evento 
para fundamentar os procedimentos 
legais iniciais até o julgamento. A 
noção de que os resultados das perícias 
criminais têm implicações diretas no 
futuro veredicto dos envolvidos em um 
suposto crime é crescente na 
sociedade em geral. Argumenta-se que 
somente a excelência na qualidade das 
perícias criminais pode evitar danos 
irreparáveis à persecução penal. E, para 
atingi-la, é necessário que haja 
treinamento de pessoal qualificado, 
geração e transferência de 
conhecimento, e instituições capazes 
de realizar estas tarefas. Objetiva-se 
analisar a institucionalização da ciência 
forense no Brasil a partir de várias 
características simultâneas que 
condicionam este processo, como a 
formação de recursos humanos, as 
pesquisas, a cooperação e as políticas 
em ciência forense. Nessa análise, 
utiliza-se a abordagem do paradigma 
sistema conforme Morin (1982) e da 
sociologia do conhecimento sob a ótica 
de Berger e Luckmann (1966) que 
apontam que a extensão da 
institucionalização é percebida pela 
segmentação da ordem institucional e 
pela distribuição social de 
conhecimento. Os dados obtidos 

evidenciam um processo de 
institucionalização da ciência forense 
corrente no Brasil em extensão 
variável, estando à medicina-legal em 
estágio mais avançado. Assume-se que 
por meio da institucionalização o país 
poderá atingir a excelência na 
qualidade da ciência forense com 
conseqüente incremento da 
credibilidade da instituição. A 
credibilidade da Perícia Oficial é 
composta necessariamente pelo 
conteúdo da ciência. Entretanto, esta 
condição não é suficiente, pois a 
credibilidade é composta pela imagem 
de confiança conferida pela adesão e 
manutenção em programas de 
acreditação, notadamente à norma 
ISO/IEC 17025, a posição de 
imparcialidade, e pela gestão 
institucional das práticas de custódia 
das evidências.  
 

Rebeca Buzzo Fertrin 
Léa Maria Leme Strini Velho  

O processo de construção social da 
tecnologia: O caso do projeto 
Habitacional Jardim dos Lírios. 
 
Resumo 

Os programas habitacionais brasileiros, 
embora apresentem facilidades às 
famílias de baixa renda, tendem a 
excluir os futuros moradores da 
participação nas decisões sobre sua 
própria casa. O projeto da casa popular 
ou "habitação social" apresenta uma 
arquitetura padrão e fechada que não 
leva em consideração as necessidades 
individuais das famílias moradoras, 
gerando frustrações com relação ao 
produto final. Os futuros moradores, 
excluídos da fase de elaboração do 
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desenho de suas casas, acabam 
encarando uma segunda luta pela 
moradia adequada: a adaptação da 
casa padrão de forma a transformá-la 
em uma moradia que realmente 
atenda às necessidades de sua família. 
No entanto, o processo de 
transformação das casas populares 
passa a ser uma batalha individual para 
essas famílias, sem o apoio do Estado. 
O presente trabalho analisa o processo 
de planejamento, negociação, 
construção e transformação de casas 
populares em um Projeto Habitacional 
brasileiro, destacando a participação 
das famílias mutirantes - futuros 
moradores - nesses processos. Utiliza-
se o referencial teórico do 
Construtivismo Social da Tecnologia, 
com destaque para as relações entre 
gêneros. Desta forma, alguns aspectos 
foram observados, como: os grupos 
sociais relevantes, os conflitos de 
interesses entre os grupos, a influência 
dos moradores no processo de decisão 
e implementação dos acordos entre 
grupos, fechamento das situações de 
conflito, além da participação das 
mulheres na construção física e social 
das casas populares. A análise se 
baseia, principalmente, na observação 
direta da atuação do grupo de 
moradores e representantes da 
Prefeitura durante reuniões para 
discussão dos rumos do Projeto 
Habitacional no bairro Jardim dos 
Lírios, em Americana/SP. Algumas 
entrevistas com os principais atores 
envolvidos no caso estudado 
contribuíram para o desenvolvimento 
da pesquisa. A organização dos futuros 
moradores - em especial das mulheres 
- com o objetivo de criar estratégias 
para influenciar o processo de 

desenvolvimento do artefato, 
conquistando alterações no desenho 
inicial das casas tem-se mostrado um 
grande avanço na busca por projetos 
habitacionais mais participativos e 
democráticos. 
 

Rodrigo de Araújo Teixeira 
Sergio Luiz Monteiro Salles Filho  

Capacitação em melhoramento 
genético de plantas no Brasil: Situação 
atual e Perspectivas.  
 
Resumo 

A produção de sementes melhoradas 
tecnologicamente é um fator de grande 
importância para o desempenho 
econômico da agricultura em nível 
mundial. Para o Brasil, o melhoramento 
genético vegetal é uma das atividades 
mais relevantes da pesquisa 
agropecuária nacional, tendo 
produzido resultados que contribuíram 
significativamente para os principais 
ganhos qualitativos e quantitativos 
alcançados pela agricultura brasileira 
ao longo das últimas décadas. Apesar 
do grande sucesso dos programas de 
melhoramento genético vegetal no 
país, com mais de um século de 
capacitação nessa área do 
conhecimento, muitos eventos têm 
modificado o equilíbrio deste 
segmento de inovação, alterando as 
relações entre a oferta e a demanda de 
tecnologias. O presente trabalho de 
dissertação busca discutir as 
perspectivas de capacitação e 
desenvolvimento tecnológico no 
campo do melhoramento genético de 
plantas para o futuro próximo (5 a 10 
anos), buscando elementos que 
apóiem a formulação de políticas 
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essenciais para manutenção e 
fortalecimento da competência 
instalada no Brasil frente ao avanço 
muito rápido do conhecimento, nos 
campos da biotecnologia, da tecnologia 
da informação e das tecnologias de 
plantio. 
 

Rogério Bezerra da Silva 
Renato Peixoto Dagnino 

Pólo e parque de alta tecnologia de 
Campinas: uma análise da política 
pública. 
 
Resumo 

Esta dissertação estuda o 
comportamento dos atores envolvidos 
com a política pública relacionada ao 
Pólo e Parque de Alta Tecnologia de 
Campinas (PATC). Para isso, utiliza os 
referenciais teóricometodológicos dos 
Estudos sobre Ciência, Tecnologia e 
Sociedade (ECTS) e o da Análise de 
Políticas. O primeiro permite entender 
como a visão sobre a política de C&T 
do ator dominante no processo de 
elaboração da política do PATC 
influencia seus rumos. O segundo 
oferece uma metodologia para a 
análise do processo de elaboração 
dessa Política. Sua aplicação aponta 
que, passadas quase três décadas de 
formulação da Política, a debilidade da 
interação entre o potencial de C&T e o 
desenvolvimento econômico-social, 
que era o problema público que se 
pretendia enfrentar, vem se mantendo. 
Permite, também, constatar que sua 
elaboração tem sido orientada pelos 
interesses políticos de membros da 
comunidade de pesquisa da Unicamp, 
que são os atores dominantes neste 
processo. E que a política do PATC 

pode ser considerada uma "política 
simbólica", dado que foi formulada 
sem que as condições necessárias para 
sua implementação estivessem 
presentes. Finalmente, a metodologia 
sugere que os atores dominantes no 
processo de elaboração da Política 
possuem uma visão sobre a C&T que, 
entre outros aspectos, parece 
considerar possível e desejável a 
emulação das experiências de PATs dos 
países de capitalismo avançado 
relatadas no meio em que vivem. 
 

Rogério da Veiga 
Wilson Suzigan 

Atividade de desenvolvimento de 
software: Uma análise das 
possibilidades de inclusão social. 
 
Resumo 

O Brasil é um país com profundas 
desigualdades, que se expressam em 
diferentes campos da vida social. A 
industrialização brasileira não 
contribuiu para a redução da 
desigualdade, além de transformá-la 
em parte integrante de sua estrutura. 
Por um lado, os produtos e serviços da 
indústria atendem majoritariamente a 
uma pequena parcela da população 
brasileira; por outro, os segmentos de 
renda mais alta ocupam os melhores 
empregos. Neste ambiente, surgem as 
novas Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs) em um contexto de 
mudanças no capitalismo mundial, cuja 
marca é o crescimento da participação 
do conhecimento no valor dos 
produtos. Os softwares integram as 
TICs e são os responsáveis pelo 
dinamismo e diversidade de aplicações. 
O software penetra na sociedade em 
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todos os setores da economia e da vida 
social. Nas atividades produtivas, tem 
como uma de suas funções ser um 
insumo na produção, responsável pela 
organização do conhecimento. Para os 
indivíduos, permite acesso a uma 
elevada quantidade de informações e é 
peça-chave na empregabilidade. A 
inclusão social no segmento de 
software deve ser pensada tendo como 
objetivo a mudança da lógica do 
modelo de desenvolvimento brasileiro, 
cujo dinamismo se baseia na 
diversificação do consumo das classes 
mais altas, e não na massificação dos 
produtos já existentes. Uma política 
voltada para o segmento de software 
deve envolver dois lados, demanda e 
oferta. Pelo lado da demanda, a 
inclusão digital deve ser intensificada e 
políticas para a difusão do software na 
economia devem ser criadas. Pelo lado 
da oferta, a demanda, gerada pela 
expansão massiva do mercado de 
software deve ser atendida por 
empreendimentos formados por 
pessoas de baixa renda, em um modelo 
cujo dinamismo reside na adição de 
novos consumidores no mercado, até 
incluir a grande maioria da sociedade 
brasileira. 
 

Sabine Righetti 
Ruy de Quadros Carvalho 

Inovação, formação de competências 
e diversificação no mercado da 
comunicação: A exploração da 
internet em dois grupos brasileiros de 
mídia impressa. 
 
Resumo 

A emergência da internet como uma 
nova mídia obrigou as empresas de 
mídia impressa a definirem estratégias 
para entrar no setor de comunicação e 
de serviços baseados nessa plataforma. 
O presente trabalho apresenta 
resultados de uma pesquisa sobre as 
estratégias de diversificação de 
negócios nas empresas de 
comunicação impressa brasileiras, com 
base na exploração de serviços na 
internet. O processo é estudado sob o 
enfoque da abordagem da formação de 
competências (Prahalad & Hamel, 
1990) e da visão baseada em recursos 
(Wernenfelt, 1984 e Barney, 2001) e se 
baseia na investigação empírica, por 
meio de estudos de caso, das 
estratégias tecnológicas e de mercado 
dos dois maiores grupos de jornalismo 
impresso diário do país: o Grupo Folha 
e o Grupo Estado. Os dois casos 
evidenciam que a internet foi vista 
pelas empresas como uma inovação 
tecnológica incerta e promissora, em 
um contexto em que o segmento de 
jornalismo impresso já vivenciava uma 
significativa crise marcada pela perda 
de mercado leitor e de mercado 
anunciante. Cada uma dessas empresas 
teceu um diferente plano de negócios, 
que as levou a trajetórias tecnológicas 
distintas. O estudo das trajetórias das 
duas empresas permite visualizar como 
se dá a incorporação de uma inovação, 
a formação de competências e a 
definição de estratégias em um setor 
de mobilidade e de mudanças 
tecnológicas rápidas, como é o caso do 
setor de comunicação. 
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TESES 

Alair Helena Ferreira Cerqueira 
Ruy de Quadros Carvalho  

Caracterização e dinâmica da inovação 
dos serviços produtivos intensivos em 
conhecimentos no setor de 
telecomunicações. 
 
Resumo 

O objetivo principal desta tese é 
discutir os Serviços Produtivos 
Intensivos em Conhecimento (SPICs) do 
ponto de vista das características das 
empresas prestadoras de serviços que 
pertencem à cadeia de 
telecomunicações, em particular no 
segmento de telefonia fixa e móvel. As 
diversas empresas que são analisadas 
nessa pesquisa atuam em atividades 
como desenvolvimento de software e 
aplicativos para utilização em celular, 
serviços de consultoria para empresas 
operadoras de telecomunicações até 
empresas de equipamentos que 
prestam serviços de alto valor 
agregado. A partir desse grupo de 
empresas entrevistadas são discutidas 
a existência e a natureza dos SPICs no 
Brasil nesse setor, além de mapear as 
empresas nacionais e estrangeiras que 
atuam nele, verificando qual o espaço 
ocupado por cada uma delas no 
mercado. O trabalho foi desenvolvido a 
partir de duas vertentes. Primeiro, foi 
feita uma análise de dados estatísticos 
da Pesquisa da Atividade Econômica 
Paulista (PAEP, 2001), realizada pela 
Fundação Seade (FSeade, 2001), para 
traçar um perfil desses serviços em São 
Paulo. Em uma segunda etapa realizou- 
se uma pesquisa empírica com 

empresas de vários estados e de 
caráter não só quantitativo como 
também qualitativo, para entender a 
dinâmica dessas empresas. Os 
resultados mostram uma alta 
porcentagem de empresas que fizeram 
inovação por meio de investimentos 
em P&D - aqui também entendido 
como atividades de engenharia e 
desenvolvimento de novo software - e 
usaram mão-de-obra qualificada. 
Também foram observadas outras 
características dos SPICs, como alta 
interação com o mercado e institutos 
de pesquisa e entre empresas 
multinacionais e locais. A pesquisa 
confirmou a importância da 
qualificação do pessoal para o 
desenvolvimento da inovação, 
mostrando claramente uma maior 
participação média de graduados, 
mestres e doutores nas áreas de P&D 
das empresas que realizaram inovação. 
Foi confirmada, portanto, a existência 
de SPICs na cadeia produtiva de 
telecomunicações no Brasil e não 
somente um fenômeno de 
terceirização de atividades rotineiras 
pré-existentes nas empresas do setor. 
 

Alessandra Bandeira Antunes Azevedo 
Leda Maria Caira Gitahy  

Autogestão e competitividade. 
Estudos de caso em cooperativas 
industriais brasileiras e 
bascas/espanholas. 
 
Resumo 

O objetivo dessa tese foi discutir as 
possibilidades e limites da capacidade 
de integração competitiva, tecnológica, 
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organizacional e social de empresas 
autogestionárias no tecido industrial 
brasileiro. Para isso, foi realizado um 
estudo comparativo entre empresas 
autogestionárias brasileiras (oriundas 
de massa falida) e espanholas 
(Mondragón Corporación Cooperativa-
MCC) buscando identificar e 
compreender as formas de gestão e as 
estratégias de inovação e utilizadas por 
estas empresas. No Brasil foram 
estudadas três cooperativas de 
produção (duas no Rio Grande do Sul e 
uma no ABC paulista) e no País Basco 
três cooperativas de produção e duas 
que são centros de P&D, todas do setor 
metal-mecânico. A análise da história 
da MCC possibilitou compreender 
quais variáveis permitiram a 
continuidade (cinqüenta anos) e o 
sucesso da experiência. Verificou-se 
que a criação de uma estrutura 
organizacional inter-cooperativa foi 
importante por um lado, para a 
sobrevivência e manutenção da 
competitividade em cenário de 
concorrência cada vez mais acirrado e 
por outro, para manter os valores e 
princípios orientadores da experiência: 
solidariedade, inter-cooperação, 
criação e manutenção do emprego, 
auto-gestão e democracia. O trabalho 
demonstra que as cooperativas 
brasileiras estudadas, apesar de 
recentes demonstraram uma grande 
capacidade de articulação e superação 
dos desafios tecnológicos, produtivos, 
organizacionais e mercadológicos em 
ambientes institucionalmente inóspitos 
a elas. Essa superação se explica pelas 
formas democráticas de gestão e pela 
capacidade de articulação e 
coordenação (governança) com 
diferentes instituições públicas e 

privadas. Nesse sentido a autogestão e 
as formas que assumem as relações de 
trabalho são uma inovação que 
viabiliza a sustentabilidade dessas 
empresas. A combinação desses 
elementos possibilitou que em cinco 
anos empreendimentos considerados 
fracassados reconquistassem a 
credibilidade no mercado diante de 
clientes e fornecedores, superando 
enormes dificuldades. Os elementos 
básicos da experiência de Mondragón 
estão presentes no cooperativismo 
industrial brasileiro. Fica em aberto 
saber em que medida o movimento vai 
conseguir criar e desenvolver 
estruturas mais robustas para apoiar os 
empreendimentos, fortalecendo a 
inter-cooperação. 
 

Ana Maria Alves Carneiro da Silva 
Maria Beatriz Machado Bonacelli 

Proteção de ativos na indústria de 
software: estratégias e tendências de 
propriedade intelectual. 
 
Resumo 

A tese trata da apropriação dos 
resultados das inovações geradas na 
indústria de software e da proteção 
dos ativos tecnológicos por parte de 
suas empresas, no contexto do 
aumento da importância do 
conhecimento na geração de riqueza, à 
medida que a economia tem se 
desmaterializado, e do aumento da 
importância da propriedade intelectual 
na apropriação dos retornos do esforço 
inovativo. O software representa um 
dos ícones da Economia do 
Conhecimento, tanto devido à sua 
participação direta na composição da 
riqueza nas nações como por sua 
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pervasividade e transversalidade que 
dinamiza as outras indústrias Para isso, 
analisa-se a co-evolução da indústria de 
software e do processo de regulação da 
proteção da propriedade intelectual 
em torno de três regimes tecnológicos 
relevantes na indústria de software, 
cada qual formado por um peso 
diferente entre hardware, software e 
serviços: grandes computadores 
(mainframes), computador pessoal e 
serviços na web. Para uma indústria 
tão heterogênea, certamente não é 
possível apenas uma solução única em 
termos de instrumentos para proteção 
dos direitos de propriedade intelectual, 
sejam formais ou informais. Dada a 
evolução histórica da indústria de 
software, analisam-se como as 
empresas procuraram proteger seus 
heterogêneos ativos intangíveis, sendo 
que para cada modelo de negócio há 
uma necessidade diferente de 
proteção, considerando ainda que os 
mecanismos de proteção variam 
também de acordo com o país. Na 
década de 90, assistiu-se a dois 
movimentos aparentemente 
contraditórios. Por um lado, ao 
fortalecimento dos direitos de 
propriedade intelectual, como o grande 
crescimento de patentes de software, 
um tipo de instrumento que até então 
não era muito usual entre as empresas 
de software. Por outro lado, no mesmo 
período, o software livre e de código 
aberto (SL/CA), que é tanto fruto 
quanto impulsionador da migração da 
indústria de software para os modelos 
de negócio baseados em serviços, 
ganhou corpo e introduziu formas 
alternativas de desenvolvimento de 
software e de disponibilização e 
proteção dos conhecimentos gerados, 

baseadas em licenças. Desta forma são 
analisadas as formas de apropriação 
utilizadas pelas empresas 
contextualizadas nos respectivos 
modelos de negócio que vêm sendo 
estabelecidos da indústria. 
 

DISSERTAÇÕES 

Cristiane Rodrigues Vianna Silva 
Léa Maria Leme Strini Velho  

A dinâmica da produção tecnológica: 
integrando as análises da sociologia e 
da economia. 
 
Resumo 

A proposta dessa dissertação vai ao 
encontro do reconhecimento recente 
por parte dos autores das mais diversas 
tendências de que os enfoques 
disciplinares para tratar a produção do 
conhecimento em ciência e tecnologia, 
em geral, e a mudança tecnológica, em 
particular, são insuficientes. Como 
resposta a esse problema, propõe a 
multidisciplinaridade (ou 
interatividade) como forma de análise 
para esse fenômeno. Particularmente 
parece existir dificuldade de diálogo 
entre aqueles que estudam a produção 
do conhecimento científico e 
tecnológico com abordagens 
sociológicas e aqueles que o fazem a 
partir de enfoques econômicos. 
Aproximar essas duas vertentes de 
análise, identificando suas diferenças e, 
principalmente, seus pontos 
convergentes é do que se trata essa 
dissertação. Enquanto a Economia 
tende a não incorporar elementos 
importantes para a compreensão desse 
processo, como os determinantes 
sociais deste tipo de produção - entre 
eles, os interesses dos atores 
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envolvidos, as estruturas de poder e a 
influência dos aspectos políticos -, a 
Sociologia, em contrapartida, 
desconsidera muitas das características 
fundamentais para a estrutura 
econômica de produção tecnológica, 
como agências, instituições e sistemas 
econômicos. Esses diferentes aspectos 
enfocados por cada uma dessas linhas 
de pensamento permitem que surjam, 
em muitos momentos, espaços ociosos 
de análise que poderiam ser mais bem 
explorados caso houvesse um esforço 
de complementaridade entre eles. 
Muito embora ainda haja certa 
resistência na integração disciplinar, 
este trabalho explora as possibilidades 
de entrecruzamentos das linhas de 
pensamento econômica, representada 
pela Economia Evolucionista (EE), e 
social, representada por dois ramos da 
Sociologia do Conhecimento Científico: 
a Social Construction of Technology 
(SCOT) e a Actor Network Theory 
(ANT), partindo-se da perspectiva de 
que alguns de seus elementos de 
análise se complementam de forma a 
garantir uma caracterização mais 
consistente e ampla do objeto 
analisado. Para tanto, apresenta em 
seu primeiro capítulo uma 
contextualização sucinta de onde estão 
inseridas as três abordagens, quais são 
suas principais contribuições no que 
tange à produção tecnológica e 
algumas de suas principais categorias 
analíticas. Em seu segundo capítulo, 
propõe um exercício de 
complementaridade entre essas 
categorias analíticas, buscando 
ressaltar os pontos de interface e os 
pontos a partir dos quais uma 
suprimiria a carência analítica das 
outras. Em seu terceiro capítulo, 

ilustra, para cada uma das abordagens, 
um estudo de caso de desenvolvimento 
tecnológico, que são revisitados à luz 
das principais categorias de análise 
fornecidos por elas, para que assim 
possa-se identificar tanto a diferença 
no modo como cada um dos enfoques 
analisa os casos em questão quanto a 
possibilidade de complementaridade 
entre eles. 
 

Elizabete Mayumi Kobayashi 
Maria Conceição da Costa  
Co-orientador: Lina Rodrigues de Faria  

Eugenia e Fundação Rockefeller no 
Brasil: A saúde como instrumento de 
regeneração nacional. 
 
Resumo 

Eugenia: heterogênea e complexa. Da 
conceituação do termo pelo inglês 
Francis Galton no século XVIII, até o 
advento do nazismo, sua expressão 
mais radical, o movimento possuiu 
características distintas. Neste 
trabalho, buscamos observar uma 
outra faceta do movimento mundial: a 
peculiaridade da eugenia brasileira ao 
defender a regeneração de um povo, 
não condenado pelo clima ou pela raça, 
mas doente. Nesse contexto 
destacamos um novo elemento: a 
presença da Fundação Rockefeller. 
Nosso argumento baseia-se no fato de 
que nas duas primeiras décadas do 
século XX, a eugenia, em terras 
brasileiras, era sinônimo de 
saneamento e higiene. A Fundação 
Rockefeller, por sua vez, teve atuação 
marcante no campo da saúde pública, 
especialmente naquilo que se 
relacionava ao saneamento e ao 
combate às doenças que assolavam 
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tanto as áreas urbanas como as rurais. 
A chegada da fundação norte-
americana ao Brasil foi marcada pela 
negociação, já que o país possuía uma 
tradição médica que se consolidava. Ao 
mesmo tempo, podemos defender que 
a Fundação foi também ¿capturada¿ 
pela eugenia brasileira, que nesse 
período se confundia com saúde 
pública. Palavras-chave: Eugenia, 
Fundação Rockefeller, Saúde Pública. 
 

Lais Silveira Fraga 
Renato Peixoto Dagnino 

O curso de graduação da faculdade de 
engenharia de alimentos da 
UNICAMP: Uma análise a partir da 
educação em ciência, tecnologia e 
sociedade. 
 
Resumo 

A necessidade de repensar o processo 
de formação nas engenharias tem sido 
ressaltada por autores que centram sua 
crítica na concentração dos currículos 
em aspectos técnicos em detrimento 
dos aspectos sociais e políticos. O que 
levaria engenheiros e engenheiras a 
atuar de forma limitada e, 
principalmente, alienada diante da 
complexidade das relações entre 
ciência, tecnologia e sociedade. 
Partindo desse entendimento, a 
pesquisa que originou este trabalho 
analisou o currículo do curso de 
graduação da Faculdade de Engenharia 
de Alimentos da UNICAMP (FEA) à luz 
do campo da Educação em Ciência, 
Tecnologia e Sociedade (CTS). Na 
primeira etapa, as disciplinas foram 
classificadas segundo uma taxonomia 
elaborada a partir de três critérios: 
ênfase nos aspectos técnicos, 

aplicabilidade do conteúdo e 
flexibilidade da disciplina. O que sugere 
a existência de quatro tipos de 
disciplina que foram denominados: 
básica, aplicada, múltiplos aspectos e 
fechada. A seguir, observou-se o modo 
como esses tipos de disciplina se 
distribuem ao longo do curso. Essa 
primeira etapa apontou que o currículo 
possui as seguintes características: 
tecnicista, fechado, com clara 
separação entre teoria e prática e com 
foco na indústria. A segunda etapa da 
pesquisa consistiu numa interpretação 
desse resultado à luz das críticas que a 
Educação CTS faz à educação 
tecnocientífica convencional. Foram 
utilizadas as contribuições de Gordillo e 
Galbarte (2002), que apresentam sete 
“visões distorcidas” presentes na 
educação convencional; de Gordillo, 
Osório e Lopéz Cerezo (2000), que 
apresentam cinco “dicotomias” nela 
presentes; e Dagnino (2006), que 
organiza sua crítica em quatro possíveis 
visões da tecnociência. As duas 
primeiras críticas permitem evidenciar 
que o currículo da FEA apresenta 
“visões distorcidas” e “dicotomias”. A 
terceira mostra que ele está 
fortemente influenciado pela 
¿concepção instrumentalista da 
tecnociência¿. A conclusão indica que 
as críticas feitas pela Educação CTS são 
pertinentes ao curso da FEA: que ele 
traz implícita uma visão neutra de 
tecnociência e que, por ter como foco a 
indústria, não é plural. O contraste do 
resultado alcançado com a idéia de 
onde se partiu, de que a ausência de 
uma formação humanística não 
prepara o engenheiro para a crítica do 
sistema socioeconômico e político em 
que está inserido, levou a outra 
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conclusão: não parece que a 
introdução de humanidades no 
currículo seja capaz de torná-lo mais 
plural. Isto é, de proporcionar ao 
engenheiro a capacidade de conceber 
formas tecnológicas que atendam a 
outros atores que não os que formam a 
“indústria” (leia-se a empresa privada). 
Alavancar uma sociedade alternativa, 
baseada em outros valores, interesses 
e atores, exige do engenheiro(a) uma 
reflexão sobre o caráter da 
tecnociência e de sua relação de 
coorganização com as forças que 
estruturam a sociedade. 
 

Mariana Moraes de Oliveira Sombrio 
Maria Margaret Lopes 
Co-orientador: Léa Maria Leme Strini 
Velho  

Traços da participação feminina na 
institucionalização de práticas 
científicas no Brasil: Bertha Lutz e o 
conselho de fiscalização das 
expedições artísticas e científicas do 
Brasil, 1939 – 1931. 
 
Resumo 

A dissertação discute a participação das 
mulheres nas ciências com o objetivo 
de compreender quais condições, 
fatores e estratégias influenciaram o 
acesso feminino às instituições 
científicas brasileiras no início do 
século XX. Para elaborar esse estudo foi 
analisada a trajetória da cientista e 
militante feminista, Bertha Maria Júlia 
Lutz (18941976), contemplando 
principalmente sua atuação como 
representante do Museu Nacional do 
Rio de Janeiro no Conselho de 
Fiscalização das Expedições Artísticas e 
Científicas do Brasil, entre os anos de 

1939 e 1951. Bertha Lutz foi uma das 
primeiras mulheres brasileiras a 
ingressar oficialmente em uma 
instituição científica, depois de ser 
aprovada em concurso público para o 
cargo de ‘secretário’do Museu 
Nacional, em 1919. Nesse mesmo ano, 
fundou uma associação feminista 
intitulada Liga Pela Emancipação 
Intelectual da Mulher e, desde então, 
dedicou-se intensamente às ciências e 
ao movimento feminista. Com o passar 
dos anos, deixou o cargo de ‘secretário’ 
para assumir o de naturalista, 
consolidando uma carreira estável e 
bem-sucedida em ciências naturais. 
Como membro do Conselho de 
Fiscalização, participou do processo de 
construção da nascente política 
científica nacional, fiscalizando e 
licenciando expedições científicas 
realizadas em território brasileiro. 
Apoiando-se na idéia recorrente na 
bibliografia sobre gênero e ciências e 
história das mulheres de que a 
participação feminina nas ciências foi 
maior do que imaginamos, mas poucos 
são os registros existentes e os olhares 
lançados sobre essa experiência, 
consideramos que resgatar e analisar 
trajetórias de mulheres que atuaram 
como cientistas, relacionando essas 
experiências com seus contextos 
específicos, é um passo importante 
para que possamos compreender os 
diferentes modos pelos quais o gênero 
influenciou e continua influenciando a 
construção de práticas científicas, e 
para refletir sobre as influências 
sociais, políticas e econômicas que 
atingem essas práticas. 
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Ricardo Arcanjo de Lima 
Léa Maria Leme Strini Velho  
Co-orientador: Leandro Innocentini 
Lopes de Faria  

Análise bibliométrica da Atividade 
Científica em Bioprospecção (1986-
2006). 
 
Resumo 

Esta dissertação visa analisar a 
dinâmica da atividade científica na área 
de bioprospecção, através do 
tratamento bibliométrico em registros 
indexados na base de dados Science 
Citation Index (SCI), contribuindo para 
as atividades de investigação científica 
e tecnológica e aportando 
procedimentos metodológicos e 
indicadores para o estudo da produção 
e cooperação científica nesta área. 
Foram recuperados - através de 
processo de delimitação da área na 
base SCI - registros relativos ao período 
de 1996-2006 que, após tratamento 
bibliométrico, geraram indicadores que 
permitiram caracterizar a evolução 
temporal da produção de artigos 
científicos, a contribuição por área 
temática, países, instituições e a 
cooperação científica através da co-
autoria. O estudo aponta que a 
dinâmica da área está concentrada nos 
países tidos como centrais, mas revelou 
uma contribuição importante de alguns 
países periféricos como o Brasil, além 
de reafirmar a urgência do 
estabelecimento de políticas científicas 
nos países biodiversos que 
apresentaram atividade científica débil 
neste setor. 
 

Rodrigo Lima Verde Leal 
Sérgio Robles Reis de Queiroz  

A internacionalização da P&D nas 
telecomunicações: Os limitantes da 
atração de investimentos nas 
subsidiárias brasileiras das empresas 
multinacionais. 
 
Resumo 

Esta dissertação tem como objetivo 
central identificar os limitantes da 
inserção do Brasil na 
internacionalização das atividades de 
P&D no setor de telecomunicações. A 
primeira etapa da pesquisa visa 
caracterizar as atividades de P&D do 
setor e ilustrar em que medida ocorre 
sua internacionalização. As 
características das atividades de P&D 
do setor - complexidade, modularidade 
e interoperabilidade - conformam um 
potencial para a divisão do trabalho, o 
qual é posto em prática por alguns 
elementos: liberalização econômica e 
regulatória, mudanças na base de 
conhecimento, pressões competitivas e 
mudanças organizacionais. As 
evidências empíricas comprovam que o 
processo de internacionalização da 
P&D no setor realmente ocorre, mas 
também mostram que o mesmo está 
concentrado em poucos países, dentre 
os quais China e Índia vêm ganhando 
espaço. Estimulada pela pouca menção 
ao Brasil nesse processo, a segunda 
etapa da pesquisa inicia com um 
quadro que ilustra que a participação 
das subsidiárias brasileiras se dá de 
forma limitada e restrita, a qual se 
resume, em grande parte, a atividades 
de adaptação e desenvolvimento de 
produtos e a alguns nichos 
tecnológicos. Em seguida, dez fatores 
de atração de atividades de P&D são 
analisados a partir de elementos 
específicos do setor de 



118 

telecomunicações e do contexto 
brasileiro. O resultado dessa análise é 
uma lista dos principais elementos que 
limitam a competitividade do Brasil nos 
fatores de atração de atividades de 
P&D. A partir daí, é feita uma discussão 
em torno da influência das dimensões 
do sistema setorial de inovação de 
telecomunicações - campos científicos 
e tecnológicos, usuários, aplicações, 
demanda, atores, redes e instituições - 
sobre os fatores de atração de 
atividades de P&D, mostrando que os 
mesmos estão inter-relacionados. 
Pode-se concluir que os ativos 
tecnológicos - como mão-de-obra 
qualificada e existência de institutos de 

pesquisa e de ensino superior - e os 
ativos mercadológicos - como tamanho 
e potencial de crescimento do mercado 
- são os principais determinantes dos 
limites da competitividade brasileira na 
atração por investimentos em P&D. 
Finalmente, surgem duas grandes 
implicações para a formulação de 
políticas públicas voltadas à atração 
desse tipo de investimento. É 
imprescindível (i) a existência de 
políticas públicas voltadas à atração de 
P&D para o Brasil e (ii) seu foco deve 
ser o fortalecimento dos ativos 
tecnológicos, primariamente, e dos 
ativos mercadológicos. 
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TESES 

Edmilson de Jesus Costa Filho 
André Tosi Furtado 

A dinâmica da cooperação espacial 
Sul-Sul: O caso do programa CBERS 
(China-Brazil Earth Resources 
Satellite). 
 
Resumo 

O êxito da cooperação espacial sul-sul 
pode ser considerado um caso sui 
generis na literatura internacional, 
devido às dificuldades inerentes que os 
projetos de co-desenvolvimento 
cientifico e tecnológico imputam a 
países periféricos. O trabalho tem por 
objetivo fazer uma análise de um 
programa de cooperação tecnológica 
sino-brasileira na área espacial, o 
Programa CBERS, buscando enfocar a 
dimensão do aprendizado do Brasil 
com a cooperação. Esta análise foi 
estruturada em torno de três eixos: 
macro, relacionado ao aspecto político 
da cooperação; meso, relacionado ao 
aspecto organizacional do INPE; e 
micro, relacionados aos aspectos 
científicos e tecnológicos da área de 
Engenharia e Tecnologia Espacial do 
instituto. Segundo a proposta 
metodológica, estes eixos se 
complementam e se interligam 
formando uma ferramenta capaz de 
analisar o aprendizado da cooperação. 
O estudo se baseou em um 
levantamento de informações 
quantitativas e qualitativas junto ao 
INPE e ao MRE, assim como em 
entrevistas com técnicos brasileiros 
participantes do programa. Os 
resultados do estudo apontam que, 

embora os três eixos sejam igualmente 
importantes para o aprendizado 
nacional, estes apresentaram um claro 
desbalanceamento, onde a dimensão 
política e a organizacional do Programa 
no Brasil tiveram um avanço maior em 
detrimento das dimensões científicas e 
tecnológicas. 
 

Jorge Augusto Carreta 
Maria Conceição da Costa           
Co-orientador: Silvia Fernanda de 
Mendonça Figueiroa  

O micróbio é inimigo: Debates a 
microbiologia no Brasil (1885-1904). 
 
Resumo 

O objetivo principal desta tese é 
mostrar o conflituoso processo de 
aceitação do conhecimento da 
microbiologia no Brasil entre o final do 
século XIX e começo do século XX. O 
foco se concentrou nas polêmicas e 
controvérsias em torno deste 
conhecimento entre os cientistas e 
médicos do Rio de Janeiro. 
Inicialmente, foram analisados os 
efeitos da Reforma de 1880 na 
Faculdade de Medicina, ligada aos 
projetos de profissionalização dos 
médicos cariocas, e que ambicionava 
introduzir os mais recentes avanços da 
medicina experimental na instituição. 
O trabalho mostra que essa reforma 
obteve alguns êxitos, mas teve alcance 
limitado. Entre as metas não atingidas 
pelos médicos estava o 
estabelecimento do consenso acerca 
do conhecimento que embasaria a sua 
profissão. Em seguida, essa ausência de 
consenso é exposta por meio do exame 
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das diversas polêmicas sobre a 
etiologia, combate e profilaxia das 
doenças epidêmicas, que assolavam a 
capital do país desde a década de 1850. 
Destaque especial foi dado a doenças 
como a varíola, a febre amarela e o 
beribéri. Também foi investigada a 
trajetória do Laboratório de Fisiologia 
do Museu Nacional, um dos espaços 
exteriores à Faculdade de Medicina 
onde se desenvolveram atividades na 
área de microbiologia. A análise das 
controvérsias sobre o conhecimento 
microbiológico, ainda não 
completamente aceito por todos os 
médicos e pela sociedade, serviu assim 
para indicar o grau de 
experimentalismo e improvisação que 
ainda marcava a ciência médica no 
Brasil do último quartel do século XIX. 
Já no século XX, dois episódios foram 
escolhidos para continuar a 
acompanhar esse processo: a fundação 
do Instituto Soroterápico de 
Manguinhos (1899) e a Revolta da 
Vacina (1904). No primeiro caso, foram 
enfatizadas as dúvidas que rondavam a 
produção e aplicação de soros 
curativos. No segundo, foi evidenciada 
a desconfiança que setores letrados e 
não letrados tinham do uso da vacina 
como meio profilático. Finalmente, 
aponto para a permanência do 
dissenso sobre a microbiologia nas 
décadas seguintes usando um debate 
pouco conhecido da literatura 
brasileira sobre o tema. Trata-se da 
disputa entre os partidários das idéias 
de Louis Pasteur e Antoine Béchap. 
Este último negava a teoria microbiana 
das doenças e afirmava que os estados 
doentios advinham de um desequilíbrio 
do próprio organismo. Ficou claro que 
mesmo após fundação do Instituto de 

Manguinhos, tido por alguns como o 
marco inicial das atividades científicas 
no Brasil, a microbiologia ainda levou 
alguns bons anos para obter o 
consenso (não absoluto) de que 
desfruta hoje em dia. 
 

Maria Ester Soares Dal Poz 
Sandra de Negraes Brisolla  
Co-orientador: Celso Luiz Salgueiro 
Lage 

Redes de inovação em biotecnologia: 
Genômica e direitos de propriedades 
intelectual. 
 
Resumo 

O objetivo deste trabalho, tomando 
como caso a pesquisa sobre 
biotecnologia e genes, é demonstrar 
que certos países, como o Brasil, 
produzem ciência, mas nem sempre 
são capazes de absorvê-la, 
transformando estes conhecimentos 
em inovação tecnológica. A hipótese 
central é que há uma economia política 
nos TRIPS -acordos Trade Related 
Intellectual Property Rights, da 
Organização Mundial do Comércio. O 
sistema internacional de Direitos de 
Propriedade Intelectual (DPI), no 
âmbito dos TRIPS, constitui fator de 
geração de assimetria da apropriação 
tecnológica, apresentando correlação 
com o nível de desenvolvimento 
econômico dos países. A diversidade 
das legislações nacionais em DPI, num 
cenário harmonizador dado pelos 
TRIPS, constitui fator de 
aprofundamento daquela assimetria, 
ainda que, por pressuposto, aqueles 
acordos tenham sido criados para a 
melhoria das condições de 
competitividade do comércio mundial. 
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No ambiente regulatório dado por 
TRIPS, a apropriação de biotecnologias 
genômicas por países em 
desenvolvimento, como o Brasil, 
depende de um ambiente de inovação 
capaz de articular políticas de C&T e 
organização da pesquisa. Também 
depende da integração de dinâmicas 
próprias de certos Sistemas Nacionais 
de Inovação, de um conjunto de 
dispositivos políticos em Ciência e 
Tecnologia e de competências das 
instituições que realizam pesquisa e 
desenvolvimento. Estas capacidades se 
refletem no padrão de patenteamento, 
licenciamento e comercialização de 
biotecnologias genômicas e dependem 
dos marcos regulatórios legais. A 
aprendizagem para absorver 
conhecimentos gerados pelo próprio 
sistema de inovação, ou fora dele, é um 
dos pontos centrais da capacidade de 
apropriação. Está condicionada pela 
consciência da relação desigual entre 
os países na disputa pelos acordos 
TRIPS e pela possibilidade do traçado 
de uma estratégia capaz de superar 
essa disparidade. A supremacia 
econômica de alguns países serve 
como ferramenta de pressão para que 
se difundam novos padrões legais de 
DPI. Trata-se de entender o processo 
de fortalecimento dos DPI no âmbito 
da economia baseada em 
conhecimento, frente à assimetria do 
desenvolvimento dos países. Neste 
contexto, o trabalho mapeia e busca 
entender a dinâmica de geração de 
pesquisa científica e sua organização. 
Explora a base de apropriação de 
agrobiotecnologias genômicas (ABG) 
incorporadas em patentes da base do 
escritório norteamericano de 
patentes.O estudo de campo consiste 

no mapeamento das citações uma 
patente por outra ou por outras, das 
relações entre detentores de patentes 
de ABG, que formam uma rede de 
inovação. Tal rede é explorada como 
uma comunidade social em ciência, 
mostrando-se que a geografia da 
apropriação é relevante e que tem 
contornos definidos. Para tal, foram 
criados e aplicados indicadores de C&T 
e de dinâmica de rede. Este 
procedimento constitui uma 
metodologia de monitoramento de 
mercados de biotecnologias. Poucos 
atores da rede mostram-se capazes de 
absorver conhecimentos genômicos e 
transformá-los em inovação, apesar de 
estes estarem disponíveis em bancos 
internacionais de DNA alimentados 
pela comunidade científica 
internacional. Esta condição demonstra 
que há uma governança da inovação 
nestas redes, cuja base nem sempre 
são os sistemas de difusão de 
conhecimentos, mas os de apropriação 
diferencial. Tal diagnóstico é utilizado 
para a prescrição de ações que visam. 
 

Mariana Nunciaroni Zanatta 
Sérgio Robles Reis de Queiroz  

Políticas brasileiras de incentivo à 
inovação e atração de investimento 
direto estrangeiro em pesquisa & 
desenvolvimento. 
 
Resumo 

O objetivo principal desta tese é 
analisar criticamente as políticas 
brasileiras de incentivo à inovação com 
relação à atração de Investimento 
Direto Estrangeiro (IDE) em Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D), à luz de um 
arcabouço de políticas e de algumas 
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experiências internacionais. A 
importância das EMNs no processo de 
desenvolvimento tecnológico mundial 
e na internacionalização da P&D coloca 
estas empresas como atores 
fundamentais das políticas nacionais de 
incentivo à inovação. A análise de 
alguns países selecionados - Irlanda, 
Israel, Taiwan, Cingapura, Malásia, 
China, Índia - mostram como as EMNs 
têm sido incorporadas às suas políticas 
nacionais, servindo de parâmetro para 
a análise do caso brasileiro. O trabalho 
ressalta a variedade dos fatores 
determinantes da atração de IDE em 
P&D - qualificação dos recursos 
humanos, infra-estrutura física e de 
C&T, proteção à propriedade 
intelectual, incentivo fiscais, etc. - e a 
conseqüente importância de políticas 
que aprimorem estes fatores. Destaca 
também a articulação e a consistência 
destas políticas para a criação de um 
ambiente nacional econômica e 
tecnologicamente atrativo ao IDE em 
P&D. À luz das experiências 
internacionais analisadas, conclui-se 
que, no Brasil, apesar de algumas 
medidas bem sucedidas em termos de 
qualificação e formação de recursos 
humanos e iniciativas recentes como a 
Lei de Inovação, falta seletividade na 
atração de IDE, tanto setorial quanto 
de atividades (P&D), uma estrutura 
governamental adequada para atrair 
estes investimentos, bem como a 
articulação entre as políticas e 
continuidade das mesmas. 
 

Mariana Selva Versino 
Hernán Eduardo Thomas 

Análise socio-técnica de processos de 
produção de tecnologias intensivas em 

conhecimento em países 
subdesenvolvidos: A trajetória de uma 
empresa nuclear e espacial argentina 
(1970-2005). 
 
Resumo 

A tese analisa como tem sido possível o 
desenvolvimento de tecnologias 
intensivas em conhecimento bem 
sucedidas em termos comerciais, em 
países em que existe escassa relação 
entre pesquisa e produção e onde o 
usual é a manufatura de bens com 
pequeno valor agregado. O estudo 
focaliza-se em processos concretos de 
criação e incorporação de 
conhecimentos à produção, desde uma 
abordagem sócio-técnica que integra 
as dimensões sociais, econômica, 
política e ideológica, analisadas de 
forma isolada e como ‘fatores 
externos’ à produção da tecnologia na 
literatura existente. A pesquisa analisa 
as estratégias desenvolvidas pelos 
diferentes atores (engenheiros, 
pesquisadores, técnicos, empresários, 
clientes, fornecedores, funcionários 
etc.) participantes dos processos de 
construção de tecnologias intensivas 
em conhecimentos. Para isso, se 
estuda a trajetória sócio-técnica de 
uma empresa Argentina de capital 
nacional, exportadora de tecnologia 
nos setores espacial e nuclear, com 
uma permanência no mercado há mais 
de uma descada, e que baseia sua 
vantagem competitiva no uso intensivo 
do conhecimento. Utilizam-se 
categorias teóricas da sociologia da 
tecnologia e da economia da inovação, 
a partir de uma triangulação conceitual 
e de uma análise crítica para a 
compreensão da realidade latino-
americana. A metodologia do trabalho 
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é qualitativa e histórica. Utiliza fontes 
secundárias além da realização de 
trabalho de campo com entrevistas na 
empresa. A tese leva a compreender os 
processos de aprendizagem, produção 
e utilização do conhecimento em 
países subdesenvolvidos e ao 
enriquecimento das ferramentas 
teórico-conceituais do campo Ciência, 
Tecnologia e Sociedade (CTS) para a 
análise dos processos de mudança 
tecnológica e inovação na América 
Latina. Ao mesmo tempo, os resultados 
da pesquisa são um insumo de 
interesse para o desenho e 
planejamento das políticas de C&T e de 
inovação nacionais e regionais. 
 

DISSERTAÇÕES 

Ana Flávia Portilho Ferro de Aquino 
Maria Beatriz Machado Bonacelli 

Oportunidades tecnológicas, 
estratégicas competitivas e marco 
regulatório: O uso sustentável da 
biodiversidade de empresas 
Brasileiras. 
 
 
Resumo 

A biodiversidade tem sido apontada 
como um elemento de importância 
estratégica devido, entre outros 
fatores, ao seu potencial como 
fornecedora de matéria-prima para 
diversos setores da economia. Diante 
deste quadro, mas também do de 
destruição deste patrimônio, têm se 
inserido muitas das atuais estratégias 
de empresas, as quais vêm procurando 
acompanhar e aproveitar o 
desenvolvimento de novas 
oportunidades tecnológicas abertas 
pelos mercados de produtos obtidos de 

forma ambientalmente responsável. A 
incorporação de modelos sustentáveis 
de uso dos recursos é, portanto, vista 
como um diferencial capaz de gerar 
vantagens competitivas. No entanto, 
falta ainda um ambiente institucional 
adequado para que o acesso a esses 
recursos se dê de modo a permitir a 
conservação dos mesmos, assim como 
a repartição dos benefícios advindos de 
sua exploração. Dessa forma, a 
presente dissertação de mestrado 
apresenta e discute de que forma 
algumas empresas brasileiras vêm 
utilizando em suas estratégias 
competitivas o potencial da 
biodiversidade como forma de criar 
e/ou de aproveitar novas 
oportunidades e explorar novos nichos 
de mercado, apontando as principais 
vantagens e limitações encontradas 
neste tipo de estratégia. Para tanto, 
analisa o processo de incorporação da 
variável ambiental pelo setor produtivo 
via abordagem evolucionista do 
processo de inovação discutindo, entre 
outros, os custos de transação aí 
envolvidos. Traz também a discussão 
sobre a construção do ambiente 
institucional, com foco no processo de 
regulamentação do acesso à 
biodiversidade no âmbito das diretrizes 
nacionais frente à Convenção sobre 
Diversidade Biológica. Por último, 
analisa o potencial do mercado 
brasileiro de produtos obtidos de 
forma sustentável nos segmentos de 
fitoterápicos, cosméticos, extratos 
naturais e de manejo florestal por meio 
de quatro casos de empresas nacionais 
que vêm adotando em suas estratégias 
competitivas o uso sustentável da 
biodiversidade. Parece claro que a 
incorporação dos preceitos do 
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desenvolvimento sustentável no uso da 
biodiversidade é uma tendência que 
vem se fortalecendo, principalmente 
em setores altamente dependentes de 
matéria-prima advinda da 
biodiversidade. Neste contexto, 
destaca-se a importância da geração de 
inovações para atender à demanda por 
novas práticas e tecnologias, assim 
como da conformação de um ambiente 
institucional capaz de estimular a 
incorporação da variável ambiental por 
todo o setor produtivo. 
 

André Tortato Rauen 
André Tosi Furtado 

O sistema local de inovação da 
indústria de software de Joinville: os 
limites da diversificação de um meio 
inovador. 
 
Resumo 

Os desafios impostos pelas recentes 
mudanças tecnoeconômicas têm 
determinado um processo de 
revalorização do conhecimento 
socialmente construí do, o qual passa a 
se constituir como um importante 
insumo à atividade econômica. O 
potencial de desenvolvimento das 
regiões está associado a sua 
capacidade de se adaptar a estas 
mudanças e gerar fluxos constantes de 
conhecimento. Nesse contexto, a 
região Nordeste de Santa Catarina, 
mais precisamente o município de 
Joinville, é um exemplo claro de 
diversificação do tecido produtivo local 
frente à instável realidade. A 
aglomeração de empresas de software 
existente nesta região é justamente a 
mais recente variante da economia 
local. Assim, com o objetivo de 

caracterizar as dinâmicas produtivas e 
espaciais presentes na indústria de 
software de Joinville, construiu-se o 
presente trabalho fundado no marco 
conceitual de sistemas de inovação. 
Constatou-se, portanto, a existência de 
um complexo conjunto de organizações 
e instituições que formam um 
incompleto sistema de inovações, cuja 
produção se apóia em inovações 
incrementais, com elevada participação 
dos clientes, sendo que, pela ótica do 
faturamento, o sistema especializou-se 
na produção de softwares pacote, 
muito embora exista um número maior 
de firmas explorando o segmento de 
softwares serviço. Inexistem 
organizações de pesquisa e as 
interações com as universidades se 
restringem à formação de mão-de-
obra. Deste modo, verificou-se que o 
sistema estudado surge de maneira 
espontânea e endógena num contexto 
de diversificação do tecido produtivo 
local, o que constitui um atributo de 
um meio inovador. 
 

Eliane Laranja Dias 
Maria Beatriz Machado Bonacelli 

Redes de pesquisa em genômica no 
Brasil: Políticas públicas e estratégicas 
privadas frente a programas de 
sequenciamento genético. 
 
Resumo 

A revolução nas áreas científicas e 
tecnológicas nos últimos anos, assim 
como a complexidade que envolve, 
atualmente, o desenvolvimento da 
pesquisa vêm ensejando a organização 
de novos arranjos e formas de 
cooperação entre distintos atores que 
compõem o processo de inovação. As 
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redes de pesquisa em biotecnologia e 
genômica, como programas de 
investigação e seus nexos com a 
geração de novas tecnologias, vêm se 
apresentando como exemplos recentes 
das novas formas de articulação, sendo 
um importante instrumento de 
desenvolvimento científico e 
tecnológico e de busca de maior 
competitividade. O objetivo dessa 
dissertação é o de analisar e avaliar as 
motivações para a formação de duas 
redes de pesquisa genômica no país: a 
do fungo Crinipellis perniciosa, 
causador da doença vassoura de bruxa 
em cacau e a do Genolyptus, que 
trabalha com o eucalipto. A primeira, 
com forte viés de política pública, 
procura enfrentar um dos principais 
problemas fitopatológicos do país - o 
ataque de fungos nos cacaueiros - e 
resgatar uma atividade de grande 
importância econômica e social, 
notadamente na Bahia. A segunda, 
formada por uma rede nacional de 
pesquisa pré-competitiva em eucalipto, 
visa aumentar a produtividade e a 
competitividade de um dos setores de 
destaque na geração de divisas para o 
Brasil - o de celulose e papel. Procura-
se verificar a influência de diferentes 
elementos na sua estruturação, 
configuração e desenvolvimento, 
incluindo a dinâmica técnico-
concorrencial dos mercados em 
questão (cacau e chocolate e papel e 
celulose), a organização da pesquisa e 
do processo inovativo e o papel 
estratégico dos diferentes atores 
envolvidos. O trabalho está 
estruturado em três capítulos, sendo 
que os dois primeiros discutem as 
principais ferramentas da abordagem 
evolucionista integrada aos conceitos 

de cadeias produtivas e inovativas e de 
redes de pesquisa. O terceiro capítulo 
discute a formação dessas duas redes 
genômicas, com base nos conceitos 
apresentados e em dados primários 
levantados, visando apontar os 
elementos mais relevantes para a 
compreensão da constituição e do 
desenvolvimento das atividades 
relacionadas às redes, assim como suas 
principais particularidades. A realização 
da dissertação permitiu identificar um 
referencial importante para o estudo 
de arranjos cooperativos que congrega 
elementos das pesquisas sobre redes e 
sobre cadeias produtivas e inovativas, 
aplicando-o ao estudo das redes 
genômicas em questão. A contribuição 
deste estudo reside na proposição de 
que a articulação de uma rede de 
pesquisa é fortemente influenciada 
pelas características das cadeias 
produtivas e inovativas dos setores 
industriais envolvidos. 
 

Gabriela Marques Di Giulio 
Newton Muller Pereira  

Divulgação cientifica e comunicação 
de risco: um olhar sobre Adrianópolis, 
Vale do Ribeira. 
 
Resumo 

Este estudo tem como principais 
objetivos compreender os impactos 
das informações sobre a contaminação 
por chumbo no dia-a-dia dos 
moradores de Adrianópolis, cidade 
paranaense localizada no Vale do 
Ribeira, e conhecer e analisar as 
conseqüências advindas da ausência de 
uma estratégia previamente elaborada 
de comunicação de risco por parte dos 
pesquisadores envolvidos em pesquisas 
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na região em passado recente. É 
proposta uma reflexão a respeito do 
papel dos cientistas na construção 
social do risco, da importância da 
comunicação de risco nos 
estudos relacionados à saúde pública e 
ao ambiente e do papel da mídia na 
divulgação científica e na amplificação 
da percepção do risco. Optou-se neste 
estudo por uma abordagem 
metodológica que contemplasse o 
cruzamento de três fontes: literatura, 
pesquisa empírica e pesquisa 
documental. O estudo envolveu 
entrevistas com pesquisadores, 
jornalistas, moradores e autoridades 
de Adrianópolis, ex-funcionários da 
refinaria Plumbum e profissionais da 
Secretaria de Saúde do Paraná. 
Envolveu também a análise de notícias 
sobre a contaminação de Adrianópolis, 
publicadas em 2001 em cinco veículos 
de comunicação. Os resultados 
apontaram que a mídia, apesar da sua 
importância na democratização de 
informações, interfere diretamente na 
percepção que as pessoas têm em 
relação aos riscos, pode colaborar para 
o aumento de crenças e mitos e 
reforçar estigmas criados em torno de 
pessoas e locais. Apontaram também 
que, no Brasil, por mais que 
pesquisadores e órgãos públicos 
estejam preocupados com a 
comunicação de risco, ainda há um 
longo caminho a percorrer nesta área 
até que estratégias em uso em outros 
países sejam colocadas em práticas 
aqui. A partir deste estudo, são 
propostas algumas diretrizes de 
comunicação de risco e divulgação 
científica concernentes à realidade do 
Brasil. 
 

Leide Albergoni do Nascimento 
Sergio Luiz Monteiro Salles Filho  

A trajetória recente da 
institucionalização do venture capital 
no Brasil: Implicação para o futuro. 
 
Resumo 

Venture capital representa uma 
alternativa de financiamento adequada 
a empresas de base tecnológica com 
grande potencial de crescimento. O 
estabelecimento de um mercado de 
venture capital, no entanto, depende 
da conformação de um ambiente 
econômco, institucional e legal 
adequado à atuação dos atores. A 
atividade formal de venture capital 
surgiu nos Estados Unidos na década 
de 1950, quando as primeiras medidas 
de estímulo e fomento ao 
desenvolvimento desse mercado 
começaram a ser adotadas. A difusão 
para os demais países envolveu a 
reprodução adaptada do modelo 
norte-americano de venture capital, 
com políticas e ações específicas à 
realidade de cada país. Os estudos 
realizados sobre o funcionamento da 
atividade de venture capital destacam 
alguns elementos que afetam o 
crescimento desse mercado, quais 
sejam eles: a) regulamentação 
adequada; b) mecanismos de saída; c) 
incentivos fiscais aos investidores; d) 
participação de fundos de pensão no 
mercado; e) ambiente empreendedor; 
f) mercado financeiro estabelecido; g) 
ambiente econômico favorável; entre 
outras. O estabelecimento desses 
elementos depende, no entanto, dos 
esforços das instituições envolvidas na 
promoção da atividade, denominado 
"arranjo institucional". Esse trabalho 
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tem como intenção analisar a 
constituição e atuação do arranjo 
institucional no Brasil, verificando os 
resultados alcançados e comparando 
as ações executadas com aquelas 
realizadas nos Estados Unidos e Israel. 
O mercado de venture capital brasileiro 
encontra-se em estágio inicial de 
desenvolvimento, mas os principais 
fundamentos de funcionamento foram 
estabelecidos. Os resultados mostram 
convergência de esforços com ambos 
países estudados e os limites de 
atuação do arranjo institucional no 
estabelecimento de elementos 
indiretamente ligados ao 
desenvolvimento do mercado. Apesar 
de ações importantes estarem em 
curso, seus impactos ainda não se 
refletiram no nível de investimentos e 
operações e alguns gargalos ainda 
precisam ser superados. 
 

Neide Mayumi Osada 
Maria Conceição da Costa 

Fazendo gênero nas ciências: Uma das 
relações de gênero nas ciências na 
produção do conhecimento o projeto 
genoma da Fapesp. 
 
Resumo 

Os estudos de gênero e ciências 
apontam para a idéia de que a 
eqüidade de gênero deve ser discutida 
a partir das diferentes contribuições 
das mulheres na produção do 
conhecimento, levando-se em conta 
que isso é um processo de construção 
social. A presença eqüitativa de 
homens e mulheres nas ciências tem 
como objetivo torná-la mais acessível e 
inclusiva. Com isso, este trabalho 
pretende analisar as relações de 

gênero nas Ciências Biológicas, em 
especial no projeto genoma da Fapesp, 
de 1992 a 2005. As questões que 
nortearam essa pesquisa foram: quais 
foram as principais barreiras que as 
mulheres enfrentam ao longo das suas 
trajetória acadêmica? E quais foram as 
principais contribuições das mulheres 
no Projeto Genoma da Fapesp? A 
pesquisa construiu um banco de dados 
quantitativo com mais de 8.000 itens 
sobre a participação das mulheres na 
Biologia e na obtenção de recursos 
financeiros para pesquisa junto à 
Fapesp, além disso, realizou 
entrevistas, semiestruturadas, com 
pesquisadores envolvidos no Projeto 
Genoma da Xylella, da Xanthomonas e 
da Cana-de-açúcar. Os resultados 
apontam para importantes 
contribuições femininas, evidenciam as 
principais barreiras que elas enfrentam 
ao longo da construção de suas 
carreiras profissionais e sinalizam para 
a reprodução da situação em que 
homens avançam mais rápido que as 
mulheres. O estudo indica ainda que 
instituições de pesquisa e fomento 
devem adotar mecanismos que 
preservem a mulher nas ciências, 
devem garantir o retorno das 
pesquisadoras após a licença-
maternidade ao mundo da pesquisa e a 
estimular nos avanços da carreira. Por 
fim, é preciso, tanto na academia 
quanto nas instituições ligadas à 
pesquisa, rediscutir a idéia de que a 
ciência é racional, neutra e objetiva, 
respeitar as diferenças nas ciências 
entre homens e mulheres e repensar as 
ciências enquanto construções sociais. 
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Pollyana de Carvalho Varrichio 
Sérgio Robles Reis de Queiroz  

Uma perspectiva para a indústria de 
semicondutores no Brasil: O 
desenvolvimento dos “design houses”. 
 
Resumo 

No Brasil, o setor de componentes 
semicondutores, os chips, permanece 
restrito a um pequeno grupo de 
empresas, fato que tem ocasionado 
déficits crescentes na balança 
comercial. Diante desse fato, existem 
várias discussões e estudos sobre 
formas de aumentar a internalização 
das atividades desse setor no país, 
além do debate recente sobre a 
necessidade da instalação de uma 
planta produtiva (foundry) realizado 
pelo governo. Outro elemento de 
destaque é que o segmento foi 
adotado como um dos setores 
prioritários na Política Industrial, 
Tecnológica e de Comércio Exterior 
(PITCE), lançada em 2004. Com essa 
preocupação, o objetivo dessa 
dissertação foi examinar as 
perspectivas, com suas possibilidades e 
limitações, do desenvolvimento da 
indústria brasileira de semicondutores 
por meio de um segmento específico - 
as companhias de projeto dos circuitos, 
chamadas de design houses. Para 
tanto, por meio da revisão 
bibliográfica, o trabalho foi estruturado 
em três capítulos: o primeiro que trata 
de uma discussão sobre o panorama 
existente e as tendências recentes na 
indústria mundial de semicondutores; 
o segundo que traz a análise de um 
país com desenvolvimento tardio nessa 
indústria - a experiência de Taiwan, e, 
finalmente, uma avaliação da indústria 

brasileira de chips, além do exame de 
suas possibilidades de 
desenvolvimento do setor por meio das 
design houses. Constatou-se que, com 
a tendência de especialização vertical 
na indústria mundial, houve uma 
separação entre as atividades de 
projeto e as de manufatura, criando 
um amplo mercado de design de 
circuitos, particularmente em 
segmentos menos padronizados e 
oligopolizados, como os circuitos 
integrados de aplicação específica, 
propiciando oportunidades para novos 
entrantes, tal como o Brasil. Já a 
experiência de Taiwan mostrou que a 
intervenção estatal é necessária para 
uma trajetória de desenvolvimento 
nesse setor, principalmente para 
articular mecanismos que garantam a 
assimilação e aprendizado a partir da 
transferência de tecnologias. Além 
disso, que a interação entre as design 
houses e as empresas de manufatura 
(foundries) permitiu a geração de 
capacidades tecnológicas diferenciadas 
que garantiram a inserção competitiva 
do país na indústria mundial. No caso 
da indústria brasileira de 
semicondutores, verificou-se que 
existem capacidades tecnológicas na 
área de projetos, as quais possibilitam 
o desenvolvimento de design houses 
no Brasil: atividades de design de 
circuitos integrados em grupos e 
centros de pesquisa, atividades de 
capacitação de recursos humanos e 
disponibilidade de equipamentos e 
ferramentas para desenvolvimento de 
projetos e softwares. No entanto, a 
experiência internacional de sucesso, 
juntamente com os obstáculos 
identificados na indústria nacional, 
mostraram que o desenvolvimento 
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somente do segmento de design é uma 
trajetória limitada, uma vez que são 
necessários outros elementos, como 
uma empresa de manufatura, para que 
exista um ‘círculo virtuoso’, capaz de 
oferecer sustentabilidade no 
desenvolvimento da indústria de 
semicondutores no longo prazo. 
 

Silvia Hiromi Fujiyoshi 
Maria Conceição da Costa  

Os jornais como cenário de disputas 
da exploração da biodiversidade na 
Amazônia. 
 
Resumo 

Esta pesquisa analisou a imagem que a 
imprensa brasileira apresenta sobre as 
disputas de interesses dos diversos 
atores envolvidos na exploração da 
biodiversidade na Amazônia. Para 
tanto, foram analisadas 165 matérias 
jornalísticas relacionadas às áreas de 
bioprospecção e biotecnologia, 
publicadas no período de 2000 a 2003, 
nos jornais Folha de S. Paulo, 
representando a cobertura de prestígio 
nacional, e O Liberal, sediado em 
Belém, capital do Estado do Pará, 
representando a cobertura de prestígio 
regional. A proposta foi não apenas 
obter um panorama quantitativo e 
qualitativo da presença de assuntos 
relacionados à bioprospecção e à 
biotecnologia nesses jornais, mas, 
também, realizar uma análise geral dos 
argumentos dos atores que 
compareceram na mídia. Foram 
consideradas diversas variáveis para 
obter um panorama da cobertura 
jornalística sobre o tema, e análises 
detalhadas compõem três dossiês 
sobre assuntos relevantes que 

evidenciam os diferentes argumentos 
dos atores envolvidos nas disputas 
colocadas em público pela imprensa: 1) 
a polêmica sobre o acordo entre a 
organização social Bioamazônia e a 
multinacional suíça Novartis para 
desenvolver pesquisas de 
bioprospecção na Amazônia; 2) o 
debate sobre o registro da marca 
‘cupuaçu’ e o requerimento da patente 
do processo de fabricação do cupulate 
pela empresa japonesa Asahi Foods; e 
3) abordagens sobre estudos de 
bioprospecção e a biopirataria na 
região amazônica. Esta dissertação 
apresenta a imprensa, então, como o 
cenário onde os atores comparecem e 
expõem seus argumentos ao público. 
Sob a perspectiva da construção social 
do que se torna conhecido como ‘ 
‘fato’, a proposta é revelar a interação 
entre esses diversos atores e a própria 
imprensa. Os jornais foram 
considerados neste trabalho como 
cenário e, também, como atores que 
participam das controvérsias. A 
imprensa foi o lugar onde os atores 
compareceram, ganharam espaço e 
voz, argumentando em favor de seus 
interesses específicos e moldando o 
que veio a ser conhecido como a 
exploração da biodiversidade na 
Amazônia. Com isso, esta pesquisa 
pretende contribuir com reflexões 
sobre a imagem e os valores 
apresentados nos jornais sobre os 
temas bioprospecção e biotecnologia 
na Amazônia, considerando suas 
possíveis influências sobre a opinião 
pública e o direcionamento da política 
científica e tecnológica do país. 
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Simone Yamamura 
Sergio Luiz Monteiro Salles Filho  
Co-orientador: Sergio Medeiros Paulino 
de Carvalho 

Plantas transgênicas e propriedade 
intelectual: Ciência, tecnologia e 
inovação no Brasil frente aos marcos 
regulatórios. 
 
Resumo 

A produção e a comercialização de 
plantas transgênicas encontram-se 
atualmente circundadas por uma série 
de discussões e debates, pois envolvem 
a utilização da: engenharia genética 
para a promoção de inovações no 
campo científico e tecnológico e para a 
criação de valor econômico. Os 
organismos geneticamente 
modificados ensejam questionamentos 
nas áreas as mais diversas, como a 
ambiental, a política, a econômica, a 
jurídica, a social, a ética, a religiosa e a 
filosófica; tratá-las conjuntamente e de 
modo harmônico é tarefa das mais 
difíceis. Um dos temas que dizem 
respeito às plantas transgêniéas, 
especialmente devido à sua intrínseca 
relação com a pesquisa e o comércio; é 
o da propriedade intelectual. Os 
marcos regulatórios internacionais e 
nacionais que tratam de direitos de 
propriedade intelectual associados' às 
plantas transgênicas, bem como os 
marcos regulatórios que se relacionam 
ao seu desenvolvimento e 
comercialização, formam um quadro 
jurídico complexo e imbricado, que 
influencia a pesquisa e geração de 
negócios com transgênicos. Neste 
trabalho são analisados, em nível 
internacional, os acordos da 
Organização Mundial do Comércio 

referentes à propriedade intelectual, às 
medidas sanitárias e fitossanitárias e às 
barreiras técnicas ao comércio; as 
convenções para a proteção de 
obtenções vegetais; a Convenção da 
Diversidade Biológica; e o Protocolo, de 
Cartagena. Em nível nacional, são 
analisadas a Lei de Propriedade 
Industrial, a Lei de Proteção de 
Cultivares, a Lei de Biossegurança e a 
Medida Provisória de acesso ao 
patrimônio genético brasileiro. A partir 
dessas análises, são apontadas 
tendências para o futuro do aparato 
regulatório e para a pesquisa, 
desenvolvimento e geração de 
negócios com plantas transgênicas. 
Uma melhor compreensão de tais 
marcos regulatórios e.de suas 
implicações contribui para o 
aproveitamento do potencial brasileiro 
- o qual passa pela definição de um 
quadro regulatório claro e coeso, que 
atenda às prescrições internacionais e 
às necessidades nacionais, aliado a 
políticas de incentivo a outros 
elementos impulsionadores da 
inovação local. 
 

Vanderléia Radaelli 
João Eduardo de Moraes Pinto Furtado  

A inovação na indústria farmacêutica: 
Forças centrípetas e forças centrífugas 
no processo de internacionalização. 
 
Resumo 

A presente dissertação trata da 
indústria farmacêutica e das 
transformações estruturais na sua 
cadeia de valor, que têm produzido 
impactos variados entre os atores e 
instituições que a integram. Centrado 
na análise das atividades tecnológicas, 
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o trabalho busca entender em quais 
situações a descentralização rumo a 
países em desenvolvimento ocorre e 
em quais a centralização é reforçada. A 
conclusão ressalta que alguns padrões 
e condutas consolidados foram sendo 
alterados de modo a permitir que 
pequenas empresas passassem a 
integrar estratégias articuladas de 
pesquisas. Nesse novo quadro, a oferta 
e a demanda de conhecimento 
científico unem agentes com diferentes 
atribuições e recursos. Estratégias de 

outsourcing internacional mostram 
uma flexibilização relativa nas barreiras 
à entrada, o que possibilita em alguma 
medida, inserção de pequenas 
empresas em nichos tecnológicos 
específicos. No entanto, a pesquisa 
realizada com grandes empresas 
farmacêuticas mostra que iniciativas de 
descentralização de atividades 
tecnológicas ainda são hesitantes e 
pontuais. Estados Unidos, Europa e 
Japão detêm juntos a maior porção 
desses seletivos investimentos.
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Luiz Guilherme de Oliveira 
Roberto Carlos Bernardes  

A cadeia de produção aeronáutica no 
Brasil: Uma análise sobre os 
fornecedores da Embraer. 
 
Resumo 

A produção de aeronaves no Brasil 
pode ser considerada um caso atípico 
nas trajetórias tecnológicas dos países 
de industrialização tardia. Afinal, trata-
se de um produto de alto conteúdo 
tecnológico, produzido por uma 
empresa de origem de capital nacional. 
Onde o desenvolvimento de produto 
ocorre de forma autônoma, mesmo 
que através de parcerias estratégicas 
com outras empresas, que produzem - 
principalmente - sistemas 
aeronáuticos. O objetivo deste trabalho 
é analisar a lógica de organização da 
cadeia aeronáutica, que está 
desenhada em função da Embraer. 
Inicialmente, temos que ter em mente 
que toda a cadeia aeronáutica nacional 
trabalha em função da Embraer. Desta 
forma, todos os fornecedores, de 
origem de capital nacional ou de capital 
externo, dependem da concepção do 
projeto gerenciado pela Embraer. A 
gestão de projeto toma-se uma 
variável determinante para as 
possibilidades de adensamento da 
cadeia. Destaca-se que esta gestão de 
projeto segue uma tendência de 
comportamento comum a todas 
grandes empresas integradoras, sendo 
fruto da evolução de todo um setor 
econômico, dominado principalmente 
por dois grandes grupos (Boeing e 

Airbus). Ao mesmo tempo o fato da 
Embraer conceber um projeto de 
aeronave em um país de 
industrialização tardia exige que a 
empresa incorpore inovações que 
permitam uma inserção positiva em 
um mercado internacional altamente 
concorrêncial. Desta forma, a Embraer 
realiza uma constante modificação no 
desenho da cadeia de fornecedores, 
que se mostra cada vez mais 
internacionalizado. Por sua vez, os 
fornecedores locais se debatem de 
forma intensa com um número maior 
de barreias de entrada, que surgem 
principalmente através de dificuldades 
de acessos a tecnologias criticas e 
formas de financiamento. A criação da 
matriz de capacitação destes 
fornecedores explicita o grau de 
distanciamento entre fornecedores 
locais de aeroestruturas e os 
fornecedores (parceiros de risco) de 
sistemas aeronáuticos. Quanto às 
políticas públicas para o setor, elas se 
mostram pouco efetivas, muito em 
função da pouca capilaridade das 
agências de fomento. Constatase, 
paradoxalmente, que o país possui um 
ambiente propício para a concepção e 
integração de aeronaves, atividade 
altamente estratégica e agregadora de 
valor, mas ao mesmo tempo apresenta 
um ambiente hostil para a produção e 
desenvolvimento de aeroestruturas e 
sistemas. As conseqüências são claras: 
um crescimento nas atividades de 
integração e concepção de projeto, 
porém, ao mesmo tempo uma 
atividade de produção de 
aeroestruturas e de sistemas cada vez 
mais reduzida e precária. Questiona-se, 
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no entanto, a existência de alguma 
alternativa que não penalize a empresa 
coordenadora da cadeia. Este trabalho 
busca auxiliar a reflexão sobre esta 
questão a partir da análise das 
competências dos fornecedores locais 
da Embraer. 
 

Marcelo Gonçalves do Valle 
Maria Beatriz Machado Bonacelli 

O sistema nacional de inovação em 
biotecnologia no Brasil: Possíveis 
cenários. 
 
Resumo 

Esta tese tem por objetivo o estudo do 
sistema nacional de inovação em 
biotecnologia (SNIB) no Brasil, 
identificando gargalos, entraves e 
desafios, culminando na sugestão de 
ações e políticas para seu adensamento 
e consolidação. Para a consecução 
deste objetivo, incorporaram-se 
ferramentas de prospecção tecnológica 
e cenários, os quais constituem um 
aparato pervasivo para o diagnóstico 
situacional, monitoramento e tomada 
de decisão, reduzindo conflitos quanto 
a percepções relativas ao futuro e 
aprimorando a qualidade de ações e 
decisões estratégicas, contribuindo na 
formulação das referidas prescrições. 
Para fins didáticos, o trabalho foi 
dividido em quatro capítulos. O 
primeiro analisa a abordagem 
metodológica de sistemas de inovação, 
bem como a evolução histórica do 
sistema nacional de C&T e a formação 
do sistema de inovação brasileiro. 
Adicionalmente, apontam-se os 
principais gargalos e entraves à sua 
evolução. O segundo capítulo focaliza a 
dinâmica da biotecnologia e 

transformações decorrentes da 
aplicação de técnicas de engenharia 
genética, biologia molecular e celular, 
suscitando a necessidade de 
conformação de novos marcos 
regulatórios e institucionais, trazendo 
consigo o recrudescimento de debates 
no âmbito da regulação da 
biossegurança e direitos de 
propriedade intelectual. O terceiro 
capítulo analisa determinados padrões 
de organização da biotecnologia em 
países e regiões como Estados Unidos, 
Japão e União Européia, seguindo-se a 
análise da evolução e conjuntura do 
SNIB no Brasil. Finalmente, no quarto 
capítulo, utiliza-se a técnica de cenários 
prospectivos, a partir dos quais são 
propostos quatro possíveis 
desdobramentos para o 
desenvolvimento da biotecnologia e 
deste sistema no país. Dentre as 
principais conclusões do trabalho, 
aponta-se a necessidade de 
aprimoramento, em âmbito nacional, 
das condições gerais de seu ambiente 
institucional, contemplando o marco 
regulatório em biossegurança, acesso a 
recursos genéticos e sistema de 
propriedade intelectual; perenização, 
continuidade e políticas públicas mais 
seletivas, que contribuam para maior 
vinculação dos atores nele 
circunscritos; instituição de 
mecanismos que contribuam para o 
incremento do investimento público e 
privado; melhoria e desconcentração 
de condições de infra-estrutura e 
formação de recursos humanos e, por 
fim, criação de condições mais 
favoráveis para o empreendedorismo 
privado, mediante a instituição de 
linhas de financiamento privilegiadas, 
dinamização de mercados de capitais, 
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seed money e instrumentos de 
intermediação financeira, além de 
ações que facilitem a contratação de 
profissionais especializados e a 
melhoria da gestão da propriedade 
intelectual. 
 

Maria Alice Rebello do Nascimento 
Tamás Joszef Marton Karoly 
Szmrecsányi 

Os instrumentos de avaliação da 
produção científica no campo das 
ciências humanas e sociais: Um estudo 
de caso da antropologia no Brasil. 
 
Resumo 

A comunicação científica, qualquer que 
seja o ângulo pelo qual for examinada, 
constitui parte essencial do processo 
de investigação científica. Contudo, 
essa comunicação sempre enfrentou a 
mudança e a diversidade. Os principais 
veículos utilizados no passado, de 
maneira preponderante, em suas mais 
variadas modalidades de divulgação: 
inscrições, manuscritos, conferências, 
livros impressos, agora subsistem com 
novos meios de divulgação criados pela 
tecnologia da comunicação, que se 
incumbe de "apagar" a distinção 
tradicional entre a comunicação formal 
e a informal. O que parece haver se 
mantido durante todo esse tempo é a 
noção de que apenas os próprios 
cientistas podem avaliar o trabalho de 
seus colegas - os seus pares. Para 
tentar entender todo esse 
enredamento, a pesquisa teórica se 
embasou nos preceitos teóricos de 
funcionamento da ciência descritos por 
Robert Merton, nas análises 
quantitativas da ciência empregadas 
por Derek de Solla Price e na 

contribuição de Eugene Garfield que 
criou os índices de citações 
bibliográficas. Do ponto de vista da 
pesquisa empírica, examinou-se a 
produção científica e o "fazer" dos 
pesquisadores brasileiros no campo da 
Antropologia, a partir da análise dos 
currículos destes antropólogos, 
disponíveis no CV-Lattes e de 
entrevistas estruturadas encaminhadas 
aos principais atores desta pesquisa. O 
conjunto destes resultados permitiu 
evidenciar que a comunicação 
científica em Antropologia é veiculada 
em periódicos, mas principalmente em 
outras modalidades de publicação, a 
despeito do crescente emprego de 
instrumentos internacionais de 
medição da produção da ciência que 
elegeram os periódicos e seus artigos. 
Essa mudança cultural, vinda do 
exterior, vem se refletindo nas agências 
de fomento à pesquisa do Brasil. 
Porém, essa crescente importância dos 
periódicos internacionais, de maneira 
indiscriminada, imposta em todos os 
ramos da ciência, tem trazido enormes 
prejuízos, no que tange ao 
desempenho da produção científica 
visível da Antropologia brasileira e no 
financiamento de suas pesquisas. 
 

Mauro Zackiewicz 
Sergio Luiz Monteiro Salles Filho  

Trajetórias e desafios da avaliação em 
ciência, tecnologia e inovação. 
 
Resumo 

A discussão sobre desafios e trajetórias 
da avaliação em ciência, tecnologia e 
inovação (C, T &L) está diretamente 
ligada aos desafios de compreender 
como participação e aprendizado se 
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relacionam com avaliação. A partir de 
um esquema analítico geral, são 
discutidos os fundamentos, a variação 
de formas possíveis e os principais 
desafios colocados aos processos de 
avaliação. Alguns problemas 
importantes em avaliações merecem 
destaque, como os limites lógicos à 
escolha social, a delimitação das 
relações de causalidade e atribuição, a 
legitimação via objetivação das 
avaliações e as inevitáveis influências 
subjetivas. A Parte 1 deste trabalho 
aborda o tema avaliação de modo 
relativamente abstrato, com ênfase em 
aspectos conceituais e lógicos dos 
processos individuais e sociais que 
geram as avaliações e seus métodos. 
Na Parte II, a discussão se volta aos 
diferentes contextos para os quais 
métodos de avaliação da ciência e da 
tecnologia foram desenvolvidos. Os 
principais métodos correntemente 
empregados para avaliar a C&T são 
apresentados e um método 
especificamente desenhado para a 
avaliação no contexto da C&T em Rede 
é descrito detalhadamente. Essa forma 
institucional da ciência e tecnologia é 
caracterizada pela co-existência de 
múltiplos arranjos entre múltiplos 
atores da sociedade, orientados à 
produção de conhecimento e inovação. 
Nela, características como participação, 
aprendizado e promoção de efeitos de 
coordenação visando inovação são 
distintivas. Essas premissas são ponto 
de partida para o Método de Avaliação 
em Múltiplas Dimensões (MDM) 
apresentado e discutido ao final do 
trabalho. 
 
 

Mirian Hasegawa 
André Tosi Furtado 

Avaliação das capacitações e dos 
spinoffs gerados por programas de 
P&D: O Programa Cana do IAC. 
 
Resumo 

A proposta desta tese é desenvolver 
uma metodologia de avaliação de 
impactos de programas de P &O que 
incorpore a análise das capacitações e 
dos spinoffs - resultados que não eram 
previstos nos objetivos do programa. A 
metodologia desenvolvida é aplicada 
em um programa de P &D de um 
instituto de pesquisa agrícola: o 
Programa de melhoramento genético 
da cana-de-açúcar do Instituto 
Agronômico (PROCANA). O intuito é 
contribuir para a compreensão do 
processo de transformação dos 
conhecimentos e capacitações 
(gerados nos programas de P&D) em 
resultados econômicos. O resultado 
mais claro da P&D é a inovação 
diretamente relacionada aos objetivos 
iniciais do programa, cuja difusão gera 
muitos impactos econômicos. O 
resultado mais "obscuro", mas não 
menos importante, da P&D é a 
aplicação das capacitações e dos 
conhecimentos gerados e aprendidos 
durante o programa para equacionar 
outros objetivos (externos ao escopo 
do programa). Estes produtos 
obscuros, que constituem os resultados 
indiretos da pesquisa, geram 
relevantes impactos econômicos, os 
quais podem e devem ser mensurados 
para que se possa avaliar a real 
importância do investimento em P&D. 
A metodologia de avaliação aqui 
proposta é composta de um conjunto 
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de três metodologias. Duas delas são 
desenvolvidas na tese: uma para 
identificar e mensurar a criação ou 
aprofundamento de capacitações nos 
participantes de um programa de P&O, 
e outra para mapear os fluxos e 
transformações do conhecimento 
durante a execução de tal programa e 
os spinoffs gerados nesse processo. 
Ademais, os impactos econômicos do 
programa são quantificados através da 
metodologia criada pelo Bureau 
d'Economie Théorique et Apliquée 
(BETA). As três metodologias são 
complementares e se interligam 
formando uma ferramenta capaz de 
avaliar os impactos econômicos do 
programa de P&O, as capacitações 
criadas e o processo de geração dos 
spinoffs. A aplicação dessa ferramenta 
ao PROCANA mostrou que este 
programa gerou impactos bastante 
altos tanto na criação de capacitações 
quanto na parte econômica. O 
PROCANA foi responsável pela criação 
de seis spinoffs, os quais geraram um 
impacto econômico 51 vezes maior que 
o impacto econômico da inovação 
principal. A metodologia desenvolvida 
foi capaz de criar a ponte entre 
competências e resultado econômico, 
de tal forma que foi possível indicar 
quanto do impacto econômico foi 
devido às capacitações geradas pelo 
programa. O mapeamento das 
conversões do conhecimento na 
criação dos spinoffs lançou algumas 
luzes sobre os fatores que contribuem 
para o surgimento desse fenômeno. A 
proximidade do instituto de pesquisa 
(IAC) com os usuários da sua tecnologia 
foi o principal fator gerador do impulso 
inicial para a criação dos spinoffs. 
Outro aspecto que pôde ser observado 

é que os spinoffs são, sobretudo, novas 
combinações de conhecimentos já 
existentes no programa e não a criação 
de novos conhecimentos. Foi 
importante também a estratégia do 
PROCANA de aproveitar as suas 
capacitações para responder às 
oportunidades apresentadas pela 
demanda e, dessa forma, encontrar 
novas fontes de financiamento. 
 

Nanci Stancki da Luz 
Leda Maria Caira Gitahy  

Reestruturação produtiva e gênero: 
Um estudo de caso em duas empresas 
de linha branca. 
 
Resumo 

Esta tese discute os efeitos da 
reestruturação produtiva para o 
trabalho de homens e mulheres por 
meio de um estudo de caso em duas 
empresas de eletrodomésticos de linha 
branca, localizadas no interior de São 
Paulo. A opção metodológica foi a 
combinação da pesquisa qualitativa 
interpretativa com a quantitativa, 
permitindo tanto a análise dos 
conteúdos dos depoimentos quanto da 
tabulação cruzada das respostas 
quantificáveis. A investigação contou 
com cento e oitenta e três 
participantes que responderam a um 
roteiro de entrevista semi-estruturada 
com questões abertas e fechadas. Na 
década de 1990, o setor de linha 
branca se internacionalizou e passou 
por intensas transformações, entre as 
quais destacamos a introdução de 
inovações tecnológicas e 
organizacionais que afetaram o 
trabalho no conjunto do setor e nas 
plantas pesquisadas. Percebemos uma 
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redução significativa dos postos de 
trabalho e dos salários, a elevação das 
exigências mínimas de escolaridade 
para contratação e permanência no 
emprego, bem como a necessidade de 
formação continuada por meio de 
cursos e treinamentos. O aumento da 
produtividade, a redução de empregos 
e as condições inadequadas de 
trabalho acarretaram uma 
intensificação do trabalho que 
provocou impactos sobre a saúde dos 
trabalhadores, percebida pelo elevado 
número de casos de doenças 
ocupacionais. A pesquisa revelou que 
esses impactos da reestruturação 
produtiva das empresas estudadas não 
ocorreram de forma homogênea para 
homens e mulheres. Tais diferenças 
puderam ser associadas à divisão 
sexual do trabalho (produtivo e 
reprodutivo) mantida, sobretudo, por 
representações de gênero que 
associam a mulher ao espaço privado, à 
delicadeza e fragilidade e, os homens, 
ao espaço público, ao provimento 
familiar e ao trabalho pesado. 
Verificou-se ainda que, se por um lado, 
as mudanças tecnológicas e 
organizacionais contribuíram para 
ampliar os espaços de atuação das 
mulheres com nível de instrução 
superior em cargos de comando antes 
considerados como redutos 
masculinos, por outro, ajudaram a 
manter e ampliar a segregação 
horizontal e vertical das mulheres do 
chão de fábrica que permaneceram 
concentradas em ocupações de menor 
remuneração, pouca mobilidade de 
carreira e cujas atividades privilegiam 
atributos como a resistência à 
monotonia, a destreza manual e a 
paciência. 

Roberta Graf 
Newton Muller Pereira  

Política ambiental transversal: 
Experiências na Amazônia brasileira. 
 
Resumo 

Nessa Tese desenvolveu-se o conceito 
da Política Ambiental Transversal, que 
representa a internalização da 
sustentabilidade sócio-ambiental no 
conjunto das políticas públicas de uma 
localidade. Parte-se da premissa de que 
a política ambiental transversal é mais 
adequada do que a política ambiental 
exclusivamente setorial por possibilitar 
o alcance de modelos de 
desenvolvimento ambientalmente mais 
sustentáveis, tal qual preconiza a 
Agenda 21. Os objetivos da pesquisa 
foram caracterizar a política ambiental 
transversal nos seus aspectos teóricos 
e metodológicos e analisar dois 
estudos de caso: as políticas 
ambientais recentes dos estados 
amazônicos do Acre (estudo principal) 
e do Amapá (estudo complementar). 
Sob o ideário do “desenvolvimento 
sustentável”, governos destes estados 
adotaram prioridades ambientais em 
seus programas, os quais podem 
representar iniciativas de 
transversalidade. Na investigação 
utilizou-se um arcabouço conceitual 
composto da sustentabilidade sócio-
ambiental, de noções históricas do 
ambientalismo (com destaque para as 
escolas do Ecodesenvolvimento e da 
Ecologia Profunda), da Ecologia, do 
paradigma sistêmico (teorias da 
complexidade), da Análise de Políticas 
Públicas, das prioridades sócio-
ambientais para o bioma amazônico, 
bem como das interfaces da questão 
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ambiental com a Ciência e Tecnologia e 
com a Economia. A análise dos casos 
do Acre e do Amapá revelou que a 
variável ambiental tem sido 
incorporada em diversas políticas 
públicas, e isto pôde ser comprovado 
por meio da evolução positiva de 
indicadores de sustentabilidade nestes 
estados. Pode-se dizer, portanto, que 
em ambos estados ocorrem 
experiências de política ambiental 
transversal, embora com algumas 
limitações, o que demonstra que essa 
nova concepção tem sido uma 
tendência significativa. A 
caracterização teórico-metodológica da 
política ambiental transversal, feita 
com aportes da literatura, pôde então 
ser aprimorada com os resultados dos 
estudos de caso. 
 

Vera Maria da Motta Vieira 
Sérgio Robles Reis de Queiroz  

Competências para inovar no setor 
farmacêutico: O caso da Fundação 
Oswaldo Cruz e de seu Instituto 
Tecnológico em Fármacos/Far-
Manguinhos. 
 
Resumo 

A inovação em produtos e processos é 
reconhecida como fundamental para a 
competitividade das empresas e dos 
países e parece depender de um 
conjunto de fatores que vão além da 
capacidade tecnológica (ou mudança 
técnica). Utilizando-se como referência 
teorias e estruturas analíticas recentes 
da literatura sobre o desenvolvimento 
e acumulação de competências e 
processos de aprendizagem, investiga-
se as competências para inovar na 
indústria farmacêutica, especialmente 

as competências tecnológicas, 
organizacionais, relacionais, dos meios 
e produtivas. Tomando como modelo o 
"ciclo do medicamento inovador" 
através da rota de síntese química, 
analisam-se as competências 
envolvidas no processo de trazer à 
comercialização um novo 
medicamento. Descrevem-se os 
estágios tecnológicos, a cadeia 
produtiva, a curva de valor e a 
evolução das tecnologias na 
experimentação farmacêutica, assim 
como as principais transformações que 
vêm ocorrendo nesta indústria na 
atualidade e no contexto internacional 
e nacional. Tal referencial é aplicado ao 
estudo de caso da Fundação Oswaldo 
Cruz Fiocruz, a maior instituição de C&T 
em saúde da América Latina e de seu 
Instituto de Tecnologia em Fánnacos - 
Far-Manguinhos, laboratório produtor 
integrante da rede oficial e o único 
ligado ao Ministério da Saúde do Brasil. 
Como resultado da pesquisa, identifica-
se a trajetória institucional e 
tecnológica da Fiocruz em 
medicamentos e o salto gerencial e 
tecnológico de Far-Manguinhos, 
realizado em pouco mais de duas 
décadas. O aprendizado tecnológico 
realizado através de engenharia 
reversa de anti-retrovirais (cópia) 
proporcionou ao Ministério da Saúde 
de promover maior acesso aos 
medicamentos à população através de 
Programas Estratégicos de Saúde 
Pública, como o da AIDS, trazendo 
economias substanciais de divisas e 
maior efetividade no combate às 
doenças no País. Constatou-se estarem 
instaladas na Fiocruz grande parte das 
competências para inovar, mas estas 
não estão integradas a ponto de fazer 
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emergir uma inovação radical (fármaco 
ou medicamento inovador). 
 

DISSERTAÇÕES 

Adalberto Mantovani Martiniano de 
Azevedo 
Newton Muller Pereira  

Regulação ambiental e mudança 
técnica na indústria de refino de 
petróleo: O caso da refinaria de 
Paulínia. 
 
Resumo 

A dissertação discute a influência da 
regulação ambiental na adoção de 
novas técnicas produtivas e na 
modificação de técnicas existentes na 
indústria de refino de petróleo, 
particularmente na Refinaria de 
Paulínia (REPLAN). Para isso, são 
caracterizadas as técnicas adotadas 
para adequar os processos de refino à 
regulação que controla impactos locais 
(relacionados à proteção de recursos 
como água, ar e solo) e as técnicas 
adotadas para produzir diesel e 
gasolina menos poluentes, outra 
exigência dos órgãos de regulação 
ambiental. A pesquisa caracteriza 
tecnologias adotadas na REPLAN no 
final da década de 90 e as medidas 
regulatórias relacionadas à sua adoção. 
Sob a ótica da economia evolucionista, 
que considera que a tecnologia evolui 
conjuntamente ao contexto sócio. 
 

Cássio Garcia Ribeiro Soares da Silva 
André Tosi Furtado 

A Política de compras de entidades 
públicas como instrumento de 
capacitação tecnológica: O caso da 
Petrobrás. 

 
Resumo 

Esta pesquisa propõe investigar as duas 
principais agendas de política industrial 
e tecnológica colocadas atualmente 
aos paises periféricos, quais sejam, a 
agenda do Banco Mundial (BIRD) e a 
agenda neo-schumpeteriana, 
enfocando as recomendações dos dois 
modelos de desenvolvimento no que 
diz respeito às políticas industrial e 
tecnológica. A política de compras 
governamentais é o mote desta 
dissertação. A partir da construção de 
uma tipologia acerca de compras 
governamentais, na qual - dentre 
outras - aparece a posição das 
correntes neoliberal e 
neoschumpeteriana a respeito dessa 
modalidade de política, pretende-se 
revelar de que modo o setor público de 
um pais pode utilizar seu poder de 
compras. À luz dos elementos 
levantados pela literatura, faz-se uma 
análise crítica da experiência da 
Petrobras, enfocando as compras que a 
operadora nacional realiza para seus 
empreendimentos offshore. O 
PROMINP, um programa lançado pelo 
Governo Federal, cujo objetivo é 
fomentar a participação dos 
fornecedores locais nos projetos de 
investimentos da Petrobras, é o estudo 
de caso apresentado nesta dissertação. 
Os resultados do trabalho indicam que 
a política de compras da Petrobras, não 
se baliza pelo modelo neo-
schumpeteriano de política de compras 
governamentais, uma vez que há 
escassos indícios da existência de 
elementos dentro de tal política que 
articulem as políticas industrial e 
tecnológica. 
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Claudiana Guedes de Jesus 
Leda Maria Caira Gitahy  

Desregulamentação e trabalho na 
Aviação Comercial Brasileira (1990 - 
2002). 
 
Resumo 

O objetivo desta dissertação é estudar 
as transformações da aviação 
comercial brasileira durante a década 
de 1990 e suas conseqüências para o 
mercado de trabalho do setor. A 
reestruturação da aviação comercial 
mundial se inicia com o processo de 
desregulamentação do transporte 
aéreo a partir de 1978 nos Estados 
Unidos. A desregulamentação teve 
como objetivo abrir o mercado e 
incentivar a concorrência, mas teve 
como conseqüência uma onda de 
privatizações, fusões, aquisições e 
alianças entre as companhias aéreas 
que levaram a uma grande 
concentração no mercado 
internacional. Como parte desta 
reestruturação destacamos a 
reorganização dos serviços das 
companhias e as inovações 
introduzidas nos equipamentos. No 
Brasil, o processo de flexibilização da 
regulamentação começa no início dos 
anos 1990. A política de competição 
controlada, que se caracteriza por uma 
forte intervenção estatal no controle 
de rotas e tarifas, vigente desde os 
anos 1960 é gradativamente 
abandonada. Ao longo dos anos 1990 
assistimos à abertura do mercado e ao 
abandono do controle tarifário. Como 
conseqüência observamos um intenso 
movimento de entrada e saída de 
companhias aéreas resultando na 
concentração do setor. No período 

estudado ocorreu uma grande elevação 
das atividades do setor concomitante a 
redução do emprego, dos salários e do 
tempo de serviço, indicando uma maior 
instabilidade no mercado de trabalho 
da aviação comercial brasileira. 
Observamos ainda uma significativa 
redução de custos com pessoal por 
parte das companhias aéreas. 
 

Edilaine Venâncio da Rocha 
Sérgio Robles Reis de Queiroz  

As atividades tecnológicas pós-
privatização do setor de 
telecomunicações no Brasil. 
 
Resumo 

O objetivo desse trabalho é analisar as 
atividades tecnológicas realizadas pelo 
setor de telecomunicações no Brasil 
após a privatização com base na 
literatura disponível. Para tanto, 
aborda-se, primeiramente, as 
trajetórias institucional e tecnológica 
do setor no âmbito internacional, 
destacando a expansão da cadeia 
produtiva e a mudança no regime de 
inovação da indústria de 
telecomunicações, tendo como 
conseqüência o redirecionamento do 
foco das atividades de pesquisa. A 
seguir, faz-se uma retrospectiva 
histórica acerca das telecomunicações 
no Brasil, dedicando maior ênfase às 
políticas de fomento à indústria 
nacional, e ao processo de 
desregulamentação e liberalização do 
setor, determinantes na composição e 
capacitação tecnológica atual da 
indústria de telequipamentos presente 
no país. Essas colocações prévias visam 
contextualizar e balizar a análise 
proposta, delineada em torno das duas 
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esferas centrais no processo de 
capacitação tecnológica do setor em 
estudo: a) o Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento (CPqD); e b) e os 
fabricantes locais de equipamentos. 
Nesse sentido, são apresentadas e 
debatidas as evidências diretas e 
indiretas contidas nos trabalhos 
estudados. A partir disso, conclui-se 
que não há evidências concretas sobre 
a redução dos esforços tecnológicos do 
setor de telecomunicações no período 
pós-privatização. 
 

Flavia Pereira de Carvalho 
Sérgio Robles Reis de Queiroz  
Co-orientador: Ionara da Costa  

Investimento direto estrangeiro e 
transbordamentos tecnológicos: 
Conceitos e fatores determinantes. 
 
Resumo 

O objetivo do trabalho é discutir os 
fatores determinantes dos 
transbordamentos tecnológicos - os 
chamados spillovers - oriundos do 
investimento direto estrangeiro (IDE). 
Num primeiro momento, faz-se uma 
síntese do conceito, com base nas 
visões, nem sempre convergentes, 
apresentadas pela literatura 
consultada. A partir dessa 
conceitualização inicial, são analisados 
de forma detalhada os mecanismos por 
meio dos quais o fenômeno se 
manifesta na economia receptora do 
IDE. Num segundo momento, o 
trabalho procura levantar os fatores 
que determinam a ocorrência e a 
magnitude do spillover, considerando a 
particularidade de cada caso. Tais 
fatores estão relacionados ora com 
características específicas do IDE, ora 

com aspectos inerentes ao ambiente 
onde o investimento se instala. A 
importância dessa diferenciação reside 
na necessidade de compreender 
porque os transbordamentos 
tecnológicos não se manifestam de 
maneira uniforme em todas as 
localidades. Esse debate permanece 
em aberto na literatura, pois os 
métodos de análise, em sua maioria 
quantitativos, não esclarecem a 
questão. Por fim, estabelece-se uma 
discussão sobre a efetividade de 
políticas e ações governamentais de 
atração IDEs com maiores 
probabilidades de ocorrência de 
spillovers, partindo das evidências 
obtidas na análise dos fatores 
determinantes do fenômeno em 
estudo. A conclusão do trabalho é que 
a ocorrência de spillovers tecnológicos 
não é automática, predeterminada pela 
presença das EMNs. As capacidades 
acumuladas pela economia local são 
determinantes para que o 
conhecimento disponibilizado seja 
efetivamente absorvido pelos agentes; 
além disso, o IDE intensivo em 
atividades tecnológicas tende a criar 
maiores possibilidades de geração de 
spillovers. Em decorrência disso, 
políticas que queiram gerar maiores 
benefícios sob a forma de 
transbordamentos devem considerar 
esses aspectos, agindo em busca da 
ampliação de capacidades e focando na 
atração de investimentos com 
atividade inovadora interna. 
 

Henrique Tahan Novaes 
Renato Peixoto Dagnino 

Para além da apropriação dos meios 
de produção? O processo de 
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adequação sócio-técnica em fábricas 
recuperadas. 
 
Resumo 

Esta dissertação apresenta as 
conclusões e o percurso teórico 
metodológico de uma pesquisa 
financiada pela Fapesp realizada em 8 
Fábricas Recuperadas (FRs) brasileiras, 
argentinas e uruguaias para identificar 
processos de Adequação Sócio-Técnica 
(AST). No plano teórico, iniciou-se pela 
avaliação da concepção, entre outras, 
da corrente principal do marxismo, que 
acredita que as forças produtivas 
seguem um caminho inexorável e 
podem ser usadas numa eventual 
sociedade socialista. Provavelmente 
por isso, os partidários da Economia 
Solidária acreditam que a tecnologia 
convencional, engendrada sob a égide 
das relações sociais de produção 
capitalistas para atender à lógica de 
acumulação das grandes empresas, 
pode ser usada sem significativas 
modificações nos empreendimentos 
autogestionários que preconizam. 
Baseado na visão daqueles que 
revisitando o enfoque da construção 
social da tecnologia argumentam no 
sentido antagônico, e nos estudos 
sobre aprendizagem técnico-
econômica latino-americanos, 
concebemos o conceito de AST. Ele 
pode ser entendido como um processo 
inverso ao da construção sócio - 
técnica, em que um artefato 
tecnológico sofreria um processo de 
adequação aos valores e interesses 
políticos de grupos sociais relevantes, 
distintos daqueles que originalmente 
participaram de sua construção. Na 
pesquisa empírica, observamos que as 
FRs, apesar de inseridas no sistema 

produtor de mercadorias e tendendo a 
reproduzir as relações de trabalho 
herdadas, promoveram processos de 
AST nos âmbitos de a) software: 
mudanças de natureza cultural ligadas 
à repartição do excedente (i.e., 
retiradas mais próximas ou 
igualitárias), adequação parcial da 
fábrica aos interesses dos 
trabalhadores, apropriação do 
conhecimento do processo produtivo 
sem modificação da divisão do 
trabalho; b) orgware: apropriação do 
conhecimento do processo produtivo 
com modificação da divisão do 
trabalho; c) hardware: aquisição de 
maquinário, adaptações e 
repotenciamento. As FRs observadas, 
embora tenham promovido processos 
que se inserem na tipologia de sete 
modalidades de AST propostas na 
metodologia desenvolvida na pesquisa, 
parecem encontrar obstáculos devido: 
a) à naturalização da organização do 
processo de trabalho pelos 
cooperados, b) ao fetiche da 
tecnologia, que leva a que se acredite 
que a última tecnologia é sempre a 
melhor e se ignore seu caráter 
relacional, c) ao tempo necessário para 
uma transformação significativa das 
forças produtivas e da forma de 
repartição do excedente, d) aos 
constrangimentos impostos pelo 
mercado capitalista. 
 

Luciana Cristina Lenhari 
Ruy de Quadros Carvalho  

Existe uma economia baseada no 
conhecimento? Uma análise do papel 
do conhecimento na economia. 
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Resumo 

Esta Dissertação de Mestrado discute o 
papel do conhecimento na economia, a 
partir da reflexão sobre o argumento 
amplamente difundido por instituições 
internacionais multilaterais, 
especialmente a Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) e o Banco Mundial, 
de que as economias industrializadas 
estariam caminhando na direção de 
uma Economia Baseada no 
Conhecimento (EBC), na qual o 
conhecimento teria papel de principal 
insumo produtivo na criação de valor. 
O objetivo deste trabalho é contribuir 
para o melhor entendimento desse 
debate, buscando discutir o conceito 
de EBC e seus possíveis significados. A 
preocupação em estudar e entender 
melhor o papel do conhecimento na 
economia, justifica-se pela atuação 
significativa que estas instituições têm 
na definição das agendas políticas dos 
países desenvolvidos e em 
desenvolvimento. O estímulo de 
estudar esse tema vem de uma certa 
vulgarização da idéia de que 
estaríamos numa Terceira Revolução 
Industrial na qual agora o 
conhecimento é um elemento essencial 
para o crescimento. Existe uma 
Economia Baseada no Conhecimento? 
Para interpretar essa pergunta e saber 
quais os possíveis significados do que 
seria uma EBC, buscar-se-á responder 
duas questões: 1) há algo novo na 
relação entre ciência, tecnologia, 
inovação e crescimento econômico que 
justifique a proposição de uma nova 
etapa histórica de desenvolvimento 
capitalista, uma EBC que se diferencie 
das fases anteriores do capitalismo? e 
2) está em curso uma mudança na 

estrutura ocupacional e setorial das 
economias mais industrializadas, onde 
o peso do conhecimento em alguns 
setores ou ocupações justificariam a 
idéia de uma EBC? Para atender os 
objetivos da pesquisa, optou-se por 
privilegiar os trabalhos dos 
Neoschumpeterianos e Evolucionistas 
(N&E), pelo tratamento dado ao 
processo de geração e reprodução de 
conhecimento como insumo para a 
produção de valor, com foco no 
entendimento e na importância da 
Economia do Aprendizado (EA), e de 
Fritz Machlup, por ser o autor que se 
dedicou à entender o valor econômico 
do conhecimento e seu papel nas 
mudanças macro-estruturais da 
economia dos Estados Unidos, nos 
anos 1960/70. O que se pretende é 
trazer para o debate os elementos que 
esses autores nos fornecem para 
entender o papel do conhecimento na 
economia e, assim responder às 
questões colocadas. Com base nos 
estudos empreendidos nesta 
dissertação, conclui-se que em relação 
à questão 1, a resposta é não, pois nem 
as contribuições dos N&E e nem a de 
Machlup trazem qualquer argumento 
que corrobore essa questão, pelo 
contrário, com base nesses autores não 
há nada que evidencie alguma 
mudança em que o peso do 
conhecimento hoje seja mais 
importante do que foi no início do 
século passado. Em relação à questão 
2, há indicações de que a resposta seja 
sim. A contribuição desses autores 
fornecem vários elementos 
interessantes para pensar essa 
questão. No caso dos N&E, pode-se 
mencionar a relação entre mudança 
técnica e crescimento, a importância 
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da P&D e da concorrência oligopolista 
baseada em inovação, o tratamento da 
EA e a dimensão tácita do 
conhecimento. Em Machlup, pode-se 
destacar a construção das abordagens 
pela indústria e pela ocupação e sua 
preocupação com atividades essenciais 
na produção e distribuição de 
conhecimento. Para esses autores é 
clara a tendência de um aumento na 
demanda por trabalhadores mais 
qualificados e aptos a interagir em 
ambientes onde o conhecimento tem 
um importante papel na geração de 
riqueza. 
 

Marcos Paulo Fuck 
Maria Beatriz Machado Bonacelli 

Funções públicas e arranjos 
institucionais: O papel da Embrapa na 
organização da pesquisa de soja e 
milho híbrido no Brasil. 
 
Resumo 

Em meio aos diversos desafios que vêm 
sendo colocados às Instituições 
Públicas de Pesquisa (IPPs), acredita-se 
que uma melhor compreensão de suas 
funções públicas possibilita a 
proposição de políticas públicas 
voltadas à (re)organização da pesquisa 
e subsídios para a tomada de decisão 
não somente no âmbito público, mas 
também privado.  
Utiliza-se, para essa discussão sobre as 
funções públicas das IPPs, a forma 
como a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa) organiza a 
pesquisa de sementes de soja e milho 
híbrido no Brasil, chamando atenção 
para o monitoramento dos mercados. 
Acredita-se que a realização de tal 
prática permite um melhor 

conhecimento dos mercados em que 
uma instituição atua, assim como dos 
atores aí envolvidos, possibilitando 
arranjos institucionais. Para organizar a 
pesquisa e para intervir no mercado de 
sementes, a Embrapa realiza arranjos 
institucionais com outros atores 
relevantes (iniciativa privada, 
fundações de produtores, outras 
instituições congêneres etc.) do 
sistema de produção e de inovação. As 
parcerias com diferentes agentes do 
mercado de sementes, como no caso 
da União dos Produtores de Sementes 
de Milho da Pesquisa Nacional 
(Unimilho), das fundações de 
produtores e da Monsanto, pode 
conferir condições para intervenção no 
mercado de forma a garantir impactos 
positivos para os usuários do setor 
agrícola, contribuindo para a 
legitimação da Embrapa como IPP e 
dando às relações público-privado uma 
nova conotação (na pesquisa e no 
mercado de sementes). 
 

Marcus Aurélio Mamed de Miranda 
Leda Maria Caira Gitahy  

Redes de relacionamento e 
informação no setor público 
aeroespacial brasileiro. 
 
Resumo 

Esta dissertação discute as 
possibilidades e limites da 
padronização da informação 
tecnológica para o melhoramento da 
coordenação intra e inter-redes de 
fornecimento, locais e globais, do Setor 
Público Aeroespacial Brasileiro (SPAB). 
O SPAB integra uma rede global de 
relacionamentos extremamente 
complexa e internacionalizada que 
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necessita do fluxo confiável de 
informações técnico-gerenciais. A 
integração das suas atividades, dentre 
outros fatores, depende fortemente da 
comunicação entre os seus elos, que só 
é possível mediante o uso de uma 
linguagem padronizada. O Sistema 
OTAN de Codificação (SOC) é o sistema 
comum e uniforme aceito e utilizado 
pela rede para a identificação e 
classificação de itens de suprimento. 
No SOC, a identificação precisa permite 
a diferenciação entre os itens de 
suprimento, resultante do 
conhecimento das especificações 
dimensionais, mecânicas, elétricas, 
físicas, químicas e de desempenho do 
item. Uma análise mais profunda dos 
itens de suprimento consumidos, 
fabricados e importados por cada país 
utilizador do SOC, pode estabelecer em 
quais itens tecnológicos cada país é 
dependente de importação e que 
mercado potencial isso representa. A 
idéia é de que é possível utilizar a 
informação disponível como uma 
ferramenta de inteligência de mercado 
e de estratégia competitiva para o 
setor aeroespacial brasileiro, tanto 
para a diversificação de seus 
fornecedores internacionais e locais, 
como para políticas industriais de 
desenvolvimento de fornecedores 
locais e/ou nacionais. A hipótese 
desenvolvida neste trabalho é que o 
conhecimento dos dados técnicos dos 
itens de suprimento, disseminados no 
SOC, poderia “enfraquecer” o domínio 
e o controle das empresas detentoras 
de tecnologias similares sobre a sua 
transferência, ampliando o universo de 
possibilidades de formação de novos 
relacionamentos no âmbito do SPAB. 
 

Maria das Graças Moura Brito 
Roberto Carlos Bernardes  

A “colcha de retalhos” da metrópole 
paulista: simples aglomerados ou 
sistemas produtivos embrionários na 
indústria do vestuário? 
 
Resumo 

Este estudo aborda a questão do 
espaço metropolitano para os 
processos de aprendizado e inovação 
tecnológica. Parte-se do princípio que o 
Município de São Paulo (MSP) preserve 
uma "colcha de retalhos" de 
aglomerações produtivas de 
características diversificadas. Nesta 
perspectiva, o objetivo principal é 
compreender em que medida o espaço 
econômico e institucional do MSP é 
propício à organização de Sistemas 
Produtivos e Inovativos Locais, tendo 
como foco de estudo a indústria do 
vestuário. A análise empírica utilizou 
informações extraídas da Pesquisa da 
Atividade Econômica Paulista (P AEP) e 
entrevistas com produtores e 
instituições. Para identificar os 
aglomerados produtivos, os limites 
geográficos do MSP foram divididos em 
cinco áreas (centro, norte, sul, leste e 
oeste), onde foi aplicado o Quociente 
Locacional. A fim de caracterizar a 
dinâmica tecnológica dos aglomerados 
a análise descreveu e comparou os 
elementos estruturais, o padrão 
tecnológico e os mecanismos de 
interação. Os resultados mostram que 
as principais aglomerações do 
vestuário do MSP estão localizadas nas 
Áreas Central e Leste, cujas estratégias 
produtivas são diferenciadas. No 
aglomerado da "Área Central" a 
dinâmica tecnológica está direcionada 
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ao desenvolvimento de design, 
investimento na marca e lançamento 
de novos produtos, mantendo 
interações mais sensíveis com o 
mercado e instituições. Neste sentido 
apresenta elementos potenciais de 
uma trajetória evolutiva, 
caracterizando-se como um sistema 
produtivo e inovativos. Já o 
aglomerado da "Área Leste" apresenta 
características elementares, decorrente 
da especialização em produto de 
menor valor agregado, com 
competitividade baseada no preço. Os 
mecanismos de aprendizado e 
interações são fracos, se constituindo 
num aglomerado com organização 
incipiente. 
 

Rafael de Brito Dias 
Renato Peixoto Dagnino 

A política cientifica e tecnologica 
latino-americana: Relações entre 
enfoques teoricos e projetos políticos. 
 
Resumo 

A matriz analítico-conceitual que 
marcou a política científica e 
tecnológica após a 2a Guerra Mundial 
está associada à concepção linear da 
relação entre ciência, tecnologia e 
desenvolvimento. Ainda hoje essa 
concepção mantém sua força dentro 
da esfera da política científica e 
tecnológica. Existem, contudo, três 
enfoques que se propõem a questionar 
essa visão: o enfoque Evolucionário, 
Pensamento Latino-Americano em 
Ciência, Tecnologia e Sociedade 
(PLACTS) e o que aqui chamamos de 
Visão Alternativa. o enfoque 
Evolucionário parte de formulações 
teóricas geradas nos países centrais e 

representa o mais difundido dos três. O 
PLACTS representa uma corrente de 
pensamento autônoma e original da 
América Latina e que, apesar de 
remeter às décadas de 1960 e 1970, 
ainda se mostra bastante atual. A Visão 
Alternativa, por sua vez, busca 
constituir uma crítica legitimamente de 
esquerda dentro do çampo da política 
científica e tecnológica. A política 
científica e tecnológica latino-
americana pode ser entendida a partir 
de uma modelagem desses distintos 
enfoques. Mais que isso, é possível 
fazer uma associação entre os referidos 
enfoques e alguns interesses 
específicos, que se traduzem em 
diferentes projetos políticos. 
 

Ricardo Furtado Rodrigues 
Ruy de Quadros Carvalho  

A organização do sistema de ciência e 
tecnologia no Tocantins: Evolução e 
problemas. 
 
Resumo 

Numa época de transição entre 
paradigmas técnico-econômicos, onde 
as transformações e as políticas 
promovem o desenvolvimento 
científico e tecnológico, o processo de 
inovação e acumulação de aprendizado 
toma-se cada vez mais estratégico para 
os países envolvidos no processo de 
globalização da economia. Assim, o 
processo de inovação passa a ser 
entendido como um processo 
interativo entre empresas, entre 
empresas e universidades, e entre 
empresas e instituições 
governamentais. Portanto, fica cada 
vez mais patente a necessidade de se 
instalar e de se manter um sistema que 
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permita que as virtudes de seus 
integrantes não só apareçam, mas se 
identifiquem com as características dos 
outros pólos do sistema, permitindo 
assim ganhos de competitividade 
econômica e de capacitação 
tecnológica e incremento dos 
benefícios sociais. Essa dissertação 
discute esses elementos, porém de 
uma perspectiva regional, tomando em 
conta o contexto de desenvolvimento 
do sistema de C&T no estado do 
Tocantins. O objetivo principal da 
pesquisa é compreender a organização 
e constituição do sistema de C&T no 
Tocantins, bem como suas instituições 
e sua dinâmica do processo de 
inovação, que permitem apontar 
alguns elementos que possam auxiliar 
as iniciativas relativas à constituição e 
ao fortalecimento do sistema de C&T 
no estado. O resultado dessa pesquisa 
sugere a busca de formas alternativas 
para a consolidação de um Sistema 
Estadual de C&T no estado, através do 
fortalecimento de parcerias locais e 
dando um enfoque maior a Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D). 
 

Rita de Cássia Salatti 
Leda Maria Caira Gitahy  

Flexibilização do trabalho em 
empresas de desenvolvimento de 
sistemas. 
 
Resumo 

Durante as duas últimas décadas 
observamos uma forte tendência de 
flexibilização dos vínculos contratuais e 
das condições de trabalho de 

profissionais em vários segmentos do 
mercado de trabalho. O objetivo desta 
dissertação é analisar as formas 
concretas que assume a flexibilização 
do trabalho na indústria de software, 
ou seja, as formas de uso do trabalho e 
modalidades de contratação 
predominantes em empresas do setor, 
assim como as visões de empresários e 
trabalhadores sobre este processo. Ela 
está baseada em pesquisa realizada em 
oito empresas nacionais de micro, 
pequeno e médio porte da região 
metropolitana de Campinas/SP entre 
2003 e 2004. Apesar da centralidade do 
uso de recursos humanos altamente 
qualificados para o seu êxito, observou-
se que no conjunto das empresas 
estudadas destaca-se a utilização de 
formas atípicas de contratação e a 
pesquisa discute todas as formas 
encontradas (CLT, cooperativa, pessoa 
jurídica, autônomo, informal, pseudo-
sócio e estagiário). A competição entre 
empresas do mesmo segmento é forte 
nesse mercado e o custo fixo da 
empresa de desenvolvimento de 
sistemas se dá basicamente pelo 
investimento em mão-de-obra 
empregada. Reduzindo valores nas 
contratações, é possível reduzir 
significativamente os custos. Os 
empresários entrevistados temem a 
oscilação do mercado. Já entre os 
trabalhadores entrevistados observa-se 
a preferência pela CLT, apesar de haver 
certa compreensão de que a indústria 
de software segue um padrão 
diferenciado de formas de contratação.
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2004 
TESES 

Eliane Cristina Franco 
Ruy de Quadros Carvalho  

Estratégias tecnológicas de empresas 
multinacionais no Brasil: Diversidade e 
determinantes. 
 
Resumo 

O principal objetivo desta tese consiste 
em traçar padrões de esforço 
tecnológico em Empresas 
Multinacionais (EMs) instaladas no 
Brasil e identificar seus principais 
determinantes. No período recente, 
EMs vêm se consolidando como fontes 
difusoras e criadoras de inovação, 
considerada a pedra angular para 
empresas aumentarem e garantirem a 
competitividade no mercado global. 
Entretanto, a aquisição de 
competências para inovar não é um 
processo fortuito, mas envolve a 
realização de diversos esforços 
tecnológicos, desde investimentos em 
capital físico, recursos humanos e 
conhecimentos até atividades de 
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e 
capacidade organizacional. Às 
diferentes formas como as empresas 
combinam esses ativos para gerar 
inovações chamamos de “estratégias 
tecnológicas”. Dados da amostra de 
370 EMs em operação no Brasil (Estado 
de São Paulo), no ano de 1996, 
extraídos da Pesquisa da Atividade 
Econômica Paulista (PAEP), revelaram 
comportamentos diferenciados quanto 
à busca e criação de ativos 
tecnológicos, caracterizando três 
estratégias tecnológicas distintas nesse 
grupo de empresas: a primeira, 

baseada em aquisição de tecnologia 
desincorporada (despesas com 
royalties e assistência técnica); a 
segunda em aquisição e criação de 
ativos tecnológicos Locais 
(investimentos em máquinas e 
equipamentos nacionais e pessoal 
alocado em P&D); e a terceira, 
orientada à importação de tecnologia 
Incorporada (investimentos em 
máquinas e equipamentos 
estrangeiros). Esses diferentes padrões 
de esforço tecnológico, por sua vez, são 
influenciados por distintos atributos da 
subsidiária. Em outras palavras, 
enquanto as estratégias baseadas em 
tecnologia desincorporada e 
importação de tecnologia incorporada 
variam significativamente conforme o 
setor de atividade industrial a que a 
empresa pertence, esforços 
tecnológicos mais intensivos, baseados 
na busca de ativos tecnológicos locais, 
são altamente influenciados pelo 
tamanho da filial. A conclusão principal 
é que os resultados dessa análise de 
agregados confirmam evidências 
empíricas recentes sobre a diversidade 
de comportamentos tecnológicos de 
EMs em Países em Desenvolvimento 
(PEDs). Os diferentes comportamentos 
tecnológicos identificados nas 
empresas estrangeiras em operação no 
Brasil mostram que suas atividades 
tecnológicas vão além da importação 
de tecnologia per se, muito embora as 
primeira e terceira estratégias 
caracterizem uma maior propensão das 
EMs à aquisição externa (fora da 
empresa) de tecnologia já existente. 
Além disso, economias de escala, 
geradas pelas grandes EMs, constituem 
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o principal determinante para a 
realização de esforços tecnológicos 
mais intensivos, decorrentes de 
atividades internas de P&D e de suas 
relações de complementaridade com 
fornecedores locais de bens de capital. 
 

Flávia Luciane Consoni 
Ruy de Quadros Carvalho  

Da tropicalização ao projeto de 
veículos: Um estudo das competências 
em desenvolvimento de produtos nas 
montadoras de automóveis no Brasil. 
 
Resumo 

Uma questão presente ao longo dessa 
tese é entender quais atividades são 
realizadas pela engenharia das 
subsidiárias das montadoras de 
automóveis instaladas no Brasil. 
Conforme várias pesquisas têm 
mostrado, os esforços dessas empresas 
no Brasil estão direcionados para o 
desenvolvimento de produtos (DP), 
mas pouco contribuem com o avanço 
da pesquisa tecnológica ou mesmo 
com o incremento da P&D local. 
Entretanto, essa constatação diz muito 
pouco sobre qual seria a vocação da 
engenharia automotiva brasileira; qual 
a complexidade dessas atividades; ou 
mesmo quais os conhecimentos 
necessários para realizar essas tarefas 
de forma a imprimir certo diferencial 
entre o que as montadoras fazem no 
Brasil vis-à-vis suas atividades no 
exterior. Esses questionamentos 
conduziram à definição do objetivo da 
tese, que buscou: entender como as 
empresas adquirem e acumulam 
competências em DP; quais os 
determinantes e condicionantes desse 
processo; e qual o tipo e a 

complexidade dessas competências. 
Para tanto, a metodologia, 
essencialmente qualitativa, foi 
estruturada em duas etapas de 
pesquisa: a primeira envolveu um 
survey em todas as montadoras de 
automóveis no Brasil, com entrevistas 
com profissionais que atuam 
diretamente com atividades 
tecnológicas. A segunda etapa foi 
definida em função da necessidade de 
conhecer, a fundo e em detalhes, um 
projeto em DP no Brasil e as 
competências envolvidas nessa 
atividade. Para tanto, foi realizado um 
estudo de caso, em profundidade, 
sobre o projeto Meriva, da GMB, que 
representa um dos mais complexos 
exemplos em DP já conduzidos pela 
engenharia automotiva brasileira. 
Dentre as principais conclusões, esse 
estudo mostra que há uma variedade 
de graus de capacidade na engenharia 
automotiva brasileira, o que orientou a 
definição de uma tipologia para definir 
as competências em DP no Brasil. Essas 
capacidades dependem tanto do 
estoque de conhecimento que a 
montadora já acumulou, o que requer 
tempo e esforço para ser consolidado, 
quanto do tipo de inserção que a 
subsidiária terá nas estratégias da 
corporação. Além disso, tem havido 
uma mudança de qualidade, 
complexidade e responsabilidade nas 
atividades que a engenharia brasileira 
vêm realizando, a ponto de qualificar 
algumas empresas a atuarem, no 
âmbito da corporação, nos projetos de 
DP globais. O conhecimento tácito, 
acumulado e incorporado na 
engenharia brasileira, tem sido um 
importante diferencial nesse processo. 
E, ainda que a pesquisa tecnológica não 
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seja o foco das atividades dessas 
empresas no Brasil, notamos 
importantes avanços no conhecimento 
tecnológico que está diretamente 
associado ao ciclo do DP. 
 

Giancarlo Nuti Stefanuto 
Renato Peixoto Dagnino 

O Programa Softex e a indústria de 
software no Brasil. 
 
Resumo 

O Brasil, como muitos outros países, 
apresentou durante a década de 1990 
uma significativa expansão de sua 
indústria software: Este processo foi 
simultâneo, no plano econômico, ao 
crescimento relativo das filiais de 
empresas transnacionais (ETNs) e a um 
fraco desempenho exportador. 
Associado à perda de importância 
relativa das empresas de capital 
nacional, ocorreu, no plano político, 
uma diminuição da capacidade dos 
atores envolvidos com o setor de 
software, para articular um projeto de 
longo prazo coerente com o interesse 
nacional. Como resultado, e 
diferentemente do que ocorre em 
países com características 
semelhantes, como a China e a Índia, o 
País hoje se apresenta mais como um 
espaço de realização de negócios para 
ETNs, do que como uma base para 
impulsionar empresas nacionais ao 
exterior. Esse panorama é bastante 
distinto do previsto pelo Programa 
Softex, criado pelo Ministério de 
Ciência e Tecnologia em 1993 e que era 
à época considerado como um 
equivalente, para o nascente setor de 
software brasileiro, do que havia sido a 
política da reserva de mercado para o 

hardware. Focado na capacitação 
tecnológica e gerencial das empresas 
de capital nacional e na exportação, ele 
se orientou por uma meta mobilizadora 
de ocupação de 1% do mercado global 
em 2000 (US$ 2 bilhões). Valor 20 
vezes maior do que o que País exporta. 
Esta pesquisa conclui que o estilo de 
atuação e o conteúdo dos 
instrumentos que o Programa 
implementou não eram capazes de 
materializar essa meta. Ademais, a 
inserção do arranjo político que o 
suportou nas instâncias públicas e 
privadas de decisão esteve muito 
aquém do que seria necessário. Não 
obstante, a ausência de outras ações 
governamentais explícitas, levam a que 
ele seja considerado como "a" Política 
de Software da década de 1990. Como 
é freqüente em nosso país, muito mais 
importante para definir a atual situação 
do setor foram as políticas implícitas. 
Entre essas, a promulgação da Lei 
8248/91, que facultou às empresas a 
aplicação dos recursos provenientes da 
renúncia fiscal em P&D. Aproveitando a 
superposição de atividades de pesquisa 
e de produção, típica de setores 
intensivos em tecnologia, as ETNs 
transformaram-se em pólos de 
potentes subsistemas baseados em 
Institutos de Pesquisa (e produção) de 
software. Eles hoje parecem nuclear, 
mediante contratos para realização de 
pesquisa, absorção de recursos 
humanos qualificados, subcontratação 
de serviços etc, os demais atores do 
setor (comunidades de pesquisa, 
empresas nacionais etc) e subordinam 
sua dinâmica aos interesses de seus 
pólos, as ETNs. 
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Marco Fabio Polli 
Newton Muller Pereira  

Incorporação da variável ambiental na 
dinâmica de inovação: Oportunidades 
e restrições para a indústria química e 
o exemplo da substituição dos CFCs 
(1987-1996). 
 
Resumo 

O setor químico possui uma 
problemática especialmente crítica 
relacionada à toxidade e 
cumulatividade de seus produtos, 
emissão de poluentes e acidentes de 
grande porte. O tema geral desta tese 
refere-se às oportunidades e barreiras 
para a incorporação da variável 
ambiental na dinâmica inovativa desse 
setor. É traçada a evolução histórica da 
indústria química tendo em vista as 
principais mudanças na sua base 
tecnológica e o aparecimento de 
problemas de ordem ambiental. 
Identifica-se como questão-chave o 
fortalecimento das regulamentações 
ambientais e da pressão da sociedade 
civil no momento em que o setor 
químico já perdia parte do seu 
dinamismo tecnológico. É salientada a 
diversidade da indústria química atual 
em termos de produtos, empresas e 
capacidade de renovação técnica e são 
discutidos modos de tratar o setor 
como um objeto de estudo. Para um 
melhor entendimento sobre as 
perspectivas de geração e adoção de 
inovações ambientalmente amigáveis, 
é realizada uma revisão teórica de 
autores ligados à economia 
evolucionista/neoschumpeteriana. 
Com o apoio desses elementos 
teóricos, são discutidas linhas de 
análise e hipóteses para o caso do 

setor químico. Um contraponto a partir 
de um caso concreto será realizado 
pela análise do processo de 
substituição dos CFCs deflagrada com o 
Protocolo de Montreal (1987). São 
avaliadas as alternativas técnicas 
introduzidas pela indústria química até 
a data limite de produção dos CFCs nos 
países centrais (1º de jan. de 1996). Por 
essa análise, evidencia-se uma 
substituição técnica realizada 
majoritariamente por inovações 
incrementais, porém, apesar disso, 
revela-se também um processo 
complexo, que demandou 
consideráveis esforços dos produtores 
e usuários. 
 

Mariza Velloso Fernandez Conde 
Renato Peixoto Dagnino 

Políticas de C&T e a área da saúde: 
Relevância da pesquisa biomédica 
para o sistema de saúde e para a 
saúde pública. 
 
Resumo 

O crescimento do papel do 
conhecimento na sociedade e os 
processos de globalização da economia 
promoveram, nas últimas décadas, 
transformações significativas na C&T. 
Adicionalmente, evidências de que a 
inovação teria se tornado um fator 
dominante no crescimento econômico 
dos países, e na dinâmica dos padrões 
de comércio internacional, 
impulsionaram a estruturação de 
políticas nacionais de promoção da 
inovação tecnológica. Várias análises 
têm considerado problemática a 
transposição de políticas de inovação 
formuladas para os países avançados 
para os países em desenvolvimento, 
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alertando para o fato de que elas 
podem produzir repercussões 
negativas para a C&T. Consideramos 
que, no caso da pesquisa em saúde, 
elas poderiam determinar efeitos 
adversos para a saúde pública. Tendo 
como referência essas considerações, 
este trabalho foi idealizado em torno 
de três objetivos principais: (a) realizar 
uma revisão abrangente dos 
desenvolvimentos teóricos recentes do 
campo dos estudos sociais da C&T com 
a perspectiva de ampliar a 
compreensão das bases conceituais 
que informam as políticas de C,T&I 
contemporâneas, (b) desenvolver 
instrumentos metodológicos para 
investigar as atividades e resultados da 
pesquisa biomédica, com o intuito de 
identificar seus usuários, e estimar sua 
relevância para o sistema de saúde e 
para a saúde pública e (c) aplicar os 
instrumentos concebidos para analisar 
as atividades e os resultados da 
pesquisa biomédica desenvolvida no 
Instituto Oswaldo Cruz, especialmente 
aqueles utilizados pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS). A pressuposição de 
que se tratavam de atividades e 
resultados relevantes, porém 
“invisíveis” para o sistema de C&T em 
função das técnicas avaliativas da 
pesquisa habitualmente utilizadas, foi 
examinada por meio dos instrumentos 
concebidos. A análise das interações 
entre os laboratórios de pesquisa e os 
atores externos indicou que os 
resultados da pesquisa realizada no 
Instituto originam assessorias técnicas, 
treinamento de recursos humanos e 
produção de diversos materiais e 
insumos, além de inovações 
tecnológicas, que são utilizados pelo 
sistema de saúde e apresentam grande 

relevância para a saúde pública. Diante 
dos achados obtidos, o trabalho 
recomenda o aprofundamento dos 
diagnósticos relativos à P&D em saúde 
realizada no País, uma vez que eles 
freqüentemente afirmam de forma não 
suficientemente substanciada uma 
baixa capacidade de gerar bens, 
insumos e serviços úteis ao 
enfrentamento dos problemas de 
saúde da população. Dessa forma, se 
estará contribuindo para que a tensão 
entre as políticas de C&T em Saúde da 
década de 90, que propunham a 
articulação entre o sistema de ciência e 
tecnologia e o sistema de saúde, e as 
recentes propostas de reorientação 
daquelas políticas, que prevêem a 
aproximação do empreendimento 
científico da saúde ao setor industrial, 
possa ser resolvida em perspectivas 
mais integradoras minimizando 
possíveis efeitos adversos para a saúde 
pública. 
 

Solange Maria Corder 
Sergio Luiz Monteiro Salles Filho  

Financiamento e incentivos ao sistema 
de ciência, tecnologia e inovação: 
Quadro atual e perspectivas. 
 
Resumo 

O objetivo desta tese é analisar os 
limites e as perspectivas dos incentivos 
e instrumentos de financiamento à 
ciência, tecnologia e inovação no Brasil, 
no período recente. Abordar os 
aspectos financeiros dos investimentos 
à inovação é fundamental no atual 
contexto no qual a inovação assume 
um papel central nas estratégias 
competitivas de empresas e países. O 
Brasil conta com uma estrutura 
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bancária de dimensões significativas, 
mas o crédito privado é um 
instrumento que pouco tem 
contribuído para o financiamento dos 
investimentos produtivos e inovativos 
por motivos como baixa demanda, 
cenário macroeconômico desfavorável 
e postura conservadora deste 
segmento do mercado para financiar 
investimentos em que as incertezas e 
os riscos são maiores que no mercado 
financeiro. O mercado de capitais 
brasileiro, por sua vez, tem baixa 
representatividade no volume de 
negociações reutilizadas na esfera 
financeira, também contribuindo 
pouco para a produção e para a 
inovação, em parte pelo pequeno 
número de empresas que participam 
deste mercado, em parte pelos 
problemas institucionais e regulatórios 
por ele apresentados. Inovações 
importantes vêm ocorrendo nestes 
mercados no nível internacional, mas 
elas não têm sido proveitosas, ao 
menos no Brasil, para ampliar o aporte 
de recursos em P&D&I. Apesar de 
crescente, o capital de risco, ainda tem 
baixa expressividade nos investimentos 
desta natureza. Por sua vez, o governo 
criou recentemente, diversos 
instrumentos de incentivo, mas estes 
não cobrem com a mesma intensidade 
todas as etapas envolvidas no processo 
de inovação. Ao mesmo tempo, o uso 
dos recursos vem sendo dificultado, ou 
por problemas de contingenciamento, 
ou pelas dificuldades de gestão destes 
recursos. Ampliar o alcance destes 
instrumentos para que a atividade de 
inovação e o desenvolvimento da P&D 
seja uma prática nas empresas dos 
mais diversos setores é desejável, 
inclusive para ocupar o espaço não 

coberto pelo mercado, devido à 
mencionada atitude conservadora dos 
investidores para incorporar ativos 
desta natureza em seus portafólios, 
mesmo com a emergência dos 
mercados secundários, da securitização 
de títulos, dos derivativos, e demais 
instrumentos que permitem segregar 
riscos ou ampliar a liquidez dos papéis 
negociados tornando-os mais 
aceitáveis nos mercados primários. As 
principais conclusões deste trabalho 
apontam para a insuficiência dos 
incentivos e instrumentos criados pelo 
governo e para a necessidade de um 
melhor aproveitamento, por parte das 
agências de fomento, das 
oportunidades do mercado, seja por 
meio do aumento na sua participação 
direta e indireta em mercados de risco, 
seja por meio da criação de novos 
conceitos de financiamento, seja pela 
intensificação dos mecanismos 
existentes. É desejável que haja uma 
maior cooperação entre FINEP e 
BNDES, pois suas ações são 
complementares ou até mesmo se 
sobrepõem. Desse modo seria 
conformada uma sólida base de 
finance e funding aos investimentos 
inovativos até hoje escassa no Brasil. O 
crescimento sustentado da economia 
é, porém, condição indispensável para 
que, também pelo lado da demanda, 
haja um maior estimulo no tocante às 
decisões de investir, criando-se assim 
um círculo virtuoso para o 
investimento produtivo e inovativo. 
 

William Nazaré Guimarães Gama 
Léa Maria Leme Strini Velho  

O papel do estado na regulação do 
acesso de pesquisadores estrangeiros 
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na Amazônia brasileira na década de 
1990: O caso do INPA. 
 
Resumo 

Esta tese buscou entender o papel do 
Estado na regulação do acesso de 
pesquisadores estrangeiros na 
Amazônia brasileira atualmente. A 
literatura sobre o assunto mostrou que 
os projetos científicos estrangeiros na 
Amazônia adquiriram grande 
autonomia, com pouco controle ou 
participação das instituições de 
pesquisa da região. Foi escolhido como 
estudo de caso a cooperação científica 
internacional praticada pelo INPA, um 
dos maiores institutos federais de 
pesquisa científica da região. 
Constatou-se que efetivamente a 
forma tradicional de controle existente 
desde 1933, baseada na fiscalização 
das expedições científicas estrangeiras, 
foi radicalmente modificada pelo 
Decreto nº 98.830/90, concedendo-se, 
a partir dali, um tratamento 
privilegiado baseado em convênios de 
cooperação, onde o INPA exerce pouco 
ou nenhum controle sobre o acesso de 
pesquisadores estrangeiros e sobre a 
saída de material científico. Assim, as 
expedições passaram a representar 
uma fração minúscula dos estrangeiros 
que vieram pesquisar na Amazônia 
através do INPA. Dois dos principais 
convênios (aqueles que receberam 
mais pesquisadores estrangeiros) 
foram estudados minuciosamente: os 
convênios INPA/Smithsonian 
Institution e INPA/lnstituto Max Planck 
de Limnologia. 

 
DISSERTAÇÕES 

 

Adriana Bin 
Sônia Regina Paulino  

Agricultura e meio ambiente: 
Contexto e iniciativas da pesquisa 
pública. 
 
Resumo 

A dissertação fundamenta-se na análise 
da internalização da variável ambiental 
nos institutos públicos de pesquisa 
agrícola (IPPAs), particularmente na 
Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa) e no Instituto 
Agronômico (IAC). Discute-se esse 
processo entendendo-o como 
resultante de uma co-evolução entre o 
contexto institucional relacionado ao 
desenvolvimento do setor agrícola, 
com destaque para as trajetórias 
tecnológicas na agricultura, e as 
trajetórias organizacionais desses 
institutos. O fenômeno mundial de 
reorganização dos institutos públicos, 
ocorrido a partir da década de 1980, é 
o pano de fundo para o processo 
analisado, interpretado sob a ótica de 
construção e garantia das condições de 
legitimidade e competitividade dos 
IPPAs. A internalização da variável 
ambiental constitui um processo 
recente e sem contornos nítidos sendo, 
no entanto, ilustrada pelas iniciativas 
formais (mandatos) e instrumentais 
dos institutos, notadamente aquelas 
relacionadas às formas de organização 
e gestão da pesquisa indicativas de 
alterações na orientação da P&D. O 
trabalho permitiu caracterizar e 
analisar a importância desses esforços 
organizacionais com base em três 
elementos principais: oferecimento de 
perspectivas de minimização e 
prevenção de impactos ambientais das 
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atividades agrícolas pela indução ou 
reforço de linhas de pesquisa que 
incorporem o foco ambiental; 
contribuição no embasamento 
científico e tecnológico para a 
consideração da temática ambiental no 
comércio agrícola; e reforço da 
capacidade dos institutos de 
identificar, valorizar e capitalizar novos 
ativos e demandas considerados 
relevantes para a sobrevivência dessas 
organizações.  
 

Ana Maria Bezerra Pina 
Leda Maria Caira Gitahy  

Inovações e trabalho: Percepções de 
trabalhadores e gerentes em uma 
empresa de linha branca. 
 
Resumo 

A indústria mundial de linha branca 
vem sofrendo, a partir dos anos 90, um 
intenso processo de concentração e de 
internacionalização, em escala global. 
No Brasil essas transformações têm se 
traduzido na desnacionalização do 
setor e intensificação do ritmo da 
difusão de inovações tecnológicas e 
organizacionais. 
Esta dissertação discute o processo de 
difusão dessas inovações em uma 
empresa de linha branca, localizada na 
cidade de Campinas / SP e analisa as 
percepções e avaliações de 
trabalhadores e gerentes sobre as 
mudanças no seu trabalho a partir da 
aquisição da empresa por uma grande 
multinacional norte-americana. 
Foi possível constatar que 
acompanhando a introdução de 
inovações tecnológicas e 
organizacionais na empresa 
investigada, houve uma diminuição do 

emprego e intensificação do trabalho, 
em um contexto de aumento do 
desemprego. Nesse sentido, as 
avaliações e percepções de gerentes e 
trabalhadores sobre as mudanças no 
seu trabalho apareceram 
profundamente afetadas pela sensação 
de insegurança quanto ao emprego e à 
renda. A satisfação e/ou insatisfação 
com as mudanças no trabalho 
apareceu associada à percepção dos 
indivíduos sobre suas perspectivas de 
carreira. A questão principal parece ser 
manter-se no mercado de trabalho, o 
que dependeria por sua vez, da 
capacidade individual de “atualização 
profissional”, vivida ora como desafio, 
ora como culpa. 
 

Bianca Santos Marzani 
André Tosi Furtado 

Avaliação de competências dos 
fornecedores locais da indústria do 
petróleo e gás natural. 
 
Resumo 

O objetivo principal da presente 
dissertação é desenvolver uma 
metodologia que trata de mapear 
competências em empresas, 
oferecendo subsídios à elaboração de 
indicadores que meçam os níveis 
alcançados por estas competências. O 
trabalho metodológico compreende 
três dimensões de competências, a 
saber: tecnológicas, organizacionais e 
relacionais. Estas dimensões 
desdobram-se em sub-competências 
que, por sua vez, são fundamentais à 
proposta de indicadores. Essa 
metodologia de avaliação de 
competências é aplicada a dois 
segmentos do setor de bens de capital 
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mecânicos, que fornecem para a 
indústria do petróleo e gás natural. O 
primeiro segmento é formado por 
fornecedores de segunda linha, que 
são fabricantes de válvulas e bombas 
industriais. O segundo segmento é 
constituído por fornecedores de 
primeira linha, que são fabricantes de 
árvore de natal molhada, um 
equipamento subsea. Apoiado nos 
dados obtidos na pesquisa de campo 
foi construída uma matriz de 
indicadores que permite quantificar as 
diferenças de competências entre as 
empresas de cada segmento estudado, 
além de possibilitar a comparação 
entre os segmentos. O estudo permitiu 
identificar características das 
competências por segmento de 
fornecedores. 
 

Carolina Almeida Araújo de Andrade 
João Eduardo de Moraes Pinto Furtado  

Inovação e manufatura em setores de 
alta tecnologia: modelos de 
organização industrial e estágios da 
reestruturação produtiva. 
 
Resumo 

Esta dissertação trata de algumas 
relações entre inovação e manufatura. 
Seu objetivo central é o fenômeno 
associado à separação entre atividades 
de concepção de produto do seu 
respectivo processo produtivo em 
firmas diferentes – a externalização da 
manufatura. O empreendimento 
verticalmente integrado foi colocado 
em xeque pela crise observada a partir 
dos anos 1970 e intensificada pelas 
mudanças ocorridas durante os anos 
1990. As respostas de grande parte das 
firmas a um cenário de competição 

acirrada com encurtamento dos ciclos 
de vida do produto e demanda 
extremamente volátil constituem, ao 
lado das transformações observadas 
nas estruturas das empresas, a 
principal inspiração deste trabalho. O 
argumento que permeia toda a 
dissertação é que esta estratégia de 
externalização propicia à manufatura 
condições para acompanhar e acelerar 
o ritmo de inovação imposto pelo 
ambiente econômico pra enfrentado. 
Malgrado a difundida ideia de que a 
função produtiva estaria perdendo 
importância como fonte de riqueza e 
por isso banalizada, defende-se neste 
trabalho que ela torna-se, na verdade, 
um ativo que ganha importância, 
precisando até mesmo de uma 
indústria que lhe seja totalmente 
dedicada. Os casos de setores de alta 
tecnologia – farmacêutico e eletrônico 
– ilustram e respaldam o argumento. 
Todavia, não se desconsidera as 
motivações de custo presentes na 
adoção da estratégia. Longe de ser 
irrelevante, a manufatura é a base da 
inovatividade, que tem agora suas 
fronteiras ampliadas. É para o resgate 
desta relação entre inovação e 
manufatura que a dissertação pretende 
contribuir. 
 

Daniela Maria Amoroso 
Daniel Durante Pereira Alves  

Dançando com as máquinas: um olhar 
para o corpo na dança e a tecnologia 
na sociedade através de um 
espetáculo de dança-tecnologia. 
 
Resumo 

O presente estudo objetiva uma análise 
qualitativa de um novo gênero de 
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dança, a dançatecnologia, através de 
um estudo de caso, a performance de 
Ivani Santana chamada “Corpo 
Aberto”. Entendemos que esse 
espetáculo artístico é importante 
porque reflete o contexto onde está 
inserido de uma maneira criativa. A 
principal característica da dança-
tecnologia é a interação entre o 
movimento – unidade expressiva da 
dança – e os aparatos tecnológicos 
digitais. Os movimentos digitalizados 
substituem os movimentos tradicionais 
da dança. Esta é a diferença entre a 
dança-tecnologia e os outros gêneros 
de dança. Nesse contexto, a tecnologia 
digital assume o papel principal como 
um elemento responsável pelas 
transformações no modo como a dança 
tem sido feita atualmente. Por outro 
lado, a própria tecnologia também 
sofre modificações causadas pela 
dança nesse processo. Novos pontos de 
vista são descobertos nas possíveis 
relações de interação entre dança e 
tecnologia. Consideramos importante 
para o aprofundamento desse 
argumento investigar alguns conceitos 
dos estudos sociais da ciência e da 
tecnologia a fim de construir uma base 
teórica mais sólida. Dessa forma, 
associar tais conceitos à dança-
tecnologia tornou-se um caminho mais 
seguro para entender as 
transformações ocorridas em 
decorrência do surgimento desse novo 
gênero de dança. E, compreender que 
a tecnologia na sociedade não impõe, 
necessariamente, a sua eficiência pré-
planejada. A utilização dessa tecnologia 
e sua apropriação pelos usuários 
podem transformá-la. É importante 
dizer ainda que no inicio do estudo, o 
technoworry faz-se-ia predominante, 

mas o tempo e as leituras foram 
fundamentais para uma mudança de 
entendimento. De fato, a tecnologia 
pode substituir o movimento 
expressivo da dança pelo movimento 
digital, mas esse não é o seu fim 
determinado, é apenas um novo 
gênero de dança com obviamente suas 
características próprias. E os 
dançarinos não são obrigados a aceita-
lo como uma imposição, pois as opções 
são claras e isso depende do interesse 
pessoal de cada um deles. 
 

Manoel Ricardo Vilhena 
Tamás Joszef Marton Karoly 
Szmrecsányi 

Ciência, tecnologia e desenvolvimento 
na economia da castanha-do-brasil: A 
transformação industrial da castanha-
do-brasil na COMARU - Região Sul do 
Amapá. 
 
Resumo 

Esta análise pretende demonstrar 
como estão relacionados os modelos 
de desenvolvimento, a expansão 
agrícola, políticas desenvolvimentistas 
regionais e seus principais efeitos na 
ocupação demográfica, econômica e 
ambiental da Amazônia. Para 
compreensão dessa dinâmica, no 
contexto regional, serão destacados, 
brevemente, os processos sócio-
econômicos que culminaram com a 
formação de Unidades de Conservação 
(Reservas Extrativistas) em particular a 
Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável do rio Iratapuru - RDS-I) e 
neste âmbito, a concepção de um novo 
padrão de produção que relaciona: 
organização da produção através de 
gestão cooperativista; inovação 
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tecnológica na padronização e 
diversificação de produtos; manejo 
florestal comunitário, desenvolvidos 
através da Cooperativa Mista de 
Produtores e Extrativistas do rio 
Iratapuru - COMARU. Evidenciará quais 
os obstáculos para incorporar maior 
valor agregado, e assim ampliar a 
ocupação de espaços de consumo 
tanto no mercado interno, quanto no 
de exportação, revelando seus 
desdobramentos quanto ao 
desenvolvimento econômico e seus 
impactos no meio ambiente. Em breve 
análise macro-regional, será destacado 
o contexto de produção, 
beneficiamento, possibilidades e 
limitações nos mercados dos Estados 
do Amazonas, Pará, e no caso do Acre, 
a estruturação de novas fábricas de 
beneficiamento industrial. Na região 
sul do Amapá, as análises evidenciam 
as principais políticas públicas 
executadas através do Programa 
Castanha-do-brasil, quando se 
desenvolveu um esforço institucional 
para integrar diretrizes sociais, 
econômicas e ambientais adequadas à 
sustentabilidade do extrativismo na 
região, em particular, o caso da 
COMARU, o papel das atividades de 
pesquisa científica, e como ocorre a 
introdução de progresso técnico no 
beneficiamento da castanha-do-brasil, 
ressaltando que essa nova prática no 
uso econômico da biodiversidade, 
orienta-se pelas noções de um 
neoextrativismo mercantil. Por fim, 
analisa-se brevemente, os fatores 
econômicos que envolvem o 
aproveitamento do óleo biológico de 
castanha-do-brasil, comprados pela 
indústria de cosméticos brasileira 
NATURA.  

Márcio Paschoino Lupatini  
João Eduardo de Moraes Pinto Furtado  

As transformações produtivas na 
indústria têxtil-vestuário e seus 
impactos sobre a distribuição 
territorial da produção e a divisão do 
trabalho industrial.  
 
Resumo 

Esta dissertação trata das 
transformações produtivas da indústria 
têxtil-vestuário no mundo e no Brasil – 
esferas crescentemente vinculadas. Um 
elemento central desde os anos 1970 é 
a crescente separação entre as 
atividades produtivas (materiais) e as 
atividades que congregam os ativos 
imateriais, entre as funções produtivas 
e as de valorização. As grandes 
empresas, que comandam e ditam a 
configuração da indústria têxtil-
vestuário, expandem-se e acumulam 
capital, focalizam sua atuação nas 
etapas e funções que estão associadas 
aos ativos imateriais (freqüentemente, 
representados pelas atividades de P&D, 
design, marketing, marcas, canais de 
comercialização e distribuição, aportes 
financeiros), despem-se das atividades 
produtivas propriamente ditas, 
outorgando-as a outras empresas (via 
relações de subcontratação) e/ou 
internacionalizando-as para 
regiões/países de custos inferiores 
(sobretudo, as atividades do ramo de 
vestuário – intensivo em trabalho). No 
Brasil, a indústria têxtil-vestuário foi 
uma das mais afetadas desde o final 
dos anos 1980, com a abertura 
comercial, combinada à valorização 
cambial (de 1994). Um elemento de 
destaque nos anos 1990 é a 
reconfiguração inter-regional do 
trabalho na indústria têxtil-vestuário no 
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Brasil, com relocalização da produção e 
do emprego da região Sudeste para a 
Sul, e, sobretudo, para a Nordeste. 
Entretanto, este processo de 
deslocamento da produção se dá sem 
um acompanhamento na mesma 
intensidade das atividades imateriais, 
as que mantêm maior comando e 
apropriabilidade dos lucros gerados ao 
longo da cadeia têxtil-vestuário, com 
impactos significativos sobre o nível de 
emprego, as condições de trabalho e a 
remuneração dos trabalhadores.  

 

Paula Felício Drummond de Castro 
Newton Muller Pereira  

Ciência e gestão em unidades de 
conservação: O caso do PETAR, Parque 
Estadual Turístico do Alto Ribeira, SP. 
 
Resumo 

A Ciência participou ativamente no 
processo de estabelecimento das áreas 
naturais protegidas. Hoje a pesquisa 
científica é incentivada nas Unidades 
de Conservação (UC) e está envolta no 
lema “conhecer para preservar”. Ela 
deve subsidiar a gestão, na forma de 
Plano de Manejo. Este documento 
técnico-científico deveria orientar as 
ações da UC, todavia inexistente na 
maioria das UCs paulistas devido à falta 
de recursos humanos, financeiros e de 
acesso às pesquisas realizadas nela. 
Esta dissertação discute a inserção da 
Ciência na gestão de uma UC partindo 
de um discurso que a Ciência pode 
contribuir para a preservação de uma 
área natural protegida. 
Foi analisado o caso do Parque 
Estadual Turístico do Alto Ribeira, o 
PETAR. Dos 118 projetos de pesquisa 

registrados no Parque (1992 – 2003), 
há um largo predomínio de pesquisas 
em ciências naturais reafirmando a 
tradição destas ciências nas pesquisas 
sobre o meio ambiente. A universidade 
é a principal executora de pesquisas na 
área em contraste com um tímido 
aporte da própria instituição. Isto 
provoca uma conformidade à agenda 
de pesquisas das universidades, que 
não necessariamente coincide com as 
necessidades de gestão do Parque. A 
reincidência de projetos sem 
informação atualizada do seu 
andamento ou cópia de trabalhos 
pendentes para o IF/PETAR revelam 
uma frágil comunicação entre 
pesquisador e instituição gestora da 
área. Decorre que mesmo incentivada, 
o uso da Ciência pela gestão do Parque 
é limitado. 
Há uma dificuldade de 1) comunicação 
física, a pesquisa não está disponível 
fisicamente, pois a maior parte dos 
pesquisadores não envia seus 
produtos, e 2) comunicação de 
conteúdo, há uma dificuldade em se 
vislumbrar a possibilidade de aplicação 
dos estudos. Propõem-se dois modelos 
para interpretar este caso: (a) 
comunicação institucional entre 
produtor de conhecimento (o cientista) 
e o usuário do conhecimento (o gestor 
da Unidade de Conservação). A 
comunicação é inconstante, 
unidirecional, dispersa e baseia-se na 
concepção de uma Ciência “ideal”, e, 
(b) comunicação informal entre gestor 
e pesquisador, aquela que acontece 
espontaneamente, por afinidades e 
apoia-se em uma ideia de Pesquisa 
“real”. Críticas sobre o modelo também 
são discutidas. Sugere-se pensar em 
um formato ode gestão que também 
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incorpore outras formas de 
conhecimento (tácitos, empíricos, 
populares, tradicionais, etc.). 
 

Simone Pallone de Figueiredo 
Newton Muller Pereira  

O CTPETRO e o estímulo à criação de 
empresas de base tecnológica. 
 
Resumo 

Esta dissertação de mestrado trata do 
Edital Inovação Tecnológica na Cadeia 
Produtiva do Setor Petróleo e Gás 
Natural, um dos editais lançados pela 
Finep em 2001, no  
âmbito do Fundo Setorial do Petróleo – 
CTPetro, com o objetivo de criar 
empresas de base tecnológica para o 
setor e também de transferir 
tecnologia da academia para empresas 
já construídas. O Edital foi analisado 
desde a sua concepção, incluindo 
comparações com experiências 
nacionais e internacionais, passando 
por todo o processo de 
implementação, até chegar aos 
resultados que mostram que o Edital 
foi capaz de atingir os seus objetivos, 
mesmo que em menor grau do que era 
esperado. 
O estudo empreendido revela que esta 
foi uma experiência pioneira, que 
enfrentou vários obstáculos, alguns 
próprios da atividade inovativa, outros 
decorrentes do processo de 
implementação, além dos relativos ao 
contexto econômico brasileiro em que 
surgiu. Mesmo assim, seus resultados 
promissores despertam a expectativa 
de que se torne um apoio sistemático a 
essas empresas que, em todo o mundo, 
mas principalmente no Brasil, 
apresentam muitas fragilidades para se 

constituir e se consolidar no mercado. 
As experiências bem sucedidas em 
outros países mostraram que o suporte 
financeiro governamental, em 
investimento direto em programas 
específicos ou facilitando o 
investimento privado nesses 
empreendimentos, é fundamental. 
Resta saber se as EBTs brasileiras 
continuarão merecendo o apoio de 
instrumentos tais como o do Edital 
Inovação a fim de favorecer seu 
desenvolvimento. 
 

Vanessa Criscuolo Parreiras de Oliveira 
Leda Maria Caira Gitahy  
Co-orientador: Marcelo Silva Pinho  

Reestruturação setorial e capacitação 
tecnológica na indústria siderúrgica 
brasileira. 
 
Resumo 

O objetivo desta dissertação é 
identificar e avaliar o estágio atual do 
processo de capacitação tecnológica na 
indústria siderúrgica brasileira, com a 
finalidade de se examinar as 
implicações da reestruturação setorial 
para os processos de aprendizagem 
tecnológica das empresas siderúrgicas. 
Entende-se como reestruturação 
setorial os movimentos de privatização, 
concentração de capitais e 
internacionalização produtiva que 
ocorreram nesta indústria na década 
de 90. O diagnóstico das capacidades 
tecnológicas da siderurgia brasileira 
abrange, portanto, a relação do 
processo de capacitação com os 
elementos dinâmicos de sua 
transformação, especialmente as 
estratégias corporativas no âmbito da 
reestruturação setorial nos anos 90. 
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Embora com uma forte 
heterogeneidade no parque produtivo 
nacional, enquanto estatais, as 
siderúrgicas brasileiras passaram por 
programas de capacitação tecnológica 
ricos tanto na sua dimensão 
estritamente produtiva (traduzida na 
operação concreta de equipamentos) 
quanto, em alguns casos, na 
consecução de esforços para a 
inovação tecnológica. Dado o vigor das 
mudanças por que passou esta 
indústria nos anos 90, constata-se que 
a reestruturação setorial afetou as 
capacidades tecnológicas das empresas 
siderúrgicas brasileiras. O exame das 
capacidades tecnológicas das 
siderúrgicas brasileiras no período que 
antecede a reestruturação setorial e no 
momento presente sugere que houve 
uma racionalização das atividades 
tecnológicas realizadas internamente 
concomitantemente a uma evolução 
favorável das capacidades operacionais 
destas empresas. Foi possível constatar 
que embora haja uma diversidade de 
situações no conjunto das empresas, 
não houve uma retração generalizada 
do esforço tecnológico endógeno no 
âmbito da reestruturação setorial. De 
um modo geral, manteve-se o escopo 

das atividades tecnológicas internas, 
especialmente nas empresas que já 
possuíam estruturas formais de 
pesquisa e desenvolvimento e/ou a 
prática de realizar esforços 
tecnológicos de forma sistemática. 
Dados de pesquisa sugerem que no 
âmbito da redefinição das estratégias 
corporativas ocorreram perdas de 
capacidades inovativas em algumas 
siderúrgicas produtoras de aços 
especiais, segmento produtor que 
passou por um amplo movimento de 
desnacionalização na segunda metade 
da década de 90, e em empresas que, 
quando das privatizações, possuíam 
estruturas de pesquisa e 
desenvolvimento em estágio de 
consolidação. Por outro lado, a 
privatização esteve associada à 
melhoria da posição financeira das 
siderúrgicas brasileiras, criando 
condições para a recuperação dos 
investimentos e favorecendo a 
capacidade operacional do conjunto da 
siderurgia brasileira (seja pela via da 
aquisição de equipamentos no estado 
da arte, seja pelo estabelecimento de 
contratos de transferência de 
tecnologia e de cooperação tecnológica 
com as matrizes e outras siderúrgicas).  
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2003 
TESES 

Greiner Teixeira Marinho Costa 
Sandra de Negraes Brisolla  

O Plano institucional 1995-1998 do 
CNPq: Uma experiência de busca de 
racionalização para políticas de 
fomento. 
 
Resumo 

Este trabalho descreve e problematiza 
o processo de planejamento 
estratégico realizado pelo CNPq que 
resultou na divulgação e 
implementação parcial de um Plano 
Institucional para o período 1995-1998. 
O ponto de partida escolhido foi a 
construção de um marco de referência 
geral sobre a teoria e as metodologias 
de planejamento como ferramentas de 
suporte à decisão na administração 
pública. No interior deste quadro, 
foram observados o enfoque 
metodológico da análise de políticas e 
o método de planejamento estratégico 
situacional, por sua adoção como 
orientadores para os trabalhos no 
CNPq. A partir dos principais elementos 
conceituais presentes no plano 
institucional e da análise da 
problemática da política científica e 
tecnológica no Brasil procurou-se 
identificar os resultados obtidos com o 
plano em sua formulação final. 
Verificou-se que a adoção de técnicas 
de trabalho estruturadas e 
participativas - os procedimentos de 
planejamento e gestão institucional - 
favoreceu o processo decisório e a 
definição dos resultados obtidos. 
Houve avanços nas propostas para a 
modificação da atuação do CNPq, 

especialmente em relação ao modelo 
do fomento focado em programas 
prioritários, ao aumento da 
participação nas decisões, aos 
processos deliberativos internos e nos 
mecanismos de controle e avaliação. 
Foram identificados os obstáculos mais 
relevantes ao desenvolvimento dos 
trabalhos de planejamento, as 
deficiências na análise estratégica 
realizada pelos formuladores e na 
implementação do plano, e analisados 
os limites do modelo proposto, 
baseado na racionalização do fomento. 
Foi identificada a resistência da 
comunidade científica em defesa da 
demanda espontânea contra a 
priorização de programas e 
conseqüente incremento da indução, 
diretrizes consideradas potencialmente 
mais adequadas às necessidades do 
desenvolvimento científico e 
tecnológico de um país periférico com 
as características de atraso 
socioeconômico e posição periférica 
em relação aos países centrais. Foram 
apontados questionamentos e 
sugestões sobre procedimentos para a 
implementação de agendas de 
planejamento estratégico em 
organizações públicas e instâncias de 
governo brasileiras, buscando-se 
superar as restrições encontradas no 
caso estudado.  
 

Ionara Costa  
Sérgio Robles Reis de Queiroz  

Empresas multinacionais e 
capacitação tecnológica na indústria 
brasileira. 
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Resumo 

O objetivo principal da tese é discutir a 
contribuição das multinacionais 
estrangeiras para o aprendizado 
tecnológico da indústria brasileira, 
particularmente seu papel no 
aprofundamento deste processo. Em 
um contexto de crescimento 
acentuado do investimento direto 
estrangeiro no Brasil, a partir de 
meados dos noventa, e o conseqüente 
aumento da participação do capital 
estrangeiro no país, intensificou-se o 
debate acerca do papel das subsidiárias 
de multinacionais estrangeiras na 
economia brasileira, particularmente 
no tocante à sua contribuição em 
termos tecnológicos. Em relação a este 
aspecto, o debate tem sido focado na 
importância destas empresas para a 
modernização ampla da indústria 
brasileira, em termos do uso de novas 
tecnologias. Pouca atenção tem sido 
dada, no entanto, à contribuição das 
subsidiárias estrangeiras para avanços 
tecnológicos mais significativos, isto é, 
para a geração local de novas 
tecnologias. Esta é uma lacuna que a 
tese pretende ajudar a preencher por 
meio da análise dos diferentes tipos de 
capacidades tecnológicas acumuladas 
localmente por estas empresas. Para 
isto, a partir de uma ampla revisão dos 
estudos sobre capacitação tecnológica, 
na primeira parte do trabalho é 
proposta uma classificação original das 
capacidades tecnológicas, segundo 
níveis de profundidade e complexidade 
alcançados no processo de 
aprendizado. Essas capacidades estão 
associadas a diferentes tipos de 
mudança técnica situados entre dois 
extremos, o da “imitação duplicativa” e 
o da “inovação” em sentido estrito. Na 

segunda parte da tese é desenvolvida 
uma metodologia para a construção de 
indicadores dessas capacidades a partir 
de dados da pesquisa de inovação da 
PAEP (Pesquisa da Atividade Econômica 
Paulista). É também realizada nesta 
parte um objetivo segundo objetivo, 
porém muito relevante, da tese que é 
uma crítica referente ao uso do Manual 
de Oslo, no qual se baseou a PAEP, em 
pesquisas de inovação em países em 
desenvolvimento. Finalmente, é 
realizada uma aplicação da 
metodologia, utilizando-se os dados da 
PAEP para o período 1996-98, com 
destaque para a comparação entre 
empresas multinacionais e empresas 
domésticas. Os principais resultados 
desse exercício mostram a existência 
de níveis razoáveis de capacidades de 
operação, nas quais a origem do capital 
não é um fator relevante de 
diferenciação das empresas, ao 
contrário do que se poderia esperar a 
partir daquela parcela da literatura que 
enfatiza a os benefícios do IDE 
(Investimento Direto Estrangeiro) em 
termos de modernização da indústria 
brasileira. Mostram ainda um quadro 
muito modesto de acumulação de 
capacidades tecnológicas mais 
avançadas, com posição de maior 
destaque para as empresas 
estrangeiras. Entretanto, essas últimas 
não representam um aporte expressivo 
para o sistema de aprendizado local e 
sua dianteira deve ser interpretada 
como uma ilustração da debilidade das 
empresas domésticas em termos da 
acumulação de capacidades 
tecnológicas mais complexas. 
 
 



164 

Marilis Lemos de Almeida 
Leda Maria Caira Gitahy  

Da formulação à implementação: 
Análise das políticas governamentais 
de educação profissional no Brasil. 
 
Resumo 

Esta tese trata das políticas 
governamentais de educação 
profissional do MEC e do MTE 
desenvolvidas durante a década de 90 
no Brasil. A análise privilegia os 
processos de elaboração e de 
implementação das referidas políticas, 
observando seu desenrolar nos 
âmbitos central, estadual e local, 
tomando por base para o exame deste 
último os casos do CEETPS/SP e do 
PLANFOR/RS. Considera-se que ambas 
as políticas representam estratégias 
para enfrentar os problemas 
estabelecidos a partir das mudanças 
ocorridas no mundo do trabalho, 
particularmente nas organizações 
produtivas, do fenômeno do 
desemprego e da exclusão social, além 
do reconhecimento da educação como 
elemento estratégico para a promoção 
da competitividade e do 
desenvolvimento do país. No terreno 
dos elementos que condicionaram a 
reformulação da educação profissional 
no Brasil, aborda-se o movimento de 
crise e transformação do papel do 
Estado que resulta em um novo marco 
para a realização de políticas públicas 
e, portanto, em uma nova 
institucionalidade para a formação 
profissional. O objetivo do trabalho é 
empreender uma análise comparativa 
e articulada das duas políticas, 
observando similaridades e diferenças 
no que tange às suas concepções, aos 

objetivos, às diretrizes e às estratégias 
de implementação utilizadas, com 
destaque para a forma de inserção dos 
diferentes atores sociais envolvidos em 
cada caso. Este trabalho procura 
abordar questões como: qual o 
formato/arranjo construído para a 
educação profissional no Brasil nos 
anos 90? Quais são as concepções que 
norteiam as políticas governamentais 
de educação profissional? Como e 
quem participa do processo de 
elaboração/implementação e execução 
das referidas políticas? Quais as 
possibilidades, os limites e as 
dificuldades existentes em cada uma 
das delas?  
 

Mauro Roese 
Leda Maria Caira Gitahy  

Problemas globais, respostas locais: a 
indústria de móveis de madeira no 
Brasil a luz dos enfoques de cadeias 
produtivas e sistemas regionais de 
inovação. 
 
Resumo 

As últimas décadas colocaram as 
economias regionais frente à 
Globalização e a Reestruturação 
Industrial, obrigando regiões 
relativamente isoladas e com indústrias 
preocupadas apenas com a 
concorrência local, regional ou 
nacional, a enfrentar ambientes cada 
vez mais competitivos. A inovação que 
caracterizava quase exclusivamente 
setores de alta tecnologia ou intensa 
competitividade, torna-se fator de 
sobrevivência da atividade industrial 
em geral. A Política Industrial nacional 
e regional se torna estratégica e cada 
vez mais integrada à Política Científica 
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e Tecnológica. As novas formas de 
regulação do mercado internacional 
ocasionaram uma perda relativa de 
autonomia dos Estados Nacionais, 
sobretudo para fazer política industrial, 
além destes disporem de menos 
recursos para isso devido à crise fiscal. 
A forma de implementação destas 
políticas se modifica, a política 
industrial deixa de ser atribuição 
exclusiva e responsabilidade do Estado, 
para se tornar objeto da ação coletiva 
dos interessados na capacitação de 
setores ou regiões. O objeto desta tese 
são os impactos desta conjuntura sobre 
o setor moveleiro, o qual passou por 
grandes transformações nos anos 
noventa, quando os móveis se 
tornaram produtos significativos no 
comércio internacional e o setor se 
tornou competitivo e inovador 
mantendo sua estrutura, onde 
predominam pequenas empresas 
concentradas em aglomerações locais. 
Analisamos as formas usuais pelas 
quais atores locais diferenciados 
(empresas, instituições de ensino e 
pesquisa e poder político local) 
constituem um Sistema de Inovação.  
 

Sergio Medeiros Paulino de Carvalho   
Sergio Luiz Monteiro Salles Filho  
Co-orientador: Sônia Regina Paulino  

Propriedade intelectual na agricultura. 
 
Resumo 

A tese trata a propriedade intelectual 
como instituição que facilita o controle, 
valorização e circulação de ativos 
baseados em inovações. A tese discute 
as implicações da propriedade 
intelectual na dinâmica de inovação da 
agricultura. Analisa as tendências 

contemporâneas de proteção à 
propriedade intelectual, onde se 
inserem a proteção de cultivares e 
conseqüências recentes da sua 
implantação no Brasil. Essas 
conseqüências são tratadas em três 
dimensões principais: incorporação de 
cultivares protegidos no mercado 
brasileiro de sementes, estrutura 
institucional de gestão da legislação de 
proteção de cultivares e processo de 
articulação e coordenação da pesquisa 
em melhoramento vegetal no Brasil. 
Esse processo enfatiza a pesquisa 
pública, a partir do posicionamento da 
Embrapa e instituições com as quais 
mantém parcerias. Entre os principais 
resultados pode ser listada a relevância 
da propriedade intelectual no 
fortalecendo da institucionalidade da 
pesquisa pública como um todo, dando 
uma nova conotação para o Sistema 
Nacional de Pesquisa Agropecuária 
(que inclui, além da Embrapa, as 
organizações estaduais de pesquisa 
agropecuária e as universidades), 
levando a que a presença nacional no 
melhoramento genético se mantenha 
majoritária. Outro resultado relevante 
é a necessidade de capacitação das 
instituições que lidam com 
melhoramento vegetal na gestão de 
outros campos de proteção jurídica da 
propriedade intelectual, na medida em 
que há complementaridade desses 
campos na proteção de invenções na 
agricultura.  
 

DISSERTAÇÕES 

Alessandra Bandeira Antunes Azevedo 
Ruy de Quadros Carvalho  
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As implicações da difusão de normas 
técnicas para o aperfeiçoamento 
tecnológico da indústria moveleira. 
 
Resumo 

A literatura aponta que a difusão de 
normas técnicas de produto e da 
qualidade tem papel importante para o 
aperfeiçoamento tecnológico, 
organizacional e de design das 
empresas, em diversos setores. No 
caso do setor moveleiro no Brasil, o 
processo de difusão de normas é 
incipiente, mas já se iniciou e tem 
implicações na reestruturação 
tecnológica e organizacional do setor. A 
utilização das normas, tanto de 
produto como da qualidade, viabilizam 
a troca de tecnologia entre parceiros 
comerciais e pode proporcionar às 
empresas envolvidas upgrading de 
produto, de processo e funcional. 
Todavia, verifica-se que em setores não 
intensivos em tecnologia, o upgrading 
ocorre de forma mais lenta, como é o 
caso do setor moveleiro, porque 
geralmente as empresas buscam a 
utilização das normas de produto ou 
processo quando seus clientes exigem 
ou a cadeia industrial na qual ela está 
inserida utiliza. Entre os ramos 
especializados da indústria moveleira, é 
o segmento de móveis de escritório 
que vem se destacando na aplicação e 
no desenvolvimento de normas 
técnicas de produto. Esta pesquisa 
focaliza o segmento de móveis para 
escritório, investigando a difusão de 
normas de produto e processo e suas 
implicações para o desenvolvimento de 
competências tecnológicas, 
organizacionais e de design nas 
empresas desse segmento. 
 

Daniel Perticarrari 
Leda Maria Caira Gitahy  

Reestruturação produtiva e emprego 
na indústria de “linha branca” no 
Brasil. 
 
Resumo 

A partir de uma breve discussão sobre 
a reorganização das cadeias produtivas 
globais, este trabalho analisa a relação 
entre as transformações da indústria 
de linha branca no Brasil durante a 
década de 90 e as mudanças no perfil 
do emprego. Em termos mundiais, a 
indústria de linha branca tem sofrido 
um intenso processo de concentração e 
internacionalização. Atualmente, essa 
indústria se caracteriza pelo 
predomínio de um número reduzido de 
grandes empresas internacionalizadas, 
onde as cinco maiores respondem por 
quase 80% do faturamento mundial. 
Em relação às estratégias das empresas 
mundiais, tem-se observado a 
expansão de suas capacidades 
produtivas em mercados emergentes, 
por meio de investimentos diretos 
externos, formação de joint ventures 
ou aquisição de empresas locais. No 
Brasil, a partir de meados da década de 
90, as principais empresas foram 
adquiridas pelas empresas líderes 
mundiais e, em 2000, o país aparecia 
como o terceiro produtor mundial de 
fogões e o quinto na produção de 
refrigeradores. A reconfiguração 
patrimonial do setor intensificou o 
processo de reestruturação, com 
profundas implicações para o perfil do 
emprego Foi possível observar, a partir 
da análise dos dados da RAIS, uma 
queda sistemática do número de 
trabalhadores concomitante com o 
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aumento da produção. Os dados 
mostraram, ainda, um aumento 
expressivo da escolaridade e uma 
queda acentuada dos salários. 
 

Daniela Scarpa dos Santos 
Maria Conceição da Costa 

Reconfiguração das telecomunicações: 
A experiência internacional o caso 
brasileiro. 
 
Resumo 

Num cenário de mudanças tecnológicas 
dinâmicas e num contexto de discussão 
da Reforma do Estado, o setor de 
telecomunicações é um /ocus 
privilegiado de discussão dessas 
transformações. Partindo dessas duas 
constatações, esta dissertação analisa a 
reconfiguração do setor em âmbito 
internacional e, sobretudo, nacional. 
Apresenta-se um breve histórico 
internacional das reformas do setor 
presenciadas em países chaves, como: 
Estados Unidos, países da União 
Européia (Inglaterra) e países Latino-
Americanos. No âmbito nacional, 
relata-se a trajetória da política pública 
de abertura das telecomunicações, 
implementada entre 1986 e 1998, bem 
como a implementação do novo 
modelo de telecomunicações balizado 
nos princípios da universalização dos 
serviços e da introdução da 
concorrência. O objetivo é demonstrar 
que apesar desses princípios 
fundamentarem a concepção do novo 
modelo brasileiro de telecomunicações 
constituem simultaneamente grandes 
desafios a serem superados. 
 
 

Fabiana Cardoso Martins 
Newton Muller Pereira  

O fundo CTPetro e o setor produtivo: 
Análise da política de ciência e 
tecnologia para o desenvolvimento do 
fornecedor local de equipamentos e 
serviços para o setor de petróleo e gás 
natural. 
 
Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo 
traçar uma análise sobre o papel do 
Plano Nacional de Ciência e Tecnologia 
do Setor de Petróleo e Gás Natural – 
CTPetro – para o desenvolvimento da 
indústria local de fornecedores de 
equipamentos e serviços vinculada ao 
setor. A abertura do mercado de 
petróleo e gás, ensejada pela Lei 
9.478/97, inaugurou um novo ciclo de 
investimentos nessa indústria, a qual 
vem apresentando, atualmente, as 
taxas de crescimento mais significativas 
na formação do PIB brasileiro. Todavia, 
tamanho aquecimento não vem se 
refletindo em sua indústria correlata de 
bens de capital e serviços, conforme 
pode ser constatado, principalmente, 
nos baixos percentuais de 
compromisso de aquisição local 
assumidos pelas companhias 
petrolíferas nas rodadas de licitação de 
blocos realizadas pela ANP. As 
reduzidas médias de compromisso local 
devem-se, de acordo com as empresas 
participantes dos leilões da Agência, à 
baixa capacitação tecnológica e 
competitividade do fornecedor 
nacional. Nesse contexto, criou-se o 
CTPetro, com o objetivo de promover a 
pesquisa científica e a inovação do 
setor, por meio do financiamento de 
projetos de P&D de universidades e 
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institutos de pesquisa, os quais podem 
contar ou não com a cooperação de 
empresas. Nesse sentido, a presente 
dissertação enfoca, sobretudo, a 
participação de empresas fornecedoras 
de equipamentos e serviços nos 
projetos de P&D financiados pelo 
CTPetro, avaliando, em que medida, o 
Fundo constitui uma oportunidade dos 
fornecedores locais atenderem às 
demandas tecnológicas das 
companhias petrolíferas e aumentarem 
sua competitividade frente aos 
equipamentos e serviços externos.  
 

Glaucia Elaine da Costa Oliveira 
Newton Muller Pereira  

Contribuições da política científica e 
tecnológica para a formação de uma 
cultura de sustentabilidade sócio-
ambiental. 
 
Resumo 

A dissertação é uma pesquisa 
exploratória teórica que parte do 
pressuposto de que os atuais 
problemas sócio-ambientais estão 
relacionados a uma cultura social 
insustentável, fortemente influenciada 
pelo modo de organização para a 
produção material da vida na 
sociedade capitalista. A dissertação 
desenvolve a hipótese de que por ser a 
formação cultural um processo voltado 
não à formação individual, mas ao todo 
social, as políticas científicas e 
tecnológicas são uma privilegiada 
possibilidade de contribuições à 
formação de uma cultura de 
sustentabilidade sócio-ambiental, 
devido ao fato de serem um 
direcionamento político voltado ao 
cerne da racional idade do 

desenvolvimento capitalista: a 
inovação científica e tecnológica, que 
possui papel decisivo para o modo de 
produção e seu universo de 
interferência; e ainda, devido à central 
idade da ciência e da tecnologia na 
cultura das sociedades modernas, no 
sentido de que a ciência e a tecnologia 
provêem muitas das possibilidades 
materiais da existência moderna. A 
racionalidade científico-tecnológica 
possui na sociedade capitalista, um 
papel histórico singular e funcional, 
relacionado ao desenvolvimento 
capitalista, o que sugere a comunidade 
científica diante do contexto atual, 
uma tarefa política. No entanto, as 
condições materiais da produção estão 
atualmente passando por uma 
reestruturação ampla de formação da 
sociedade em rede de produção 
mundial e o processo de globalização 
econômica expandida pela necessidade 
de desenvolvimento e valorização do 
capital, ao mesmo tempo as próprias 
relações políticas se reestruturam e 
surgem novas possibilidades políticas, 
favorecendo ainda mais às políticas 
científicas e tecnológicas para 
contribuírem a formação de uma 
cultura de sustentabilidade sócio-
ambiental. 
 

Guilherme Reis Pereira 
Leda Maria Caira Gitahy  

Terceirização e identidades no 
trabalho: Estudo comparativo na 
indústria paulista de celulose. 
 
Resumo 

Este trabalho analisa o processo de 
reestruturação produtiva na indústria 
de celulose de mercado durante a 
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década de 90. O objetivo principal é 
investigar de que maneira a introdução 
de inovações tecnológicas e 
organizacionais vem modificando a 
estrutura do emprego formal, assim 
como a gestão do trabalho e o perfil 
das qualificações. Dentre as inovações 
organizacionais, dedicamos especial 
atenção à difusão da extemalização/ 
terceirização das atividades de 
manutenção na indústria de fluxo 
contínuo. Com base nos dados obtidos, 
verificou-se mudanças na estrutura do 
emprego no que conceme à elevação 
da escolaridade, aumento do tempo de 
serviço e, por conseqüência, 
amadurecimento da mão-de-obra e 
aumento da média salarial. A pesquisa 
aponta ainda o surgimento de um novo 
padrão de uso e controle da força de 
trabalho pautado pela valorização da 
dimensão subjetiva e pela crescente 
segmentação e diferenciação da classe 
trabalhadora. Tal gestão do trabalho 
associada às mudanças organizacionais 
como a terceirização leva à formação 
de uma nova forma de diferenciação 
social no coletivo de trabalhadores, 
mediante a construção de identidades 
distintas de grupos a partir do 
contraste quanto ao tipo de vínculo 
entre trabalhadores próprios e 
terceiros. 
 

Ivanir Kunz 
Sérgio Robles Reis de Queiroz  

Relação Universidade-Empresa: Uma 
análise a partir da interação 
UNICAMP-Empresas no período 1996-
2001. 
 
 
 

Resumo 

O presente trabalho pretende oferecer 
uma contribuição para o estudo da 
cooperação entre universidades, 
empresas e governo, no Brasil, com 
base em pesquisa realizada na 
UNICAMP, recuperando a importância 
do progresso científico e tecnológico 
desenvolvido a partir dos centros de 
pesquisa universitários e o modo como 
as empresas incorporam tal progresso. 
Para tanto, procurou identificar 
evidências sobre as principais razões 
que motivam a empresa e a 
universidade a interagir, bem como 
analisar o tipo de cooperação 
existente. Parte-se da hipótese de que 
a pesquisa cooperativa realizada, no 
Brasil, tem um caráter muito mais 
substitutivo do que complementar para 
as empresas. Diferentemente do que 
ocorre nos países centrais, em que a 
mesma é complementar e não 
substituta do esforço de P&D in-house 
das empresas. Para atingir o objetivo, 
buscou-se identificar os aspectos mais 
marcantes da RU-E num contexto 
global e local, e recuperar os principais 
traços da trajetória da Unicamp, pelo 
levantamento de seu histórico e análise 
do tipo de interação existente entre a 
Unicamp e o meio externo, focalizando 
em convênios firmados por aquela e 
empresas públicas e privadas, 
baseando-se nas informações 
coletadas em um conjunto de 
convênios selecionados, mediante 
critérios claramente definidos e 
complementadas com entrevistas aos 
responsáveis por estes na 
universidade. As evidências empíricas 
mostraram que existem inúmeras 
razões para as empresas em promover 
parcerias, no entanto, a principal deve-
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se à Lei de Informática, mostrando ser 
uma política eficiente na atração de 
investimentos e no apoio aos 
empresários no que se refere à 
concessão de vantagens e benefícios 
compensadores, no intuito de induzi-
los a cooperar com as universidades. 
Enquanto as universidades interagem 
com as empresas no intuito de ampliar 
suas agendas e linhas de pesquisa, 
assim como, gerar conhecimento 
científico e, sobretudo, obter 
financiamento para suas pesquisas. 
Constatou-se, ainda, que as pesquisas 
em cooperação tinham um caráter 
predominantemente complementar, 
com as empresas tendo capacidade de 
P&D instalada suficiente e sofisticada, e 
claras suas competências tecnológicas 
e necessidades e operando em 
tecnologias maduras. Isto prova que 
uma relação saudável entre 
universidade e empresa é viável dentro 
dessa perspectiva. 
 

Luciana Ferreira da Silva 
Renato Peixoto Dagnino 

Ciência e tecnologia como barbacã do 
capitalismo: Um ensaio sobre a não-
neutralidade. 
 
Resumo 

Este trabalho foi motivado pela 
percepção, adquirida durante meus 
estudos pós-graduados em Ciência, 
Tecnologia e Sociedade (CTS), de que 
mudanças consideradas como 
necessárias no estilo de 
desenvolvimento brasileiro seriam 
inviáveis caso não ocorresse uma 
profunda modificação das 
características da Ciência e Tecnologia 
(C&T). O procedimento adotado para 

explorar esta percepção de uma 
maneira acadêmica foi garimpar na 
bibliografia de CTS contribuições e 
debates relacionados a dois conceitos 
ou idéias-força centrais: neutralidade 
de ciência e determinismo 
tecnológicos. Neste processo, alguns 
autores bem conhecidos que as 
aceitam foram revisitados de modo a 
localizar as raízes filosóficas e 
ideológicas de seus argumentos. Um 
primeiro e surpreendente achado foi o 
de que eles estavam situados num 
espectro que ia desde o Positivismo até 
o Marxismo. Mas outros autores foram 
também pesquisados. Alguns deles 
explicitamente afiliados a visões 
acadêmicas (por exemplo Maoístas) e 
movimentos sociais (por exemplo 
Feministas e Verdes) contra—
hegemônicos, que eu classifiquei de 
acordo com sua postura questionadora 
em relação àquelas idéias-força em 
dois grupos. Os primeiros, que aceitam 
o que eu chamei de “tese fraca da não-
neutralidade”, argumentando que por 
serem construções sociais, a C&T (ou o 
que eu finalmente decidi abordar de 
uma maneira conjunta, seguindo 
autores críticos, mediante o conceito 
de Tecnociência) estão profundamente 
condicionadas pelo contexto sócio-
econômico e político onde são gerados. 
E os segundos, que, indo além, aceitam 
o que eu chamei de “tese forte da 
nãoneutralidade”, argumentando que a 
Tecnociência tende a dificultar 
mudanças naquele contexto, e é não-
funcional para construir um estilo 
alternativo de desenvolvimento. Alguns 
destes autores – familiarizados com as 
experiências do “socialismo real” e a 
Política de C&T – dão um conselho a 
pesquisadores e ativistas engajados em 
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movimentos políticos que confirma 
minha percepção inicial de modo mais 
genérico e categórico: aqueles que 
estiverem realmente interessados em 
promover mudanças sócio-econômicas 
não têm saída já que o conhecimento 
gerado na sociedade atual será inútil 
para construir uma outra mais 
socialmente e ecologicamente 
sustentável.  
 

Luiz José Rodrigues de Oliveira 
Renato Peixoto Dagnino 

Incubadoras universitárias de 
empresas e de cooperativas: 
Contrastes e desafios. 
 
Resumo 

Este trabalho analisa dois arranjos 
institucionais dedicados a intensificar a 
relação da universidade brasileira com 
o setor produtivo - as Incubadoras de 
Empresas e as Incubadoras 
Tecnológicas de Cooperativas 
Populares (ITCPs). Sua moldura é a 
trajetória da política científica e 
tecnológica ao longo da qual se 
originaram. O trabalho está 
estruturado em quatro capítulos. O 
capítulo I descreve a trajetória da 
Política Científica e Tecnológica 
brasileira (PCT). Seu objetivo é analisar 
por que e em quais contextos surgem 
esses dois arranjos. O capítulo II 
apresenta uma análise crítica das 
incubadoras de empresas, tendo como 
referência autores nacionais e 
estrangeiros. O capítulo III, que trata 
das ITCPs, está organizado de forma 
semelhante ao anterior e esboça um 
paralelo entre os dois arranjos. Ele 
sugere que, os obstáculos que se 
colocam às ITCPs parecem ser ainda 

mais complexos do que aqueles que 
costumam enfrentar as incubadoras de 
empresas. O capítulo IV, dividido em 
duas seções é a parte conclusiva e mais 
propriamente normativa do trabalho. A 
primeira seção resume, os contrastes e 
semelhanças existentes entre os dois 
arranjos. A segunda seção aponta 
recomendações visando a tornar o 
conhecimento gerado na universidade 
mais apto a satisfazer as demandas dos 
empreendimentos autogestionários e, 
a gerar uma sinergia entre as 
incubadoras de empresas e de 
cooperativas com o intuito de 
aumentar sua relevância sócio-
econômica.  
 

Maria Augusta Pimentel Miglino 
André Tosi Furtado 

Inovação: O local importa? Um ensaio 
sobre os nexos entre inovação e 
espaço segundo autores 
contemporâneos selecionados. 
 
Resumo 

Este estudo constitui um ensaio cuja 
proposta é desenvolver uma leitura 
comparativa a fim de apreender quais 
os nexos entre "espaço" e "inovação" 
segundo alguns autores 
contemporâneos selecionados. Tais 
autores, oriundos de diferentes 
tendências interpretativas, além de 
aportar contribuições básicas para o 
entendimento da configuração espacial 
das atividades econômicas, são 
referência na literatura internacional. 
São eles: (I) os estudiosos dos "Distritos 
Industriais" Italianos; (lI) os 
pesquisadores dos "Milieux 
lnnovateurs" (GREMI: Groupe de 
Recherche Européen sur les Milieux 
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lnnovateurs); (IlI) Allen J. ScoU e 
Michael Storper (auto-intitulados 
"Escola Californiana de Geografia"); (IV) 
Brian Arthur (que se destaca pelos 
estudos de rendimentos crescentes); e 
(V) Paul Krugman. A análise de suas 
contribuições é realizada por meio de 
leitura comparada e interpretação de 
suas concepções sobre: (1) os fatores 
determinantes da localização das 
atividades no espaço, (2) o papel da 
inovação e ou da mudança tecnológica 
e (3) os possíveis nexos e imbricações 
entre inovação e localização espacial 
das atividades econômicas. 
Argumenta-se que os autores 
analisados (com a exceção de 
Krugman) tendem a atribuir crescente 
importância à inovação e ao processo 
inovativo, enquanto elementos 
determinantes da configuração 
espacial das atividades econômicas. Em 
outras palavras, suas análises não se 
restringem aos custos físicos de 
transporte e aos fluxos materiais como 
elementos determinantes da 
localização, voltando sua atenção para 
as transações imateriais, aquelas que 
se referem à transmissão e troca de 
informação, conhecimento e idéias. 
Argumenta-se ainda que, ao agregar a 
inovação e a tecnologia em seus 
escopos analíticos, a maior parte 
desses autores tende a aceitar e 
incorporar conceitos e categorias de 
análise da economia da inovação, 
desenvolvidos pelos evolucionistas. 
 

Rubia Auxiliadora Constâncio Quintão 
Ruy de Quadros Carvalho  

Coordenação e aperfeiçoamento 
tecnológico na cadeia automotiva 
brasileira: Os reflexos para as 

pequenas e médias empresas 
produtoras de autopeças. 
 
Resumo 

O processo desencadeado pela 
globalização econômica implica maior 
integração entre as atividades de 
produção dispersas 
internacionalmente, colocando a 
necessidade de maior coordenação 
econômica. A liberalização do comércio 
e a entrada de novos competidores 
modificaram o cenário da cadeia 
automotiva brasileira, trazendo 
conseqüências diretas para seus 
fornecedores. Além da onda de 
desnacionalização dos grandes 
fornecedores brasileiros, as 
montadoras têm procurado reduzir o 
número de fornecedores e o papel a 
eles atribuído, incrementando sua 
participação na geração de valor. 
Utilizando a perspectiva teórica da 
governança de cadeias de valor globais 
e suas implicações para o 
aperfeiçoamento tecnológico de 
fornecedores locais, esta dissertação 
analisa qual o papel reservado para o 
segmento de pequenas e médias 
empresas (PMEs) fornecedoras de 
autopeças nacionais e se o tipo de 
coordenação (governança) que é 
exercida pelos clientes (montadoras e 
grandes empresas de autopeças) 
permite ou não o aperfeiçoamento 
tecnológico de processo, de produto 
e/ou funcional desses fornecedores. A 
pesquisa realizada envolveu estudos de 
caso em nove empresas localizadas na 
Grande São Paulo. Através da analise 
dos dados, foi possível identificar que a 
cadeia automotiva no Brasil está 
vivendo um período intermediário na 
sua forma de coordenação, entre um 



173 

modelo de coordenação simplesmente 
pelo mercado e outro em que há o 
desenvolvimento de práticas explícitas 
de coordenação com o maior 
monitoramento dos fornecedores. No 
entanto, a ausência de colaboração 
técnica e as recorrentes ameaças dos 
clientes em mudar de fornecedor, 
ainda lembram a continuidade da 
coordenação puramente pelo mercado. 
Constatamos que para as PMEs, estar 
na cadeia global é uma condição de 
sobrevivência, contudo não é suficiente 
para proporcionar seu 
aperfeiçoamento funcional, isto é, 
maior capacitação em 
desenvolvimento de produtos e 
processos, o que lhes daria maior 
perspectiva de competitividade 
sustentada. O único tipo de 
aperfeiçoamento proporcionado pelo 
tipo de coordenação estabelecida hoje 
na cadeia é o aperfeiçoamento do 
processo produtivo. 
 

Sueli Aparecida de Marco 
Ruy de Quadros Carvalho  

Novas abordagens à promoção de 
pequenas empresas: Em estudo do 
programa SEBRAE de desenvolvimento 
de arranjos produtivos locais. 
 
Resumo 

O reconhecimento da importância e do 
papel das pequenas empresas no 
desenvolvimento econômico variou 
muito ao longo do século 20. A partir 
da década de 70, o interesse por essas 
empresas vem crescendo e, as micro, 
pequenas e médias empresas se 
tornaram um dos principais alvos das 
políticas voltadas para o crescimento e 
a geração de empregos nos países em 

desenvolvimento.As experiências bem 
sucedidas de cooperação entre 
pequenas e médias empresas ocorridas 
nos distritos industriais italianos e nos 
clusters, encontrados tanto em países 
desenvolvidos e em desenvolvimento, 
chamaram a atenção para o fato que as 
pequenas empresas, que 
individualmente são atores econômicos 
fracos, podem alcançar um nível mais 
alto de competitividade se inseridas em 
um ambiente local que favoreça o 
desenvolvimento coletivo, baseado no 
aproveitamento das 
complementaridades, na realização de 
atividades conjuntas, no 
compartilhamento de bens coletivos e 
na estabilidade institucional. Esta 
dissertação apresenta e analisa a 
proposta do programa de 
Desenvolvimento de Arranjos 
Produtivos Locais do Sebrae, a partir do 
resgate de algumas discussões 
apresentadas pela literatura 
especializada sobre pequenas 
empresas e desenvolvimento de 
clusters, abordando, entre outras 
coisas, a problemática das micro e 
pequenas empresas, sua 
heterogeneidade e suas possíveis 
inserções na estrutura produtiva, suas 
dificuldades para sobrevivência e 
evolução, bem como as vantagens 
trazidas pela inserção das mesmas em 
arranjos produtivos e cadeias de valor, 
com destaque para as questões 
relacionadas ao papel das políticas e 
programas voltados para o apoio e o 
desenvolvimento dessas formas de 
organização. 
 

Ysbelet Del Valle Lobo Sanchez 
Maria Conceição da Costa 
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A construção sociocultural da ciência a 
partir da sua produção: A sociologia na 
Venezuela e a Revista Venezuelana de 
Ciências Sociales. 
 
Resumo 

Durante as ultimas décadas, os 
diferentes enfoques na área dos 
Estudos Sociais da Ciência apontam 
uma nova identidade para esta área, e 
em conseqüência para a visão 
"epistemológicamente especial" da 
ciência. A imagem unidirecional, 
socialmente desinteressada que o 
"logicismo" e "hierarquicismo" deram á 
ciência, ofusca-se pela "imagem social 
da ciência". Aponta-se um diálogo 
entre ciência e sociedade sustentado 
pela idéia de que a ciência é um 
produto social contingente, formada 
por instrumentos culturais e 
caracterizada por uma constante 
reavaliação entre fatos e valores. Esta 
visão da construção socio-cultural do 
conhecimento científico está 
intimamente relacionada ao "que 
fazer" das ciência, ao complexo 
processo de socialização dos cientistas 
e aos elementos tempo-espaciais que 
servem de marco ao fato científico. A 
riqueza de aspectos culturais 
envolvidos no "ato de criação" da 
ciência estão implícitos na ação 
cotidiana dos cientistas e expressos de 
distintas formas de comunicação, entre 
os quais a publicação ganhou um 
amplo terreno. Esta pesquisa trata 
sobre o processo de construção sócio-
cultural da sociologia como ciência na 

Venezuela. Reconstrói sua história a 
fim de conhecer sua trajetória e 
observar como os âmbitos da vida 
econômica, política e sócio-cultural 
venezuelana a influeciam. Busca-se 
estabelecer vínculos entre estes 
determinantes sócio-culturais e 
interesses temáticos científicos, através 
da análise da sua produção científica 
numa revista local: a "Revista 
Venezolana de Ciencias Económicas y 
Sociales ". O estudo dos interesses 
demonstrados pelos cientistas nos 
artigos da revista constituem o 
exemplo mais tangível da evoluçaõ da 
sociologia venezuelana. No decorrer do 
período estudado (1958-2000), os 
sociólogos têm se interessado pelos 
temas relativos à Economia e Política, 
mas também pela Teoria Social, 
Estudos Sociais da Ciência e da 
Tecnologia e Metodologia. Estes 
resultados evidenciam que a sociologia 
venezuelana está preocupada com as 
mudanças sociais, mas também com o 
próprio crescimento enquanto ciência. 
Finalmente se constata a idéia de que a 
ciência reflete em distintas proporções 
não somente uma parte da cultura mas 
também um todo social. Este trabalho 
tenta mostrar que a sociologia 
venezuelana está impregnada de 
elementos socio-culturais, o que a 
converte em um espaço do fazer social, 
que se evidencia no seu corpo de 
conhecimento e no produto de suas 
pesquisas. 
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2002 
TESES 

Adriana Roa Celis 
Léa Maria Leme Strini Velho  

A dinâmica da comunidade científica 
na produção do conhecimento: Um 
estudo da imunologia no Brasil e na 
Colômbia. 
 
Resumo 

Esta tese tem como objetivo principal 
analisar, sob a perspectiva da 
sociologia da ciência, as 
particularidades dos grupos de 
pesquisa do Brasil e da Colômbia, na 
área de imunologia, na produção do 
conhecimento científico, tendo como 
eixo central a colaboração científica. 
Para atingir o objetivo, para cada uma 
das comunidades foram selecionados 
os grupos líderes na área em cada um 
dos países. Aprofundou-se em três 
aspectos principais das atividades de 
tais comunidades: a prática de 
publicação, os vínculos de colaboração 
e a prática de agradecimentos. Para 
tanto, as análises apresentadas são 
respaldadas em informações de caráter 
tanto quantitativo como qualitativo. O 
uso de ferramentas quantitativas, 
particularmente, um estudo 
bibliométrico das publicações da última 
década, permitiu levantar indicadores 
sobre os canais de comunicação, 
padrões de colaboração e impacto da 
publicação. Adicionalmente, uma base 
de dados com os agradecimentos, 
permitiu produzir  indicadores pelos 
reconhecimentos, financeiros e não 
financeiros, dados aos diferentes 
atores envolvidos no processo de 
produção científica e presentes nas 

publicações, que revelam uma série de 
relações entre os vários atores sociais e 
institucionais. Tais informações, 
analisadas juntamente com os 
discursos obtidos em entrevistas semi-
estruturadas com os pesquisadores dos 
grupos estudados, permitiram 
entender as particularidades internas 
das comunidades em seu 
relacionamento com as redes 
cognitivas e sociais. Os resultados 
revelaram que a dinâmica da produção 
cientifica dá-se no marco de relações 
formais e informais de colaboração 
científica, que dependem de una 
tensão contínua provocada por 
elementos cognitivos e sociais. Tais 
relações e tensões se dão dentro das 
próprias comunidades de pesquisa, 
assim como entre estas e outros 
grupos sociais. 
 

José Henrique Souza 
André Tosi Furtado 

Avaliação de Agências de Fomento à 
P&D: O caso da FINEP. 
 
Resumo 

A tese analisa as práticas atuais de 
avaliação da FINEP e constata que elas 
são inadequadas enquanto 
mecanismos de apoio ao 
planejamento, à gestão, ao 
aprendizado institucional e á prestação 
de contas à sociedade. Tal fato pode 
ser constatada a partir da execução de 
um estudo composto por três fases 
complementares. Primeiro, com o 
objetivo de criar um embasamento 
teórico, foi feito um estudo sobre as 
funções e formas de diferentes 
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métodos de avaliação usados por 
pesquisadores e agências de fomento 
que realizam trabalhos avançados 
nessa área. Em seguida, um exame da 
estrutura, de foco de atuação e das 
formas atuais de avaliação da FINEP 
permite desvendar quais as possíveis 
necessidades de avaliação que a 
Financiadora poderia demandar. Desse 
modo, refletindo sobre os mecanismos 
de avaliação e sobre o papel da FINEP 
no sistema de inovação, são 
formuladas propostas de diretrizes 
para a montagem de um \"Sistema de 
Avaliação\" mais adequado ao 
contexto da financiadora. Um 
\"sistema\" que deve ser pensado 
como um recurso vital voltado para 
melhorar o Planejamento e 
Desenvolvimento Institucional e a 
eficiência na gestão do dinheiro 
público. 
 

DISSERTAÇÕES 

Daniela Maria Cartoni 
Ruy de Quadros Carvalho  

Organização do trabalho e gestão da 
inovação: Estudo de caso numa 
indústria petroquímica brasileira. 
 
Resumo 

O objetivo do estudo é analisar a 
relação existente entre práticas 
empresariais de organização do 
trabalho e a capacitação tecnológica, 
enfocando principalmente os espaços 
de intervenção e o papel dos 
trabalhadores diretos no processo de 
inovação nas indústrias brasileiras. 
Distanciando de uma abordagem que 
focalize apenas os "impactos" das 
inovações sobre o sistema de relações 
industriais, buscam-se aspectos 

dinâmicos desse complexo processo ao 
colocar em debate as implicações da 
relação inversa, ou seja, como as 
práticas empresariais de uso do 
trabalho podem contribuir (ou 
obstaculizar) o desenvolvimento da 
capacidade inovativa. O foco está na 
compreensão destes papéis e das 
trajetórias organizacionais que levam a 
ambientes industriais inovativos, 
caracterizados pela participação do 
trabalho. Enquanto a literatura 
brasileira sobre o tema nas décadas 
passadas indicou a existência de 
práticas gerenciais de uso do trabalho 
que inviabilizavam a integração dos 
trabalhadores nas diferentes etapas do 
processo produtivo, tendo como 
conseqüência a ausência de sua 
contribuição para o desenvolvimento 
da capacidade de inovar, neste estudo 
pretende-se analisar os possíveis 
avanços ocorridos após o processo 
recente de reestruturação produtiva no 
país. Os argumentos estão baseados 
num estudo de caso de uma das 
principais empresas petroquímicas do 
país, explorando-se como a inovação 
na organização do trabalho influencia a 
aprendizagem e a capacitação 
tecnológica, contribuindo para acelerar 
a inovação num setor bastante 
relevante para a economia nacional. 
Com este estudo, espera-se poder 
contribuir para uma ampliação do 
conhecimento sobre os requisitos 
relacionados ao Trabalho que podem 
favorecer a mudança tecnológica, um 
campo ainda pouco abordado nos 
estudos sobre Inovação e na Sociologia 
Industrial, mas que é de central 
importância para o meio acadêmico e 
profissionais relacionados à gestão 
industrial. 
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Edvaldo Antônio das Neves 
André Tosi Furtado 

Mudança institucional e custo da 
transferência internacional de 
tecnologia no Brasil: O caso das 
montadoras de automóveis nos anos 
90. 
 
Resumo 

Nos anos 90, o custo da transferência 
internacional da tecnologia voltou a 
merecer atenção de pesquisadores 
brasileiros. Isso deve-se ao 
considerável aumento do volume das 
remessas destinadas ao pagamento de 
tecnologia importada. O montante 
remetido anualmente saltou de US$ 
200 milhões, em 1990, para 
aproximadamente US$ 2 bilhões em 
1999. Nesse cenário, o setor 
automobilístico ganhou destaque, já 
que o volume de tecnologia contratada 
pelo mesmo passou de níveis modestos 
no início da década para um montante 
expressivo no fmal da mesma. O 
crescimento do custo da importação de 
tecnologia para foi país foi 
conseqüência da flexibilização da 
legislação brasileira que disciplina a 
matéria, sobretudo em virtude da Lei 
8383/91 que, nas transações entre 
matrizes e subsidiárias de 
multinacionais, passou permitir o envio 
de royalties e a dedução dos mesmos 
para efeitos de tributação. 
Paralelamente, o novo Código de 
Propriedade Industrial fortaleceu os 
direitos de propriedade intelectual, o 
que enfraqueceu o poder de barganha 
das empresas locais perante os 
fornecedores de tecnologia no exterior. 
Além disso, o novo código reduziu o 

prazo de averbação dos contratos ao 
estabelecer um limite de 30 dias para 
exame da transferência. Ocorre que a 
alteração da lei brasileira não foi 
aleatória, mas sim fruto da mudança 
institucional em nível internacional 
provocada pela criação da Organização 
Mundial de Comércio (OMC). Um dos 
principais acordos para os países 
membros foi o fortalecimento dos 
direitos de propriedade intelectual, 
consagrado na literatura como TRIPs 
(Aspectos Relativos ao Comércio de 
Direitos de Propriedade Intelectual). 
Com isso o Brasil e os demais países em 
desenvolvimento assistem ao aumento 
tanto dos custos diretos relacionados 
ao montante pago pela tecnologia, 
quanto dos custos indiretos, 
relacionados aos impactos negativos 
sobre a capacitação tecnológica local. 
As montadoras brasileiras de 
automóveis, em função de distintas 
estratégias industriais adotadas pelas 
matrizes, também aumentaram sua 
dependência perante a tecnologia 
gerada no exterior, com destaque para 
Ford e Volkswagen, o que contribuiu 
para o aumento global dos custos da 
transferência. Com base numa revisão 
bibliográfica que discute a TIT para o 
Brasil, nos anos 90, empreendemos um 
estudo de caso das montadoras de 
automóveis, fundamentado pela 
análise dos resumos dos certificados de 
averbação dos contratos de 
transferência de tecnologia para essas 
empresas. Para tanto, fizemos uso da 
base de dados do Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial (INPI), órgão 
esse responsável pela averbação dos 
contratos. 
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Emerson Freire 
Sandra de Negraes Brisolla  

Inovação e competitividade: O desafio 
a ser enfrentado pela indústria de 
software. 
 
Resumo 

O objetivo principal do trabalho é 
analisar a indústria de software, do 
ponto de vista da inovação e 
competitividade, em países em 
desenvolvimento em um cenário 
globalizado. Pretende-se para isso 
estudar a indústria brasileira de 
software. Os serviços de informática, 
destacadamente o software, 
continuam sendo importantes para o 
desenvolvimento econômico brasileiro. 
Essa importância é nítida e cada vez 
mais crescente no caso do software, já 
que sua interação com outros setores 
da economia, como o setor industrial, o 
comercial e o bancário, é relevante no 
que diz respeito à difusão e 
desenvolvimento de inovações 
tecnológicas (consultoria e 
desenvolvimento de software), além de 
propiciar a base de apoio à formação 
da nova estrutura produtiva 
(manutenção e reparação, 
processamento de dados), dentro do 
chamado novo paradigma técnico-
econômico. Não resta dúvida de que 
uma das grandes dificuldades do 
processo inovativo das empresas 
brasileiras de software está, pelo 
menos por enquanto, na pouca 
capacidade de articulação entre si, bem 
como com centros de pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico e com os 
diversos setores para os quais teria a 
possibilidade de realizar os seus 
projetos informacionais. Para 

exemplificar, trata-se de ilustrar a 
atuação de um segmento dessa 
indústria no setor da construção, 
historicamente avesso à inovação, 
comprovando que as TICs (Tecnologias 
da Informação e Comunicação) estão 
se difundindo mesmo através de 
setores tradicionais, servindo não só 
como suporte administrativo mas, 
também, como ferramentas estratégias 
nas empresas. Mais do que isso, e, 
principalmente, o estudo sobre o 
software na indústria da construção 
pretende exemplificar que 
características típicas da indústria de 
software são válidas até mesmo para 
setores tradicionais e com processos 
praticamente ‘artesanais’, e que 
influenciam na competitividade do 
setor tanto nacional como 
internacionalmente. Entre essas 
características do setor de software 
destacam-se: o caráter transversal do 
software e sua importância na política 
de inovação em relação aos outros 
setores da economia; a hierarquia na 
divisão do trabalho de 
desenvolvimento do software, que 
condiciona os limites e oportunidades 
para países periféricos; a concentração 
e fragmentação, aspectos intrínsecos à 
indústria de software; estratégias de 
nicho e interstício, como formas de 
sobrevivência; a importância da 
interação usuário-produtor como fonte 
de inovação e competitividade; entre 
outras. 
 

Graziela Ares 
Sérgio Robles Reis de Queiroz  

Internacionalização da P&D: Uma 
discussão a partir dos modelos de 
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configuração das atividades 
tecnológicas da firma. 
 
Resumo 

As firmas vêm internacionalizando suas 
atividades desde a Segunda Revolução 
Industrial. No entanto, tal processo, 
verificado no início do século XX, não 
pode ser comparado aos padrões 
observados nas últimas décadas. Além 
de ter se intensificado, suas 
características são bastante distintas 
em resposta a uma série de elementos 
e recursos que se fizeram disponíveis 
às firmas. Tal mudança pode ser 
observada quando olhado o processo 
de internacionalização das firmas de 
maneira geral ou quando considerada 
apenas uma destas atividades de valor, 
isto porque, as diversas atividades 
executadas pela firma podem ser 
internacionalizadas em diferentes 
graus que serão determinados 
conforme uma série de características 
relacionadas à própria firma, à 
indústria na qual atua e aos mercados 
por ela atendidos. Assim, este trabalho 
se propõe a analisar as diferenças entre 
os possíveis modelos de 
internacionalização de uma destas 
atividade executadas pela firma: a de 
pesquisa e desenvolvimento. Para 
tanto, o processo de 
internacionalização será considerado 
como uma resposta a uma estratégia 
adotada que, por sua vez determina as 
principais características das tarefas 
atribuídas às unidades 
internacionalmente dispersas. Mas 
cada empresa responderá conforme 
uma série de elementos determinantes 
que poderão agir como facilitadores ou 
obstáculos ao processo de 
internacionalização. Neste cenário, 

será apresentada uma tipologia para as 
formas como as firmas 
internacionalizam sua atividade de 
pesquisa e desenvolvimento, sendo a 
principal diferença entre elas os 
diferentes níveis de integração entre as 
diferentes unidades e a matriz, que 
refletem as mudanças observadas 
historicamente no processo. Tal 
discussão é importante pois buscará, 
além das diferenças entre os modelos 
de internacionalização da atividade de 
pesquisa e desenvolvimento possíveis, 
elementos que indiquem uma 
tendência à predominância dos 
modelos que contemplam maior 
integração entre as diferentes 
unidades. Numa última etapa, 
ressaltando os limites da aplicação 
destes modelos e da sua generalização, 
principalmente entre países 
desenvolvidos e em desenvolvimento, 
tais conceitos serão aplicados em um 
caso prático de uma unidade brasileira 
de pesquisa e desenvolvimento de uma 
empresa de propriedade alemã que 
atua na indústria de autopeças.  
 

Marcelo Gonçalves do Valle 
Maria Beatriz Machado Bonacelli 

Cadeias inovativas, redes de inovação 
e a dinâmica tecnológica da 
citricultura no estado de São Paulo. 
 
Resumo 

Esta Dissertação tem por objetivo 
realizar uma caracterização dos 
arranjos institucionais voltados à 
pesquisa promovidos na citricultura do 
Estado de São Paulo, a partir da análise 
da constituição de uma nova base 
técnica para a produção de mudas, na 
tentativa de conter os efeitos nocivos 
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da emergência e disseminação da 
Clorose Variegada dos Citros nos 
pomares paulistas. Para a consecução 
deste objetivo, são discutidos os 
conceitos de cadeia inovativa e rede de 
inovação que, empregados de modo 
integrado ao conceito de cadeia 
produtiva, possibilitam a agregação de 
elementos relevantes no que se refere 
à dinâmica inovativa do setor, 
explicitando-Ihe os principais atores, 
relações e padrões de organização. O 
trabalho foi dividido em duas partes, a 
primeira composta por três capítulos e 
a segunda por dois capítulos. Na 
primeira parte são expostos e 
discutidos os principais instrumentos 
conceituais empregados em estudos 
relacionados ao progresso técnico na 
agricultura. Adicionalmente, 
apresentam-se as abordagens de 
cadeia inovativa e rede de inovação, 
como contribuições aos estudos dos 
arranjos institucionais da agricultura, 
discutidos à luz da Economia 
Evolucionista e da Nova Economia 
Institucional. A segunda parte 
corresponde a um esforço 
experimental de aplicação dos 
referenciais discutidos na primeira 
parte na caracterização da dinâmica 
tecnológica da citricultura e na análise 
dos arranjos institucionais constituídos 
para a produção de mudas certificadas 
de citros.Dentre as principais 
conclusões, aponta-se a pertinência da 
utilização integrada dos conceitos de 
cadeias produtivas e inovativas e de 
redes de inovação, notadamente para a 
análise do caso da citricultura e, em 
particular, do problema de 
fitossanidade, característico desta 
atividade econômica. Acredita-se que 
quanto mais bem coordenada uma 

cadeia produtiva, mais rapidamente 
problemas, como os de fitos sanidade, 
são detectados, e maiores são as 
possibilidades de arranjos bens 
constituídos (em forma de redes de 
inovação, por exemplo) para superá-
Ios, dado que são conhecidas as 
competências e habilidades dos atores 
envolvidos. Isto, por sua vez, permite a 
redução de custos de transação. O 
Estado, financiando e influenciando a 
organização da pesquisa, também 
exprime papel relevante sobre a 
redução dos custos de transação e 
sobre a própria dinâmica tecnológica 
do agronegócio citrícola. 
 

Marilise Pagliosa Massola 
Maria Beatriz Machado Bonacelli 

A organização da pesquisa agrícola 
privada cooperativa: Um estudo de 
caso da COODETEC. 
 
Resumo 

Observa-se, desde a década de 1980, 
um processo de transformação que 
vem redimensionando as atividades 
produtivas em praticamente todos os 
setores da economia. Fatores como a 
globalização, as mudanças técnico-
científicas e as transformações do 
papel dos Estados Nacionais destacam-
se como os maiores responsáveis por 
esse processo. Inerente a essas 
mudanças encontram-se as 
transformações no paradigma 
tecnológico agrícola moderno. 
Percebese uma reorientação dos 
fundamentos produtivos da agricultura, 
indicando a formação de um novo 
padrão tecnológico agrícola, baseado 
em elementos mais qualitativos. Essas 
transformações apontam para a 
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reelaboração das bases conceituais, 
bem como para o entendimento da 
evolução dessa nova dinâmica da 
pesquisa para a agricultura. A 
necessidade de adaptação das 
organizações envolvidas com pesquisa 
agrícola envolve mudanças relativas 
não só ao processo de geração e 
difusão de inovações, mas mudanças 
no seu processo organizacional e nas 
relações estabelecidas com agentes 
que integram o sistema técnico-
econômico. Essa dissertação busca 
compreender como a pesquisa agrícola 
privada cooperativa vem se 
comportando diante desse quadro de 
mudanças, tendo como objeto de 
análise uma organização cooperativa 
que desenvolve pesquisa, a 
Cooperativa Central Agropecuária de 
Desenvolvimento Tecnológico e 
Econômico Ltda (COODETEC). Os 
instrumentos de análise utilizados para 
o desenvolvimento deste trabalho são 
as formas de gestão e planejamento e 
as estratégias de organização da P&D. 
Esses instrumentos de análise auxiliam 
a compreensão das estratégias que 
vêm sendo adotadas pela COODETEC 
em relação ao desenvolvimento da 
pesquisa agrícola, com vistas a traçar 
alguns indicativos relativos à 
competitividade institucional da 
organização. Acredita-se que a 
COODETEC busca a competitividade 
institucional por meio da integração do 
contexto sócio-econômico e do 
processo inovativo no qual encontra-se 
inserida, assim como de suas 
competências dinâmicas.  
 

Silvia Angélica Domingues 
André Tosi Furtado 

Determinantes do padrão da indústria 
de alimentos e bebidas no estado de 
São Paulo entre os anos de 1994 e 
1996. 
 
Resumo 

Este trabalho buscou identificar os 
principais determinantes do padrão de 
inovação da indústria de alimentos e 
bebidas tendo em vista os efeitos da 
abertura comercial e da estabilização 
econômica após a implantação do 
Plano Real. O estudo baseou-se no 
Estado de São Paulo porque sua 
importância econômica associou se à 
disponibilidade de informações. A 
Pesquisa da Atividade Econômica 
Paulista (PAEP) foi a base de dados 
utilizada por apresentar um conjunto 
completo de informações sobre 
inovação de empresas referente ao 
período 1994-1996. O estudo considera 
o tamanho e a origem do capital 
controlador das empresas como 
determinantes importantes deste 
padrão de inovação. Assim, 
observamos que as inovações de 
produto e processo predominaram, as 
médias empresas se destacaram com 
um comportamento inovador reativo e 
as empresas de capital nacional e 
estrangeiro se mostraram muito 
inovadoras. Clientes e competidores 
foram apontados como as principais 
fontes de informação para a inovação 
enquanto melhoria da qualidade do 
produto e manutenção ou ampliação 
da participação no mercado 
apareceram como principais motivos 
para tal. O tamanho da empresa foi o 
determinante com maior peso no 
comportamento inovador, com 
exceção do grupo de empresas de 
capital nacional e estrangeiro onde o 
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peso maior foi da origem do capital 
controlador. 
 

Silvia Cristina Pabón Escobar 
Maria Conceição da Costa 

Institucionalização da política 
científica e tecnológica na Bolívia: 
Avanços e retrocessos. 
 
Resumo 

Após a Segunda Guerra Mundial, 
ciência e tecnologia passaram a ser 
vistas como essenciais para o 
desenvolvimento das nações do 
primeiro mundo e foram criadas as 
primeiras instituições para tratar, 
especificamente, de políticas nacionais 
para essa área. Foram os organismos 
internacionais, como a UNESCO e a 
OEA, que difundiram essas idéias na 
América Latina a partir dos anos 60, 
dando lugar à configuração de aparatos 
institucionais para política científica e 
tecnológica (PC&T) em vários países, 
incluindo a Bolívia. Nesse estudo 
descrevem-se as tentativas de 
configuração daquele aparato, que 

inclui a emergência de órgãos nacionais 
de ciência e tecnologia, como também 
o desenvolvimento de instrumentos 
jurídicos e de ações encaminhadas à 
formulação da política no país. 
Partindo de um marco teórico-
referencial sobre a origem da política 
cientifica e tecnológica e o papel dos 
órgãos nacionais de ciência e 
tecnologia na América latina, este 
estudo foca-se nas ações 
encaminhadas pelos órgãos nacionais 
de ciência e tecnologia, quais sejam, o 
CONDECYT (primeira tentativa nos anos 
70), o CONACYT (segunda tentativa, 
nos anos 90) e no processo de 
formulação da Lei de ciência, 
tecnologia e inovação em Bolívia. Esta 
última tentativa projeta as visões dos 
vários atores envolvidos em torno do 
desenvolvimento da PC&T e vem a 
confirmar que o peso dos obstáculos é 
maior do que as possibilidades para 
configurar e, de fato, implementar o 
aparato institucional para política 
científica e tecnológica na Bolívia. 
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TESES 

Amilcar Davyt Garcia 
Léa Maria Leme Strini Velho  

Avaliação por pares e processo 
decisório nas agências de fomento à 
pesquisa. O CNPq e a FAPESP. 
 
Resumo 

O objetivo principal deste trabalho é 
fazer uma análise do papel do 
julgamento por pares na dinâmica de 
avaliação e tomada de decisão para 
alocação de recursos em duas das 
principais agências brasileiras de 
fomento à pesquisa: o Conselho 
Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico –CNPq– e a 
Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo –FAPESP. A 
discussão histórica e atual sobre ambas 
as agências é realizada em paralelo, 
com base em publicações sobre cada 
instituição, em materiais de divulgação 
dos próprios órgãos, em relatórios e 
documentos internos, e principalmente 
numa série de entrevistas realizadas 
junto a atores direta e indiretamente 
relacionados aos processos decisórios 
de ambas as agências, sejam eles ativos 
na atualidade ou tenham 
desempenhado um papel relevante no 
seu desenvolvimento. O trabalho 
explora as diferentes modalidades que 
têm sido adotadas pelo sistema de 
avaliação em cada agência ao longo da 
sua história, após os primeiros anos de 
transducção de idéias e modelos 
institucionais dos países 
cientificamente centrais, e discute 
quais os fatores que explicam as 
diferentes trajetórias institucionais do 

CNPq e da FAPESP. Numa exploração 
em profundidade das práticas de 
avaliação e tomada de decisão 
correntes nas duas agências, 
distinguem-se vários momentos: a 
constituição dos atores relevantes, a 
escolha dos pares, a atuação dos 
mesmos e a tomada de decisão final. 
Identifica-se o momento chave do 
processo em cada uma das agências: 
no CNPq, a fase final, na qual os 
comitês constituídos por 
representantes da comunidade 
disciplinar realizam um “processo de 
agregação”, produzindo uma lista de 
propostas ordenada, 
decrescentemente, pelo mérito; na 
FAPESP a fase chave é a cuidadosa 
escolha dos pares, complementada 
pelo forte controle exercido pela 
diretoria científica no momento final. 
As diferenças constatadas nas 
sistemáticas das duas agências 
parecem ser explicadas principalmente 
pela diferente relação entre demanda 
qualificada e recursos disponíveis, 
estes últimos sendo bastante inferiores 
à demanda no CNPq e superiores à 
demanda na FAPESP. Outras diferenças 
identificadas entre as agências –quais 
sejam, as que podem ser chamadas de 
abrangência ‘geográfica’– parecem não 
ser causas de primeira ordem –embora 
relevantes– no desenvolvimento 
diferenciado dos seus sistemas de 
avaliação. Por outro lado, e seja qual 
for a sistemática utilizada, ambas as 
agências utilizam –nas suas principais 
linhas de financiamento– apenas 
critérios de qualidade –entendida ela 
como for pelos cientistas– na alocação 
dos recursos. 
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Ariadne Chloe Mary Furnival 
Newton Muller Pereira  

Investigando o papel de cientistas em 
estratégias para desenvolvimento 
sustentável local: visões e 
perspectivas da comunidade científica. 
 
Resumo 

Estudo desenvolvido a partir do 
pressuposto central ao discurso da 
Agenda 21 de que o êxito das 
estratégias de desenvolvimento 
sustentável depende, 
substancialmente, do 
envolvimento/comprometimento da 
comunidade científica local e da 
incorporação da  problemática 
ambiental na agenda da pesquisa 
científica e tecnológica de forma que os 
conhecimentos resultantes de 
pesquisas cientificas possam vir a ser 
traduzido em ação política. O uso da 
perícia e do conhecimento científico na 
seleção e formulação de estratégias 
locais de  desenvolvimento sustentável 
constitui um componente essencial 
para a sua melhor implementação. O 
estudo de caso qualitativo dentro do 
paradigma construtivista, 
operacionalização por meio de 
entrevistas não-estruradas com 
membros da comunidade cientifica na 
cidade de São Carlos, interior de São 
Paulo, investigou a percepção que  essa 
comunidade tem do papel a ela 
atribuído, na Agenda 21 e os aspectos 
motivacionais que orientam as suas 
ações na comunidade local. A análise 
das falas desses cientistas, subsidiada 
em  conceitos da teoria de análise do 
discurso, permitiu a elaboração de um 
quadro referencial dos fatores a serem 

considerados para o entendimento de 
algumas particularides locais e 
determinantes para o pleno 
desempenho desse papel nesse 
âmbito. Os resultados apontam que, 
tanto aspectos internos á dinâmica da 
academia e da institucionalização da 
ciência e tecnologia, quanto o estado 
das relações comunidade 
cientifica/comunidade política local , 
num dado momento histórico, podem 
vir a inibir ou a restringir a 
possibilidade de concretização desse 
papel. Revela, principalmente, que as 
prescrições para uma maior 
participação da comunidade cientifica, 
como vistas na Agenda 21, são, por si 
só, insuficientes para promover o 
almejado envolvimento de cientistas, 
em nível local, e em ações efetivas na 
busca do desenvolvimento sustentável. 
 

Erasmo José Gomes 
Renato Peixoto Dagnino 

A Relação universidade empresa no 
Brasil: Testando hipóteses a partir do 
caso da UNICAMP. 
 
Resumo 

O trabalho analisa a hipótese que se 
deprende dos estudos recentes sobre a 
relaçao universidade-empresa, de que 
estaria havendo uma mudança 
positiva, de natureza quantitativa e 
qualitativa, nesta relação. Adotando 
um enfoque multidisciplinar típico dos 
estudos sobre Política Científica e 
Tecnológica e utilizando dois tipos de 
abordagem - argumentativo-
qualitativa, sobre a literatura existente, 
e  empírico-quantitativa, a partir da 
experiência da UNICAMP, o trabalho 
argumenta no sentido da não-
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aceitação da hipótese. O marco 
analítico-conceitual esboçado nos 
capítulos 2 e 3 para realizar o estudo 
de caso a partir da crítica à 
interpretação dominante e o banco de 
dados sobre os contratos efetivados 
pela Universidade para a execução de 
pesquisa, a pretação de serviços e 
oferecimento de cursos de extensão, 
que é apresentado no capítulo 4, são 
dois significativos subprodutos do 
trabalho. O fato da análise dos dados 
arduamente \"produzidos\" para o 
período de 1982 a 1999 não ter 
originado um resultado empírico 
inequívoco que permitisse a imediata 
validação da hipótese demandou um 
processo de interpretação, 
apresentado nos capítulos 5 e 6, 
também original. Ele baseou-se no 
instrumental de Análise de Política 
(ainda pouco utilizado em nosso meio) 
para o teste de uma segunda hipótese: 
o aumento do valor dos contratos com 
a empresa privada deve ser 
interpretado mais propriamente como 
o resultado da modificação no 
comportamento dos professores-
pesquisadores, derivada de um 
decréscimo muito expressivo nos 
recursos alocados pelo governo, do que 
de uma atitude pró-ativa daquela. Esse 
instrumental analítico - em especial o 
proporcionado pela teoria das 
organizações - aplicado à universidade 
pública brasileira de pesquisa, permitiu 
a construção de um argumento que, ao 
apontar para a validação da segunda 
hipótese, retira a plausibilidade da 
primeira e potencializa a conclusão do 
trabalho. Isto é, que o aumento dos 
recursos privado, dado que captados 
em função do comportamento 
adaptativo dos professores e num 

volume insuficiente para preencher o 
vácuo deixado pelo governo, não pode 
ser considerado como uma  inflexão 
virtuosa na trajetória da relação 
universidade-empresa. 
 

Luis Paulo Bresciani 
Ruy de Quadros Carvalho  

O contrato da mudança: As inovações 
e os papéis dos trabalhadores na 
indústria brasileira de caminhões. 
 
 Resumo 

A tese aborda a questão relacionada 
aos papéis dos trabalhadores coretos 
nas dinâmicas da inovação de 
processos produtivo utilizando um 
quadro referencial que contempla 
estudos sobre a inovação, a 
organização, industrial e as relações de 
trabalho, incluindo-se evidências 
recentes sobre a contribuição do 
trabalho clireto para a capacitação 
tecnológica na indústria brasileira. A 
análise foi desenvolvida a partir de 
estudo de caso na principal fábrica de 
veículos comerciais no pais, explorando 
dados e documentos, além de 
discursos e movimentos dos atores 
envolvidos ao longo dos anos 90. Três 
diferentes níveis são destacados: o 
circuito estratégico, que determina a 
direção da inovação de processos; o 
intermediário, que gerencia a 
implementação de mudanças 
organizacionais estruturastes; e o 
cotidiano, que inclui a elaboração e 
implementação de inovações nos 
micro-processos. Um novo papel 
operatório dos trabalhadores diretos é 
caracterizado na implementação e 
continuidade das inovações de 
processos produtivos, e vinculado à 



186 

regulação exercida por suas 
representações de interesses (sindicato 
e comissão de fábrica). Este papel 
regulatório se estabelece através de 
negociações e acordos formais sobre a 
inovação, junto à direção da empresa; 
dos fóruns definidos para monitorar a 
nova organização produtiva (baseada 
em grupos, células e programa de 
meJhorias contínuas) e os micro-
processos locais; e de novas políticas 
para a gestão do trabalho, focalizando 
aspectos como desenvolvimento 
profissional e remuneração. Define-se 
portanto o trajeto de inclusão 
institucionalizada dos trabalhadores 
nas dinâmicas de inovação de 
processos produtivos, explorando-se 
seus avanços e limites, suas 
contradições e possibilidades, 
enquanto parte de uma alternativa 
política associada ao desenvolvimento 
de capacitação tecnológica no âmbito 
da empresa. 
 

Maria do Perpétuo Socorro Rodrigues 
Chaves 
Newton Muller Pereira  

Uma experiência de pesquisa-ação 
para gestão comunitária de 
tecnologias apropriadas na Amazônia: 
O estudo de caso do assentamento de 
reforma agrária Iporá. 
 
Resumo 

O presente trabalho analisa o estudo 
de caso da experiência de Pesquisa-
ação  com tecnologias apropriadas, 
desenvolvida junto aos produtos 
familiares das comunidades do 
projetos de assentamento de reforma 
Agrária Iporá, situado no Estado do 
Amazonas, na Amazônia brasileira, 

onde o grupo de pesquisa  "Tecnologias 
Alternativas" estruturou um processo 
sócio-educativo e fortaleceu a dinâmica 
de gestão comunitária para acesso aos 
bens e serviços sociais. A base analítica 
do estudo, fundada nas Ciências 
Sociais, adota com referência a 
hipótese de que a gestão comunitária, 
instituída pelas forças internas á 
comunidade, é um fator dinâmico e 
imprescindível na construção de 
soluções que enfrentam a complexa 
problemática vigente no plano 
regional. Parte-se da perspectiva de 
que tal problemática, historicamente 
tem sido acentuada, a cada ciclo 
econômico de desenvolvimento 
regional, pela lógica que orienta as 
Políticas Públicas, postas em prática 
pelo Estado através de suas 
instituições, responsáveis pelo 
atendimento das demandas de bens e 
serviços sociais. O desenvolvimento do 
referido projeto possibilitou a 
discussão de um conjunto de 
proposições, tais como: o acesso das 
comunidades rurais aos bens e serviços 
sociais; a articulação dos saberes 
tradicionais aos conhecimentos 
técnicos-acadêmicos; a preservação do 
sistema tradicional de manejo dos 
recursos naturais; a capacitação e 
valorização das habilidades dos 
comunitários. Por fim, considerando a 
relevância social da experiência 
realizadas, faz-se o esboço de uma 
metodologia de gestão participativa 
para servir como roteiro a ser adotado 
em contextos similares. 
 

Rosana Horio Monteiro 
Léa Maria Leme Strini Velho  
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Videografias do coração: Um estudo 
etnográfico do cateterismo cardíaco. 
 
Resumo 

Esse trabalho investiga como o 
conhecimento médico é produzido, e 
reproduzido, através do uso de 
imagens no contexto da prática 
médica. Com base em estudo 
etnográfico, ele foca um grupo de 
cardiologistas que realiza cateterismo 
cardíaco para diagnosticar obstruções 
coronarianas num hospital-escola em 
Albany, Nova York. Combinando 
elementos da literatura sobre mundos 
sociais e da sociologia e antropologia 
da medicina, nós argumentamos que a 
interpretação das imagens está ligada à 
posição social, ao status do médico 
quanto ao gênero, à sua experiência, 
formação acadêmica, local na 
hierarquia profissional, posição na e da 
instituição em que atua. Desse modo, 
aquilo que os médicos vêem quando 
olham uma imagem gerada por 
artefatos técnicos é produto de certos 
procedimentos de fixação de evidência 
socialmente organizados. A 
interpretação dominante de uma 
imagem, portanto, não é a única 
possível e a decisão médica que se 
orienta a partir dela reflete, tanto do 
ponto de vista do diagnóstico como do 
prognóstico, preferências relativas à 
prática médica. Concluímos que 
embora os médicos aprendam como ler 
e interpretar imagens através de 
treinamento específico, aperfeiçoando 
suas habilidades durante a prática 
médica, esse treinamento e essa 
prática se dão dentro dos limites de 
determinados ‘paradigmas’ ou 
‘escolas’. Ou seja, o que eles ‘vêem’ é o 
que ‘aprenderam a ver’ com base em 

compromissos, vínculos com 
determinadas tradições de pesquisa, 
adquiridos durante a formação 
acadêmica, na prática profissional 
junto à instituição em que atuam, em 
suas áreas de especialização, e 
enquanto integrantes de determinados 
segmentos sociais.  
 

Rosana Icassatti Corazza 
Sergio Luiz Monteiro Salles Filho  

Políticas públicas para tecnologias 
mais limpas: Uma análise das 
contribuições da economia do meio 
ambiente. 
 
Resumo 

A reflexão desenvolvida nesta tese se 
inscreve no debate sobre tecnologia e 
meio ambiente. A partir de uma 
perspectiva analítica pertencente ao 
campo da economia, são investigadas 
questões referentes às possibilidades 
de estímulo a tecnologias "mais 
limpas" por meio de políticas públicas, 
especialmente ambientais e de ciência 
e tecnologia. Neste sentido, é realizado 
um esforço descritivo e analítico das 
contribuições da Economia do Meio 
Ambiente para a formulação e 
implementação de políticas voltadas à 
promoção de tecnologias "mais 
limpas". A discussão dos alcances e 
limites dessas contribuições é 
propiciada pela consideração de 
elementos conceituais e teóricos 
extraídos de novas contribuições em 
Economia do Meio Ambiente, do 
debate ambientalista recente e dos 
aportes da abordagem evolucionista 
sobre a mudança tecnológica. Essa 
discussão é complementada por um 
estudo de formação de trajetória 
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tecnológica (voltada para a solução do 
problema da disposição da vinhaça, 
subproduto da fabricação do etanol a 
partir da cana-de-açúcar). Evidenciam-
se novos papéis para as autoridades 
públicas e a necessidade da concepção 
de políticas integradas, moldadas a 
partir uma abordagem sistêmica (da 
tecnologia e do meio ambiente) e 
apoiadas em múltiplos critérios, 
hierarquizados de forma participativa. 
 

DISSERTAÇÕES 

Ariane Durce Maciel Silva 
Léa Maria Leme Strini Velho  

Trajetórias da pesquisa na área de 
ciência e tecnologia de alimentos: 
Gênese, desenvolvimento e situação 
atual. 
 
Resumo 

Está dissertação é o resultado de um 
estudo exploratório que tem como 
objetivo principal aprender algumas 
características e particularidades da 
dinâmica da Ciência e Tecnologia de 
Alimentos, através da trajetória 
percorrida pela área desde sua 
emergência no país, chegando até os 
dias de hoje. O perfil atual da área foi 
traçado através da análise da 
comunidade científica brasileira, 
representada pelos bolsistas de 
produtividade em pesquisa do CNPq. O 
estudo baseou-se em um levantamento 
dos documentos de cunho histórico, 
nas informações contidas nos 
currículos dos bolsistas, nos relatórios 
operacionais do CNPq referentes às 
bolsas de produtividade em pesquisa 
concedidas no período de 1996 a 1999, 
assim como em entrevistas realizadas 
com pesquisadores da área, 

preferencialmente bolsistas. A análise 
foi conduzida em dois focos, a 
produção cientifica dos bolsistas e a 
pós-graduação no Brasil. Os resultados 
obtidos revelam que o estudo atual da 
área reflete as políticas e planos de 
consolidação levados a efeito pela 
própria comunidade acadêmica, 
através de sua ação nas instituições de 
C&T - universidades, centros de 
pesquisa e agências financiadoras. 
 

Claudenício dos Reis Ferreira 
Sergio Luiz Monteiro Salles Filho  

Tendências de reorganização da 
pesquisa: Um estudo a partir de 
experiências internacionais. 
 
Resumo 

Observa-se desde a década de 1980 
que os institutos públicos de pesquisa 
vêm passando por diversas 
transformações. Estas transformações, 
aqui chamadas de processo de 
reorganização, envolvem mudanças na 
estrutura organizacional, no 
relacionamento com o ambiente 
externo, nas relações com o Estado, 
com os usuários de suas atividades etc, 
e tornam-se marcantes e mais agudas 
nos anos 90. Essa dissertação, partindo 
de elementos comuns que 
impulsionam as transformações 
observadas nos institutos, busca 
elaborar instrumentos de análise para 
o fenômeno da reorganização dos 
institutos públicos de pesquisa. Esses 
instrumentos foram construídos com 
base no levantamento de 20 casos 
internacionais e, posteriormente, como 
meio de validação, foram utilizados 
para a leitura e análise de 6 
experiências de reorganização de 
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institutos públicos brasileiros colhidos 
junto à literatura recentes. Os 
instrumentos de análise ou tipologia da 
reorganização da pesquisa, 
consolidados em 6 temas da 
reorganização, são os seguintes: a) 
Controle, subordinação e autonomia; 
b) Mecanismos de avaliação; c) Criação 
de interfaces e novas estruturas de 
pesquisa; d) Função pública de caráter 
estratégico; e) Gestão de recursos 
humanos; f) Visibilidade institucional. 
Por fim, conclui-se que a construção e a 
utilização dessa tipologia para a análise 
do fenômeno é bastante útil, pois 
permite organizar a discussão e a 
própria percepção do fenômeno em 
torno de pontos essenciais, além de se 
constituir um instrumento para auxiliar 
a elaboração de políticas de ciência e 
tecnologia. 
 

Graciela de Souza Oliver 
Tamás Joszef Marton Karoly 
Szmrecsányi 

José Vizioli e o início da modernização 
tecnológica da agroindustria 
canavieira paulista, 1919-1949. 
 
Resumo 

As relações entre a sociedade paulista 
na Primeira República, a modernização 
tecnológica fomentada pelo Governo 
do Estado e a expansão da 
agroindústria canavieira de São Paulo 
são ainda pouco conhecidas. Esta 
dissertação visou identificá-las e 
caracterizá-las, tomando como fio 
condutor a carreira intelectual de José 
Vizioli (1894 - 1957) e a atuação da 
Estação Experimental de Cana que 
tomou seu nome em Piracicaba, tanto 
por ocasião da crise e da debelação da 

praga do mosaico na década de 1920 
como durante a fase inicial das políticas 
de contenção da produção açucareira 
empreendidas pelo Governo Federal, 
principalmente a partir da criação do 
Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) 
em 1933. A questão central do trabalho 
aqui proposto foi a de verificar como e 
porque esses fatores acabaram 
determinando a emergência de urna 
nova fase no desenvolvimento da 
agroindústria canavieira paulista, 
vinculada não apenas à retomada de 
sua expansão quantitativa mas 
também às mudanças qualitativas no 
seu processo produtivo. Para tanto, 
partiu-se do pressuposto de que a 
modernização tecnológica de qualquer 
segmento ou complexo agroindustrial 
exige a prévia existência ou a 
simultânea formação de: (a) urna base 
de conhecimentos técnicos e científicos 
devidamente testados e comprovados; 
(b) uma comunidade de especialistas 
devidamente treinados para aplicá-los 
e, se necessário, modificá-los; e (c) uma 
infra-estrutura institucional de 
pesquisa, de assistência técnica, e de 
capacitação profissional apta a manter 
e desenvolver através do tempo os dois 
requisitos anteriores. Com vistas a 
orientar a pesquisa nas fontes 
primárias, constituídas em sua maior 
parte por periódicos e relatórios 
científicos e técnicos, adotou-se a 
hipótese de que as políticas cientificas 
e tecnológicas formuladas e executadas 
pelo Governo do Estado, 
principalmente através da Secretaria 
da Agricultura, criada em 1892, 
procuraram criar essas condições, e 
conciliar os interesses dos principais 
atores envolvidos, conseguindo 
efetivar na prática todo um programa 
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de apoio e de auxílio à agroindústria 
canavieira paulista. 
 

Mariana Nunciaroni Zanatta 
João Eduardo de Moraes Pinto Furtado  

Fundamentos tecnológicos das 
políticas industrial e comercial: Uma 
análise da experiência brasileira e dos 
seus obstáculos na década de 90. 
 
Resumo 

Este trabalho examina alguns aspectos 
das atuais medidas de política 
industrial brasileira, enfatizando suas 
relações com as políticas tecnológica e 
comercial bem como identificando os 
limites impostos à implementação 
dessas medidas. Experiências 
internacionais bem sucedidas - Japão, 
Europa, Estados Unidos e Coréia de Sul 
- são descritas, estabelecendo um 
parâmetro para a análise brasileira. 
O trabalho também ressalta a principal 
razão do retorno das medidas de 
política industrial após anos de 
abandono, o chamado déficit 
comercial. No entanto, a tarefa do 
governo parece ser difícil, dado que 
essas medidas precisam enfrentar 
obstáculos tanto estruturais quanto 
macroeconômicos. Além dos limites no 
âmbito nacional, o raio de manobra 
política está limitado pelas regras 
internacionais (OMC), que condenam a 
política industrial tradicional 
anteriormente utilizada pelos países 
avançados para consolidar suas 
indústrias nacionais e alcançar maior 
competitividade. Desse modo, a 
política industrial nacional parece 
distante de cumprir suas promessas. 
 

Mirian Hasegawa 
André Tosi Furtado 

A criação, circulação e transformação 
do conhecimento em redes de 
inovação: O programa de 
melhoramento genético da cana-de-
açúcar do IAC. 
 
Resumo 

A inovação é o resultado de numerosas 
interações entre vários atores e 
instituições que, juntos, formam uma 
rede por onde o conhecimetno circula 
e se transforma muitas vezes até 
chegar a um resultado econômico. O 
objetivo do presente trabalho é tentar 
entender como o conhecimento circula 
e se transforma e como é criado e 
recriado durante o processo de 
gestação de uma inovação, no qual 
participam diversas organizações e 
atores heterogêneos. O intuito é abrir a 
caixa preta da criação da inovação. A 
idéia é usar o modelo proposto por 
Nonaka e Takeuchi (1997) e 
complementá-Io com alguns conceitos 
propostos por Callon (1994) e com o 
modelo interativo de inovação (Kline & 
Rosenberg, 1986). O modelo de 
Nonaka e Takeuchi se baseia no 
pressuposto de que o conhecimento 
humano é criado e expandido através 
da interação social entre os 
conhecimentos tácito e explícito. 
Primeiro, o conhecimento tácito passa 
da forma individual para a coletiva 
(socialização). É importante ressaltar 
que o conhecimento tácito requer 
aprendizado, interação social e 
experiência para ser transferido. 
Segundo, o tácito coletivo é explicitado 
(externalização). O conhecimento 
codificado é mais facilmente 
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compartilhado, pois ele representa 
"informação" que pode ser transmitida 
a um grande número de pessoas 
através da in&aestrutura de 
informação. Finalmente, os indivíduos 
internalizam o conhecimento explícito 
e, desta forma, ampliam seu estoque 
de conhecimento tácito. Assim, a 
"espiral do conhecimento" começa 
novamente. Nesta dissertação, 
procura-se entender a criação do 
conhecimetno dentro de redes de 
inovação, e não somente dentro dos 
limites de uma organização isolada. 
Assume-se que o processo inovativo é 
caracterizado por constantes 
interações e feedbacks entre pesquisa, 
desenvolvimento e mercado. Então, o 
conhecimento circula por estes pólos, 
que são formados por muitos atores 
(instituições de pesquisa, usuários, 
firmas, indivíduos externos, etc). Estes 
atores são heterogêneos e formam 
uma rede onde cada um possui uma 
linguagem e um comportamento 
diferente. No estabelecimento das 
ligações sociais entre eles, muitas 
operações de tradução são necessárias 
antes que a comunicação e as trocas 
possam ocorrer de forma eficiente. O 
modelo de criação do conhecimento de 
Nonaka e Takeuchi deu conta de 
explicar apropriadamente os fluxos de 
conhecimentos dentro de uma rede de 
inovação. Constatou-se, no estudo de 
caso, que o conhecimento passou das 
dimensões tácita para explícita, 
individual para coletiva e específica 
para geral, e também ficou claro que as 
traduções são muito mais dificeis 
dentro de uma rede de inovação 
heterogênea do que dentro de uma 
única organização. Estudo de caso: 

Programa de Melhoramento Genético 
da cana-de-açúcar do IAC. 
 

Rodrigo Rodrigues da Fonseca 
Ruy de Quadros Carvalho  

Localização industrial e trabalho: 
Estudo do perfil do emprego no novo 
pólo automobilístico do Paraná. 
 
Resumo 

O setor automotivo tem sido 
largamente estudado em todo mundo. 
Isto se deve, por um lado, aos seus 
desdobramentos econômicos, dada a 
amplitude alcançada pela cadeia 
produtiva nos países industrializados e 
por outro lado, aos seus 
desdobramentos sociais, como os 
sindicatos atuantes que se formaram 
em tomo das empresas do setor. Além 
disso, a sua capacidade de definir 
modelos de organização industrial e 
relações de trabalho para outros 
setores, tem recebido a atenção de 
muitos estudos que buscam entender 
os diversos aspectos da mudança pela 
qual passa o mundo do trabalho. 
Apesar da mudança estar presente, 
com características comuns, em todos 
os países industrializados, é nos países 
em desenvolvimento que estas têm 
apresentado maior diversidade de 
ritmo e profundidade, com resultados 
igualmente diversos. Esta dissertação 
discute em que medida as estratégias 
de localização das empresas do setor 
automotivo brasileiro desembocam em 
diferentes configurações do perfil da 
mão-de-obra. Nosso argumento é de 
que os custos do trabalho e 
flexibilidade trabalho continuam a 
exercer influência significativa na 
decisão de localização das montadoras. 
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Com isto procuramos demonstrar que 
a busca por trabalho mais barato e 
mais flexível contribuiu para a recente 
migração de investimentos para fora 
do estado de São Paulo. Isto está 
provavelmente ligado ao fato de que as 
novas tecnologias e as novas formas de 
organização da produção adotadas nas 
novas plantas das montadoras 
diminuíram sua dependência de 
qualificações que, 
predominantemente, são baseadas na 
experiência. Isto abre possibilidade de 
contratar trabalhadores jovens, mais 
educados mas com menos experiência 
no trabalho. Nossa análise parte da 
comparação entre a região 
tradicionalmente associada ao setor 
automotivo no Brasil, o estado de São 

Paulo, e outra região que esta se 
constituindo como novo pólo 
automotivo devido a recente entrada 
de investimentos no setor, o estado do 
Paraná. Utilizando os dados do RAIS 
(Relação Anual de Informações Sociais) 
e do CAGED (Cadastro Geral de 
Empregados e Desligados), ambas 
fornecida pelo Ministério do Trabalho, 
comparamos informações sobre a 
idade, a escolaridade e a remuneração 
da força de trabalho nos dois estados. 
Os resultados obtidos apontam para a 
constituição de um perfil de 
empregado mais jovem, mais 
escolarizado e com salários mais baixos 
nas fábricas do Paraná, do que a mão-
de-obra das fábricas de São Paulo.  
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TESES 

Adriana Barreiro Diaz 
Léa Maria Leme Strini Velho  

A construção social das ciências sociais 
na periferia: Economia e sociologia no 
Uruguai, 1970-1990. 
 
Resumo 

Este estudo aborda a emergência e 
institucionalização de duas disciplinas 
das ciências sociais a partir do 
referencial teórico social-construtivista 
da ciência. Ele assume que as 
disciplinas científicas evoluem em 
ambientes e condições específicas e 
pressupõe compreender que as 
mesmas se desenvolvem em 
consonância com fatores econômicos, 
institucionais, intelectuais e sociais 
próprios desses contextos. 
Considerando que o Uruguai é um país 
periférico em termos da produção 
mundial de conhecimentos, este 
estudo explora, no primeiro e no 
segundo capítulo, as condições que 
pautaram a evolução histórica da 
Economia e da Sociologia neste país, 
centrando a atenção no acontecido 
durante duas décadas de enorme 
instabilidade política. A ditadura militar 
imposta ao país entre 1973 e 1985 
levou à re-estruturação das práticas 
acadêmicas. No âmbito das ciências 
sociais, assistiu-se ao surgimento de 
centros privados de pesquisa (CIEDUR, 
CIESU, CINVE e CLAEH), nos quais foi 
possível continuar a realização de 
tarefas e a formação de recursos 
humanos, a partir da assistência 
financeira outorgada por agências 
internacionais e fundações filantrópicas 

(principalmente, a Ford Foundation, o 
International Development Research 
Centre, IDRC, Canadá e a Swedish 
Agency for Research Co-operation with 
Developing Countries, SAREC). Com 
base na pesquisa documental realizada 
nos centros e agências, e de entrevistas 
com informantes-chave, no último 
capítulo, o estudo centra-se na análise 
do papel que coube ao financiamento 
externo em relação a vários aspectos, 
quais sejam: o estabelecimento das 
agendas de pesquisa, a construção das 
dinâmicas da comunidade científica 
local, o processo de aprendizado 
institucional deslanchado e a 
manutenção de um movimento de 
resistência' que possibilitou que a 
Economia e a Sociologia se 
mantivessem vivas. 
 

Ana Lúcia Delgado Assad 
Newton Muller Pereira  

Biodiversidade: Institucionalização e 
programas governamentais no Brasil. 
 
Resumo 

A presente tese de doutoramento 
discorre sobre o processo de 
institucionalização do tema 
biodiversidade no cenário internacional 
e os programas e projetos a ela 
relacionados implementados no Brasil 
em decorrência da assinatura da 
Convenção sobre Diversidade 
Biológica. Descreve a situação atual da 
diversidade biológica, localiza os 
centros portadores de 
megabiodiversidade e discute a 
importância ambienta! e econômica 
dos recursos biológicos como 
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fornecedores de bens e serviços. Para 
tanto, contextualiza a diversidade 
biológica na evolução da percepção 
social da importância do meio 
ambiente para as gerações presente e 
futuras. A partir dessa 
contextualização, a tese historia os 
passos que levaram a biodiversidade a 
ser objeto de atenção da Organização 
das Nações Unidas até que, por 
iniciativa dessa, fosse elaborado, em 
1992, documento cujos signatários se 
comprometiam a cumprir e respeitar 
os princípios e recomendações do que 
se intitulou Convenção sobre 
Diversidade Biológica. A CDB tem por 
princípios básicos a conservação da 
diversidade biológica, o uso sustentável 
de seus componentes e a distribuição 
justa e eqüitativa dos benefícios dela 
derivados. Constitui-se no instrumento 
legal que estabelece as regras e 
obrigações, o planejamento e a forma 
de utilização do conhecimento relativo 
a diversidade biológica. Analisa os 
diferentes artigos da Convenção e 
como o Brasil tem procurado 
implementar suas recomendações. 
Também descreve e analisam as 
principais atividades e programas 
relativos a diversidade biológica em 
execução nas instituições brasileiras e o 
processo de articulação e integração 
entre elas. Com essa descrição mostra 
em que amplo panorama a 
problemática da diversidade biológica 
se internaliza e institucionaliza no país. 
Reconhece o esforço do Brasil em 
cumprir as recomendações da CDB, 
implantando ações voltadas à 
conservação e utilização sustentável da 
diversidade biológica em várias de suas 
instituições. Dentre essas merece ser 
destacada a atuação do Ministério do 

Meio Ambiente, que tem sob sua 
orientação os principais mecanismos 
de fomento e planejamento, pesquisa e 
desenvolvimento relativos ao 
tratamento da diversidade biológica no 
território brasileiro. Sob coordenação 
desse Ministério se desenvolve o 
Programa Nacional da Diversidade 
Biológica (Pronabio) e o Projeto de 
Conservação e Utilização Sustentável 
da Biodiversidade (probio), braço 
executivo do Pronabio. É apresentado 
também a atuação do Fundo Nacional 
da Biodiversidade (Funbio), com gestão 
privada. Apesar do reconhecido esforço 
do Brasil em adotar as recomendações 
emanadas da CDB, problemas de 
natureza política têm comprometido a 
aprovação das leis atualmente em 
tramitação no Congresso Nacional a 
exemplo da Lei de Acesso aos Recursos 
Genéticos, uma das recomendações 
centrais da CDB. Embora o trabalho 
tenha constatado inúmeras ações das 
instituições nacionais em 
biodiversidade, a articulação tênue 
entre as instituições, programas e 
projetos não propiciam a obtenção de 
resultados mais contundentes, 
inclusive a fixação de uma política para 
o setor. Tal fato pode acabar levando a 
duplicação de esforços e ao não 
aproveitamento integral do rico 
patrimônio biológico existente no País. 
 

Débora Luz de Mello 
Sergio Luiz Monteiro Salles Filho  

Análise de processos de reorganização 
de institutos públicos de pesquisa do 
estado de São Paulo. 
 
Resumo 
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Reorganizar envolve adequação dos 
organogramas, de missão e de 
mandato institucional; alterações na 
vinculação administrativa e na figura 
jurídica; busca de maior flexibilidade e 
autonomia – financeira, de 
gerenciamento do pessoal e do 
patrimônio. Significa também uma 
mudança da natureza das relações com 
o meio externo e uma redefinição dos 
espaços institucionais. Estas 
transformações podem ser observadas 
em IPPs atuando em diferentes áreas e 
situados em diferentes países. Os 
objetivos gerais desta tese são: a) 
ampliar o conhecimento sobre as 
distintas dimensões dos processos de 
reorganização; b) contribuir para a 
elaboração de um marco conceitual 
multidisciplinar a ser utilizado em 
estudos similares; c) identificar e 
qualificar as trajetórias institucionais 
em curso nos IPPs estudados nesta 
tese, visando oferecer subsídios para 
políticas públicas voltadas ao 
fortalecimento destes IPPs. A tese está 
organizada em duas partes, sendo que 
a primeira delas é composta por dois 
capítulos. O primeiro capítulo 
apresenta uma descrição do contexto 
em que estão inseridos os IPPs, 
abordando as principais modificações 
no ambiente e os fatos estilizados que 
contribuem para a compreensão dos 
processos de reorganização 
institucional. O segundo capítulo é 
dedicado à elaboração e proposição de 
um marco conceitual baseado 
fortemente nos conceitos 
desenvolvidos por autores 
evolucionistas, nos conceitos de redes 
e de sistemas de inovação e na 
contribuição da abordagem 
institucionalista, vertente custos de 

transação. A segunda parte, composta 
por três capítulos, apresenta os 
estudos de caso desta tese: o Instituto 
Agronômico, com atuação na área de 
agricultura; o Instituto Butantan, na 
área de saúde e o Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas do Estado de 
São Paulo S.A., em tecnologia 
industrial. Para descrever os processos 
de reorganização destes centenários e 
renomados IPPs paulistas, foram 
coletados dados sobre diferentes 
categorias de indicadores (evolução 
institucional, recursos orçamentários, 
quadro de pessoal, relações com o 
ambiente e organização e políticas de 
pesquisa, dentre outras). Os dados 
coletados permitiram qualificar 
questões como a identificação das 
trajetórias institucionais, a capacidade 
de criação e de ocupação de espaços, a 
inserção nas redes e sistemas de 
inovação, a influência das dinâmicas 
setoriais e disciplinares, a importância 
da compreensão e resgate das funções 
públicas, especificidade de ativos, 
identificação de ativos 
complementares e de competências 
essenciais. Nas Conclusões Gerais as 
principais características dos processos 
de reorganização institucional são 
avaliados comparativamente, 
destacando seus aspectos 
convergentes e divergentes. A 
identificação das trajetórias 
institucionais orienta a elaboração de 
políticas para o fortalecimento dos 
institutos estudados. 
 

Noela Invernizzi Castillo 
Leda Maria Caira Gitahy  
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Novos rumos do trabalho. Mudanças 
na forma de controle e qualificação da 
força de trabalho brasileira. 
 
Resumo 

Esta tese trata das importantes 
mudanças verificadas no perfil técnico, 
comportamental e político da força de 
trabalho como resultado da 
reestruturação produtiva da indústria 
brasileira. A análise baseia-se numa 
revisão de pesquisas de diversos 
autores, assim como em pesquisas 
próprias, realizadas nas décadas de 
1980 e 1990, abordando seis setores 
industriais: automobilístico, de 
eletrodomésticos de linha branca, 
químico-petroquímico, têxtil, de 
calçados e de equipamentos para 
telecomunicações. O novo perfil 
técnico ou de qualificação da força de 
trabalho, que responde às exigências 
colocadas pela modernização 
tecnológica e organizacional do 
processo de trabalho, caracteriza-se 
por diversas formas de polivalência, 
pela elevação dos requisitos de 
escolaridade e pela associação da 
tradicional formação na prática com 
instâncias formalizadas de treinamento 
dentro e/ou fora da empresa. O novo 
perfil comportamental, aspecto mais 
evidente de uma reformulação das 
estratégias de controle no chão de 
fábrica, enfatiza a cooperação e o 
envolvimento dos trabalhadores com 
as metas da empresa. Enfim, o novo 
perfil político, evidencia uma mudança 
significativa nas relações de classe que 
foi de fundamental importância para o 
aprofundamento do processo de 
reestruturação. Um relacionamento 
crescentemente individualizado entre 
capital e trabalhadores tende a ocupar 

o espaço dos sindicatos, 
marginalizando-os. Todos esses 
aspectos convergem no 
desenvolvimento de uma nova 
estrutura de controle gerencial, a qual 
difere notoriamente daquela associada 
com os regimes fabris tayloristas-
fordistas e assegura a subordinação do 
trabalho ao capital no contexto da 
chamada "produção flexível". 
 

DISSERTAÇÕES 

Edmilson de Jesus Costa Filho 
André Tosi Furtado 

A política científica e tecnológica no 
setor aeroespacial brasileiro: Da 
institucionalização das atividades ao 
fim da gestão militar – uma análise do 
período de 1961-1993. 
 
Resumo 

Nas últimas quatro décadas o 
programa espacial brasileiro vem 
passando por mudanças significativas, 
associadas à condução da política 
setorial pelo governo. Este trabalho se 
propõe a analisar a política científica e 
tecnológica no setor aeroespacial 
brasileiro, destacando a Missão 
Espacial Completa Brasileira (MECB), 
que emerge neste contexto como o 
primeiro programa setorial de longo 
prazo e com objetivos definidos. A 
MECB também tinha por objetivo 
conjugar os esforços dos atores em 
tomo de um programa único. Assim, a 
Missão foi dividida em três sub-
programas: o sub-programa de 
satélites, tocado pelo Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (INPE), o sub-
programa do Veículo Lançador de 
Satélites, conduzido pelo Centro 
Tecnológico da Aeronáutica (CTA) e o 
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sub-programa dos Centros de 
Lançamento, que tinha por objetivos 
construir um novo Centro de 
lançamento na Cidade de Alcântara - 
MA, tocado pelo Ministério da 
Aeronáutica (MAer). A coordenação da 
Missão ficaria a cargo da Comissão 
Brasileira de Atividades Espaciais 
(COBAE), vinculada ao Estado Maior 
das Forças Armadas (EMF A).Diante 
deste contexto, buscou-se fazer um 
estudo histórico sobre as atividades 
espaciais no Brasil, ressaltando duas 
particularidades da Missão: 1) A bi-
institucionalidade da Missão e; 2) O 
descompasso ocorrido entre o 
programa de satélites e o programa do 
veículo lançador de satélites, ocorrido 
ao longo da MECB. Os argumentos 
levantados são que essas 
particularidades foram condicionadas 
aos problemas endógenos, 
relacionados a cultura organizacional 
das Instituições, aos problemas 
exógenos, relacionados aos embargos 
internacionais, e aos problemas de 
coordenação, que se referem à 
natureza do arranjo institucional 
apresentado na Missão. Para realização 
do estudo foi feito um corte temporal 
no objeto, onde tratamos das 
atividades espaciais brasileiras à partir 
de 1961, quando se deu a 
institucionalização dessas atividades, 
até o ano de 1993, quando é extinta a 
COBAE. 
 

Elaine Morais Ferreira 
Maria Conceição da Costa 

As pequenas empresas e a inovação 
tecnológica sob a ótica das mulheres. 
 
 

Resumo 

O objetivo deste trabalho é discutir e 
analisar alguns dos requisitos da norma 
NBR ISO 14001 de Sistemas de Gestão 
Ambienta!, considerados os mais 
relevantes para a implantação e 
conseqüente certificação do sistema. O 
estudo é aplicado à empresa 
ULTRAFERTIL S/A produtora de rocha 
fosfática no município de Catalão-GO. 
Os requisitos mencionados referem-se 
à avaliação de significância dos 
aspectos e impactos ambientais da 
atividade, visando o estabelecimento 
dos objetivos e metas ambientais do 
Sistema de Gestão Ambiental da 
empresa. São esses objetivos e metas 
que condicionam e determinam todos 
os demais requisitos da norma em 
questão. As informações utilizadas para 
a consecução dos objetivos desse 
trabalho foram obtidas através do 
Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas - PRAD, elaborado para o 
empreendimento e de trabalho de 
campo realizado num período de 12 
meses. Foram aplicados três diferentes 
métodos de avaliação de significância 
de aspectos e impactos ambientais e 
seus resultados foram analisados e 
comparados com a finalidade de 
identificar aquele que melhor reflete a 
situação da empresa em relação aos 
seus impactos ambientais. 
 

Fabricio Benedito de Souza Menardi 
Maria Conceição da Costa 

O centro de pesquisa e 
desenvolvimento da Telebrás frente a 
reforma no setor de telecomunicações 
no Brasil. 
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Resumo 

Num cenário de mudanças tecnológicas 
dinâmicas e num contexto de discussão 
de Reforma do Estado, o setor de 
telecomunicações é um locus 
privilegiado de observação dessas 
transformações. Partindo dessas duas 
constatações, este trabalho analisa o 
papel do Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento - CPqD que nesta 
última década deixou de ser um centro 
gerador de tecnologia para se 
transformar num centro prestador de 
serviços. A pesquisa, levada a cabo, se 
centrou sobre a mudança 
organizacional no CPqD engendrada 
pela atual política para as 
telecomunicações. Nessa perspectiva, o 
estudo envolve, no plano geral, a 
análise das tendências globais dos 
setores de infra-estrutura/serviços e 
dos modelos de organização, articulada 
com análise das alternativas de 
regulação, ponto crítico das propostas 
de mudanças em setores estratégicos 
como este. Como se trata de um 
estudo de caso, no plano específico, o 
estudo vivenciou a dinâmica de 
construção da nova forma 
organizacional deste centro, bem como 
as estratégias elaboradas pelos atores 
envolvidos no processo. 
 

Maria Ester Soares Dal Poz 
Sandra de Negraes Brisolla  

Da dupla à tripla hélice: O projeto 
genoma Xylella. 
 
Resumo 

Esta dissertação apresenta um estudo 
do caso do Projeto Genoma Xylella 
(pGX), uma investida pública na área de 
política C&T da área de genética 

molecular. Em 1996, a Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo percebe a lacuna que existia na 
área de genômica na base paulista de 
pesquisas. Era urgente que fosse 
instalado um programa de capacitação 
de pesquisadores, e, para tal, a bactéria 
Xylela fastidiosa teve seu genoma 
seqüenciado. O PGX tem o objetivo de 
inaugurar as pesquisas em genética 
molecular, contribuindo com a futura 
resolução da c/orose variegada do 
citros, importante fitopatologia das 
plantações de cítricos do Estado. 
Encontram-se aliados interesses da 
universidade, do governo e das 
empresas agro-industriais de cítricos. 
Daí o título ser "Da dupla à tripla 
hélice": analisa o caso do PGX, um 
programa de pesquisa sobre o DNA - a 
molécula em dupla hélice -frente às 
tríplices relações entre universidade, 
empresa e governo. São discutidos: 1) 
O contexto político-acadêmico 
daformulação e a implementação do 
PGX, no Capítulo 1, no qual são 
analisados os parâmetros científicos da 
tomada de decisão acerca do PGX e sua 
implementação, e o Capítulo 2, 
referente ao papel do setor de cítricos 
na definição do organismo a ser 
geneticamente seqüenciado. 2) Os 
nexos tecnológicos das pesquisas sobre 
a X fastidiosa, em termos da resolução 
do problema da CVC, vis-a-vis as redes 
de biotecnologia internacionais. O caso 
da rede norte-americana de pesquisa 
genômica é apresentado no Capítulo 3, 
e demonstra como os programas 
integrados de pesquisa e capacitação 
de recursos humanos em várias áreas 
do conhecimento, as políticas de 
captação de recursos financeiros e o 
estabelecimento de direitos de 
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propriedade intelectual são 
equacionados em rede. Um círculo 
virtuoso de governança é estabelecido 
entre os setores acadêmico e 
empresarial, que se beneficiam da 
pesquisa cooperativa, elevando o 
aporte de recursos financeiros para 
programas públicos de pesquisa, 
originando spin o.ffs, e resultando em 
inovação. 3) O potencial e os 
obstáculos para aformação de redes de 
inovação em biotecnologia no Brasil, 
dadas as dinâmicas de produção de 
conhecimentos em genômica geradas 
pelo PGX. 
Em termos científicos, o PGX alcançou 
todos seus objetivos, originando uma 
malha de pesquisas em genômica no 
Brasil e fora dele; alcançou visibilidade 
social e política e é hoje um modelo de 
gestão como programa de C&T, 
colocando o Brasil no contexto 
internacional do mercado de modernas 
biotecnologias derivadas de genômica. 
Diante do caráter semipúblico das 
informações genômicas no contexto 
internacional, os resultados de 
pesquisa básica originam 
biotecnologias, desde que três grupos 
de fatores condicionantes - integração 
das pesquisas com negócios de 
desenvolvimento de biotecnologias, 
criação de novas e alternativas formas 
de captação de recursos financeiros e 
organização de estrutura institucional 
sejam equacionados. O endereçamento 
destes fatores pode induzir a 
emergência de redes de bio-inovações, 
garantindo que os esforços de 
capacitação de pesquisadores e os 
resultados de pesquisa no Brasil não se 
restrinjam à fase de seqüenciamento 
genômico. Esta análise prospectiva 

constitui o Capítulo-Conclusão deste 
estudo. 
 

Mauro Zackiewicz 
Sergio Luiz Monteiro Salles Filho  

A definição de prioridades de pequisa 
a partir da abordagem de 
Technological Foresight. 
 
Resumo 

Partindo-se da perspectiva da 
instituição pública de pesquisa, este 
trabalho discute os elementos 
relevantes para a promoção da 
competitividade e da legitimidade 
desta. Aponta-se a definição de 
prioridades de pesquisa como um meio 
para atingir estes objetivos. A partir das 
prioridades estabelecidas é possível 
articular e mediar importantes 
elementos internos e externos à 
instituição, tais como as competências, 
a organização das atividades de 
pesquisa, demandas de múltiplas 
dimensões, oriundas de atores 
diversos, e possíveis arranjos em rede. 
Por meio da abordagem de 
technological foresight, a definição das 
prioridades de pesquisa ocorre em um 
contexto de aproximação e de melhor 
coordenação entre as atividades da 
instituição e seu entorno. Neste 
trabalho, é descrito um caso de 
aplicação de technological foresight 
para definir prioridades de pesquisa na 
Embrapa Suínos e Aves. O estudo em 
questão é seguido passo a passo, 
analisado e comentado, ressaltando-se 
a importância da construção do 
compromisso entre a instituição, seus 
parceiros e usuários e de compartilhar 
o entendimento das demandas e o 
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conhecimento técnico-científico dos 
envolvidos para o sucesso do processo. 

 

Sandrimárcio Castro 
Ruy de Quadros Carvalho  

Fornecedores brasileiros e subsidiárias 
japonesas: Um estudo sobre relações 
de fornecimento e tecnicas japonesas 
de gerenciamento. 
 
Resumo 

O objetivo desta dissertação é analisar 
as relações existentes entre 
subsidiárias de empresas japonesas 
estabelecidas no Brasil e seus 
respectivos fornecedores brasileiros. 
Procuramos entender como, e até que 
medida, as transnacionais japonesas, 
que operam no Brasil, contribuem para 
a disseminação de relações com 
fornecedores brasileiros que se 
assemelham ao tipo de relação que 
estabelecem no país de origem. A 
partir disto, como, e até que medida, 
estas empresas têm contribuído para a 
transferência de tecnologia e de know-
how organizacional entre 
fornecedores. Para tanto, realizamos 
um survey com vinte empresas 
brasileiras fornecedoras de empresas 
subsidiárias japonesas, e comparamos 
os resultados com pesquisa realizada 
anteriormente. Como conclusão geral, 
temos que o investimento direto 
japonês no Brasil é limitado, 
diferentemente do que ocorre, por 
exemplo, na Ásia, ou seja, o 
investimento direto japonês no Brasil 
está voltado muito mais para o 
mercado interno. Constatamos que as 
subsidiárias japonesas que operam no 
Brasil mantém relações, do ponto de 

vista da inovação e da transferência de 
tecnologia, muito fracas com os 
fornecedores brasileiros, 
diferentemente do que ocorre com o 
mesmo tipo de relação no Japão. Ou 
seja, aqui no Brasil este tipo de relação 
é quase que exclusivamente comercial. 

 

Tatiana Scalco Silveira 
Maria Conceição da Costa 

Divulgação e política científica: Do bar 
do Mané à ciência Hoje (1982-1998). 
 
Resumo 

O objetivo desta dissertação é analisar 
a trajetória da Ciência Hoje, revista de 
divulgação científica da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC), desde a sua criação em julho de 
1982 até 1998, observando como ela 
representou a comunidade científica 
do país e como esta mesma 
comunidade científica faz-se 
representar em suas páginas. Para a 
execução da análise da Ciência Hoje, 
seguimos dois caminhos: o estudo 
sistêmico da dinâmica da divulgação 
científica na revista, em relação ao 
ambiente cultural e científico no qual 
está inserida, e a análise de dados 
apurados sobre os artigos e editoriais 
publicados em suas páginas, entre os 
anos de 1982 e 1998. Buscou-se 
também compreender os modos de 
atuação da revista, entendida aqui 
como um canal onde as mudanças 
sociais, econômicas e políticas 
nacionais eram refletidas; e como a 
SBPC - e o grupo da Regional Rio - 
apontava questões científico-sociais do 
país e posicionava-se politicamente. 
Detectamos que a Ciência Hoje trouxe 
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para o Brasil um modelo de fazer 
divulgação científica existente em 
países como os EUA e França, no qual o 
próprio pesquisador escreve o seu 
trabalho, e reavivou nos pesquisadores 
brasileiros o interesse em escrever para 
divulgação científica, deixado de lado 
desde a década de 20. Além disso, os 
seus editoriais eram um espaço 
engajado e através deles a revista 
cumpria um duplo papel: de um lado, 
apontando as questões científico-
sociais do país, assinalando os 
problemas que o sistema de C & T 
brasileiro enfrentava devido à falta de 
uma política científico e tecnológica 
explícita, eficaz e integrada às outras 
políticas governamentais através de 
um Projeto Nacional. De outro lado, 
expressavam a opinião do Grupo do 
Rio, e da SBPC, sobre os 
acontecimentos políticos, econômicos 
e sociais mais amplos que ocorriam no 
país. Por último, que a comunidade 
científica brasileira fez-se representar, 
proporcionalmente, nas páginas da 
publicação. 
 

Willian Toshio Minatogawa Higa 
Renato Peixoto Dagnino 

A compreensão da ciência e da 
tecnologia pelo movimento sindical 
brasileiro. 
 
Resumo 

Este trabalho analisa a compreensão da 
Ciência e da Tecnologia (C&T) pelo 
Movimento Sindical (MS) brasileiro. Ele 
possui três capítulos, intitulados "A 
construção social da C&T segundo uma 
visão de classe", "Um referencial para a 
análise da compreensão da C&T pelo 
Movimento Sindical" e "A análise da 

compreensão da C&T pelo Movimento 
Sindical brasileiro". O capítulo 1 
explora o campo teórico conhecido 
como "Construção Social da C& T" 
através de uma visão de classe, 
baseada pelo Marxismo. Ela fornece a 
orientação para a para a construção do 
referencial de análise apresentado no 
capítulo 2. Este referencial pode ser 
representado por uma matriz que 
possui, nas colunas, as três Posturas 
Sindicais (discurso, proposição e ação) 
e, nas linhas, os seis Temas Sindicais 
(precarização e exclusão social, 
subordinação, coerção, consentimento, 
resistência e organização sindical). A 
análise conjunta das células da matriz 
(que são ¿cruzamentos" entre estas 
duas categorias analíticas que possuem 
relevâncias específicas), permitem a 
avaliação da compreensão da C&T da 
organização sindical. O capítulo 3 
apresenta o resultado da aplicação do 
referencial analítico construído. Ele 
sistematiza a informação coletada na 
pesquisa de campo sobre três 
organizações sindicais e, finalmente, 
uma visão global da compreensão da 
C&T pelo MS brasileiro, que é a 
resposta à questão contida no título do 
trabalho. 
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1999 
TESES 

Eliana Nogueira 
Léa Maria Leme Strini Velho  

Emergência, institucionalização e 
estado atual da botânica brasileira: As 
relações nacionais e internacionais. 
 
Resumo 

Esta tese tem como objetivo principal 
compreender os processos que 
influenciaram a emergência e o 
desenvolvimento da Botânica no Brasil 
sob dois eixos de análise: o papel 
desempenhado pelo Estado, desde o 
movimento ilustrado de Portugal até as 
ações empreendidas nos dias atuais, 
visando a consolidação da comunidade 
botânica nacional. O segundo eixo trata 
das relações estabelecidas entre 
indivíduos e instituições brasileiras 
ligados à Botânica com seus 
contrapartes estrangeiros, cuja ênfase 
está centrada em um estudo de caso 
com botânicos britânicos que 
desenvolvem seus projetos a partir da 
utilização dos recursos vegetais do 
Brasil. 
O estudo se baseou em um 
levantamento exaustivo de 
informações quantitativas junto às 
agências federais de financiamento à 
pesquisa – CNPq e CAPES – assim como 
em entrevistas com botânicos 
brasileiros e britânicos de diversas 
instituições de ensino e/ou pesquisa 
instaladas no Brasil e na Grã-Bretanha. 
Os resultados obtidos revelam que as 
relações estabelecidas entre a 
comunidade botânica brasileira e 
britânica persistem assimétricas, a 
despeito de várias ações do Estado 

brasileiro, visando à excelência 
acadêmica para atender aos interesses 
do país. 
 

Gaspar Horacio Mateus Dzimba 
Ruy de Quadros Carvalho  

Os determinantes e impactos dos 
processos da mecanização da indústria 
Sul Africana de carvão: 1920-1994. 
 
Resumo 

A indústria sul-africana do carvão 
permaneceu, durante vários anos, 
tecnologicamente atrasada em relação 
à fronteira tecnológica mundial. 
Contudo, a partir da década de 70 a 
indústria experimentou uma difusão 
intensa dos processos de mecanização, 
os quais trouxeram profundas 
mudanças estruturais. O objetivo deste 
trabalho é explicar os fatores que 
contribuíram para o atraso tecnológico 
assim como examinar as 
transformações que ela teve a partir 
dos anos 70. De fato, a partir desta 
década a indústria desenvolveu uma 
intensa mecanização das suas minas e 
ao mesmo tempo substituiu o antigo 
padrão racialmente predatório por um 
novo padrão de gestão de recursos 
humanos. O principal argumento é de 
que a intensificação da mecanização e 
a rápida difusão de novas tecnologias 
foram processos determinados por 
múltiplas razões técnicas, econômicas 
e sociais. Por outro lado, os elementos 
institucionais do sistema do apartheid 
se refletiram nas especificidades das 
mudanças observadas nos processos 
de capacitação tecnológica e nos 
padrões de uso da força de trabalho. 
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Hernán Eduardo Thomas 
Renato Peixoto Dagnino 

Dinâmicas de inovação na Argentina 
(1970-1995): Abertura comercial, crise 
sistêmica e rearticulação. 
 
Resumo 

Esta tese -enquadrada no campo de 
estudos em Ciência, Tecnologia e 
Sociedade- analiza as dinâmicas sócio-
técnicas e inovativas do Sistema 
Nacional de Inovação argentino. 
Estruturase em tomo de dois eixos. O 
primeiro (contido no capítulo 2), 
consiste em propor uma abordagem 
metodológica adequada para a análise 
de dinâmicas sócio-técnicas e 
inovativas de Sistemas Nacionais de 
Inovação (SNIs). Aproveitando os 
desenvolvimentos recentes em 
economia da inovação e sociologia da 
tecnologia; complementando-os com 
ferramentas de análise de política, 
análise ideológica, teoria da 
complexidade, teoria da auto-
organização; e maximizando as 
convergências inter-disciplinares, 
desenvolveu-se um framework 
analítico que permita dar conta da 
especificidade das dinâmicas inovativas 
em SNIs de baixa intensidade. O 
segundo eixo (contido nos capítulos 3 a 
6) consiste em desenvolver um estudo, 
sobre o SNI argentino, resultante da 
aplicação desse framework. O caso 
argentino foi escolhido porque 
apresenta possibilidades para a 
aplicação de um procedimento de 
correlação entre uma diversidade de 
cenários sócio-econômicos: a) constitui 
(até meados dos 70) um" caso 
paradigmático de industrialização 

tardia via substituição de importações; 
b) em dois períodos (1978-1982 e 1991 
até o presente) implementaram-se 
políticas de abertura comercial; e c) 
desde o final dos 80 participa de uma 
experiência de integração regional: o 
Mercosul. Permite testar, assim, 
algumas hipóteses vigentes sobre o 
desempenho inovativo de países 
periféricos. Durante o período 1970-
1995, é possível diferenciar três fases 
na evolução do SNI argentino: a) até 
1978: articulação do SNI e upgrading 
das trajetórias inovativas; b) de 1978 a 
1990: crise sistêmica e downgrading 
das trajetórias; e c) de 1991 a 1995: 
rearticulação do SNI e consolidação de 
um estilo de mudança tecnológica 
baseado na importação de tecnologia. 
O SNI argentino se caracteriza por: a) 
processo de articulação e mudança 
predominantemente autoorganizado; 
b) adoção de um estilo de inovação 
baseado em inovações menores, 
intraplanta; c) baixo nível de 
sinergismo; d) alinhamento crescente 
em padrões tecnológicos exógenos; e) 
escassas interações inter-institucionais; 
f) escassa permeabilidade dos atores às 
diferentes políticas de C&T 
implementadas.  
 

DISSERTAÇÕES 

Adele Vita 
Sergio Luiz Monteiro Salles Filho  

A certificação como instrumento de 
apoio para alcançar a sustentabilidade 
ambiental e econômica na exploração 
madeireira da Amazônia legal. 
 
Resumo 

Este trabalho propõe uma discussão 
sobre a natureza da relação existente 
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entre os programas de rotulagem 
ambiental e a produção de madeira 
extrativa no Brasil, particularmente no 
que tange às tecnologias de exploração 
na Amazônia Legal. Neste sentido, 
discute-se o impacto e a eficácia dos 
programas de certificação de manejo 
florestal sustentável em assegurar a 
sustentabilidade das florestas tropicais 
e com isso a continuidade da produção 
de madeira. Em primeiro lugar, 
contextualizou-se o conceito de 
qualidade ambiental, recuperando os 
elementos que ao longo da década de 
oitenta foram responsáveis para a 
concretização e difusão deste conceito 
como novo fator capaz de influenciar 
tanto os padrões competitivos de 
países e empresas, como os de 
comércio internacional. Dentro desta 
perspectiva apresentou-se o 
funcionamento desses sistemas de 
certificação de manejo florestal, 
destacando as iniciativas mais 
significativas existentes em nível 
internacional, nacional e regional, as 
vantagens e desvantagens na adoção 
desses instrumentos, discutindo enfim 
a efetividade no alcance da 
sustentabilidade florestal. O 
argumento desenvolvido neste 
trabalho é de que a certificação de 
madeira, mesmo possuindo o potencial 
econômico e político para promover o 
uso sustentado das florestas, caso 
usada singularmente, é insuficiente no 
alcance deste objetivo. Isso é explicado 
pela presença de ineficiências devidas 
ao seu estado incipiente e pela 
complexidade das realidades 
econômicas, sociais, institucionais e 
políticas da maioria dos países em 
desenvolvimento. No estudo desta 
questão na região Amazônica são 

apresentadas as principais iniciativas 
presentes, analisadas quanto ao 
impacto provocado e quanto à 
identificação das necessidades de 
integrar iniciativas voluntárias com 
uma maior participação do Estado 
tanto em relação às ações de 
fiscalização como a respeito de um 
maior apoio no desenvolvimento e 
capacitação tecnológica para que 
sejam modificados ambos processos de 
exploração e processamento de 
madeira. 
 

Alexis Jésus Velázquez Gonzalez 
Sérgio Robles Reis de Queiroz  

A indústria farmacêutica brasileira na 
década de 90: mudanças na pesquisa 
& desenvolvimento, na produção de 
fármacos e de medicamentos. 
 
Resumo 

Durante a década de 90, a indústria 
farmacêutica brasileira vem passando 
por transformações significativas, 
associadas a mudanças mais amplas 
ocorridas nos quadros econômico e 
institucional do Brasil Este trabalho 
objetiva examinar como tais 
transformações ocorreram em três dos 
quatro estágios que caracterizam o 
setor - a P&D de novos fármacos, a 
produção de fármacos e a produção de 
especialidades farmacêuticas -, bem 
como analisar seus determinantes. O 
estudo compreende os aspectos 
relacionados às características gerais 
da indústria farmacêutica, inclusive 
suas peculiaridades técnico-produtivas. 
São também analisados os principais 
elementos que influenciam o ambiente 
do setor farmacêutico - o mercado e a 
ação governamental -, os fatores 
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relacionados ao novo quadro 
econômico e institucional - a abertura 
econômica, a liberação dos preços e a 
nova lei de patentes - e o quadro da 
evolução do setor farmacêutico nos 
anos 90. Os resultados obtidos 
mostram que o estágio de P&D de 
novos fármacos começa a apresentar 
um quadro de expansão gradual de 
investimentos nos anos 90. Embora tais 
investimentos venham crescendo em 
número e valor com respeito à década 
de 80, o crescimento é considerado 
modesto. Já a produção de 
medicamentos registrou um avanço 
expressivo em termos de 
modernização, ampliação da 
capacidade instalada e aumento da 
competitividade na década de 90. Em 
contrapartida, a balança comercial de 
medicamentos evidenciou um déficit 
crescente no mesmo período. Ao 
contrário dos estágios anteriores o 
segmento produtor de fármacos 
apresentou um recuo significativo em 
termos de capacitação industrial e 
tecnológica. O número de produtores e 
as etapas de sintese diminuíram, 
enquanto o valor produzido 
permaneceu estagnado e o déficit de 
sua balança comercial também cresceu 
durante a década de 90. A partir deste 
quadro, finaliza-se com as perspectivas 
e os possíveis rumos que pode tomar o 
setor farmacêutico brasileiro nos 
próximos anos.  
 

André Luiz Sica de Campos 
André Tosi Furtado 

Identificação de impactos econômicos 
a partir da pesquisa acadêmica: Um 
estudo de projetos temáticos da 
FAPESP. 

 
Resumo 

No pós-guerra a avaliação de impactos 
econômicos da P&D, dentro do campo 
Política Científica e Tecnológica, tem 
ganhado relevância como tema de 
pesquisa. O estudo social da Ciência e 
Tecnologia combina elementos da 
História, Filosofia, Política, Sociologia, 
Economia e Psicologia. Portanto, a 
aplicação de diferentes instrumentos 
heuristicos caracteriza a multi-
disciplinaridade deste enfoque. Como a 
avaliação econômica da P&D se insere 
neste debate, são empregadas tanto 
abordagens quantitativas como de 
corte sociológico. Apesar desta 
importante diferença metodológica, 
ambas correntes tem se concentrado 
em estudos teóricos e empíricos acerca 
das experiências Européia, Japonesa e 
Norte-americana. Assim, a revisão da 
literatura demonstra escassez de 
estudos sobre a avaliação dos 
investimentos em P&D em países onde 
tais gastos dependam principalmente 
do setor público e nos quais o processo 
de inovação apresenta baixo 
dinamismo econômico. Como a 
economia Brasileira é caracterizada por 
estes aspectos e como a literatura é 
centrada em processos de inovação 
dinâmicos e apoiados no setor privado, 
constata-se uma relativa inadequação 
das abordagens mencionadas perante 
a realidade nacional. Neste sentido, 
esta dissertação contribui para a 
reflexão sobre a avaliação econômica 
da P&D de acordo com as 
particularidades do contexto brasileiro. 
Este propósito é perseguido através de 
uma proposição metodológica de 
identificação de impactos econômicos 
da P&D que considera os aspectos das 
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correntes mencionadas que sejam 
adequados para a compreensão do 
ambiente econômico do país. Ademais, 
dada a participação majoritária do 
gasto público no investimento em P&D 
nacional, procura-se demonstrar que o 
levantamento de dados a partir de 
pesquisadores acadêmicos possibilita a 
identificação de impactos econômicos 
da pesquisa. Com base neste critério, o 
levantamento de dados se baseou 
fundamentalmente em entrevistas a 
coordenadores de vinte e um projetos 
temáticos patrocinados pela Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo em disciplinas das Ciências 
Biológicas, Exatas e Humanas, cujas 
execuções se deram no JAC, no INPE e 
na UNICAMP. As informações coletadas 
foram analisadas qualitativamente, de 
acordo com critérios de objetividade e 
efetividade considerados na proposição 
metodológica que é objeto da 
dissertação. A fim de realizar o teste da 
hipótese proposta, bem como de 
assegurar a identificação dos impactos 
econômicos, a ênfase analítica dos 
dados coletados se dá na discussão do 
alcance dos diversos processos de 
inovação identificados a partir da 
pesquisa acadêmica. A partir dos 
depoimentos de executores de 
pesquisa acadêmica, constata-se tanto 
a possibilidade de analisar os diversos 
estágios do processo de inovação em 
antecedência à fase de 
comercialização, como a viabilidade da 
identificação de seus impactos 
econômicos. 
 

Aurélia Adriana de Melo 
Ruy de Quadros Carvalho  

O processo de difusão dos sistemas da 
qualidade ISSO 9000: Estudos de caso 
em pequenas e médias empresas de 
Campinas-SP. 
 
Resumo 

As normas ISO série 9000, desde sua 
publicação em 1987, têm sido adotadas 
mundialmente como referência para 
sistemas da qualidade. No Brasil, a 
adoção das normas ISO ocorre 
concomitante a uma série de 
acontecimentos econômicos e políticos 
que transformaram radicalmente o 
cenário nacional. Devido à forma como 
estas normas se difundiram, a 
certificação dos sistemas da qualidade 
estruturados conforme este padrão, 
passou a ser interpretada como um 
atributo de eficiência e qualidade às 
empresas, mesmo havendo discussões 
sobre os limites e alcances destas 
normas. Neste trabalho, questiona-se o 
potencial das normas ISO 9000 em 
provocar mudanças organizacionais 
mais abrangentes e profundas nas 
empresas. Para isto, contrapõe-se o 
conceito de Qualidade nelas implícito 
àquele da Gestão pela Qualidade Total. 
A primeira conclusão é que as normas, 
por si, não provocam mudanças tão 
abrangentes e profundas nas 
empresas. A decisão de mudar mais 
radicalmente e implementar práticas 
que demandem transformações mais 
significativas depende, 
fundamentalmente, das opções feitas 
pelas empresas ao adotarem as 
normas. Sendo assim, interessa saber 
se o processo por meio do qual as 
empresas implantam os sistemas tem 
dimensões que vão além daquelas 
colocadas nas normas ISO 9000. 
Considera-se, então, a hipótese dos 
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processos de implantação dos sistemas 
ISO 9000 serem processos de 
aprendizagem e avaliam-se os alcances 
e limites de suas contribuições em 
quatro empresas, uma de pequeno 
porte e três de médio porte. Com 
relação aos alcances, destacam-se a 
padronização e organização de 
atividades que compõem o processo 
produtivo. Com relação aos limites, 
observa-se a falta de um tratamento 
mais adequado à gestão de pessoal. 
Além disso, conclui-se que a condução 
destes processos em PMEs tem 
reclamado o apoio de programas 
específicos para este segmento de 
empresas e de financiamentos, pois o 
custo da implementação dos itens das 
normas, da certificação e manutenção 
do sistema implantado ainda 
representam obstáculos para estas 
empresas. 
 

Glícia Vieira dos Santos 
Sérgio Robles Reis de Queiroz  
Co-orientador: Leda Maria Caira Gitahy  

Novas tecnologias e formas de gestão 
da produção e do trabalho na 
indústria capixaba de celulose de 
mercado. 
 
Resumo 

Esta dissertação analisa os efeitos do 
processo de reestruturação produtiva 
da Aracruz Celulosa S/A, durante a 
década de 90, sobre sua mão-de-obra. 
A Aracruz Celulosa S/A é uma empresa 
que produz celulose branqueada de 
fibra curta de eucalipto para 
exportação. O trabalho explora a 
hipótese de que as transformações 
advindas do movimento de 
reestruturação produtiva estariam 

implicando uma recomposição da 
força-de-trabalho, provocando 
mudanças no volume e na estrutura do 
emprego, no perfil das qualificações e 
nos padrões de gestão da mão-de-obra 
industrial. A pesquisa de campo incluiu 
visitas à empresa e a uma entidade 
sindical, além de entrevistas com 
operadores de produção. A principal 
conclusão é que as mudanças no 
padrão de concorrência no mercado 
internacional e no padrão tecnológico 
provocaram um processo de 
transformações em todas as dimensões 
dessa empresa. As modificações 
repercutiram substantivamente na 
organização do processo de trabalho e 
nas políticas de gestão da mão-de-
obra, afetando a rotina de trabalho e a 
vida dos indivíduos. Estas 
transformações também têm alterado 
o padrão de uso do trabalho, a 
natureza, a organização, a divisão e as 
condições de trabalho, bem como o 
perfil das qualificações requeridas. 
 

Isabel Aurora Carraté Respall 
Sandra de Negraes Brisolla  

A atividade de inovação em uma 
organização produtiva cubana: Um 
estudo de caso. 
 
Resumo 

Esta dissertação descreve a atividade 
atual de inovação em uma fábrica no 
território cubano, tomando em conta 
os determinantes específicos deste 
processo no caso particular de um país 
com fortes traços da economia 
planificada, mas que está introduzindo 
elementos das relações de mercado. A 
análise é feita através do caso de 
estudo da Fábrica de Bombas de Água 
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de Camaguey no período de 1996-
1998. A Fábrica de Bombas de Água, 
cujo negocio é a produção de 
equipamentos hidráulicos e de 
bombeamento, é uma organização 
produtiva estatal de porte médio 
(medida pelo volume de suas vendas), 
que desenvolve sua atividade no setor 
de bens de capital. Ela é um pólo de 
especialização da Empresa Metalúrgica 
à que pertence. A análise da atividade 
de inovação e seus resultados pretende 
dar evidências empíricas sobre esta 
atividade, revelando seus 
determinantes internos (da empresa) e 
externos (do ambiente nacional), para 
explorar a idéia de que existem duas 
lógicas operando no processo de 
tomada de decisão de inovar desta 
empresa. O estudo de caso desenvolve-
se através da pesquisa de campo, 
delimitando como amostra um grupo 
de trabalho especialmente organizado 
dentro da Fábrica e uma representação 
dos agentes que têm a ver com a 
atividade de ciência e tecnologia a nível 
da província de Camaguey. As 
principais conclusões desta dissertação 
referem que a Fábrica de Bombas de 
Água foi inovadora no período em 
análise. Essa atividade inovativa está 
profundamente enraizada nos 
determinantes históricos da sociedade 
socialista cubana, incluindo motivos 
relacionados com a preservação da 
estrutura social conquistada. Ao 
mesmo tempo, incorpora novos 
determinantes que têm a ver com o 
aparecimento de elementos da 
economia de mercado, a partir das 
transformações impostas à economia 
cubana na década de 90. 
 

Luiz Octávio Ramos Filho 
Tamás Joszef Marton Karoly 
Szmrecsányi 

O papel da pesquisa científica e 
tecnológica no desenvolvimento da 
citricultura paulista: Análise histórica 
da atuação do IAC, 1920-1960. 
 
Resumo 

Considerando a atual importância 
econômica da agroindústria citrícola no 
Estado de São Paulo, e a reconhecida 
excelência científica do Centro de 
Citricultura do Instituto Agronômico de 
Campinas (IAC), o presente estudo 
procura resgatar a história do trabalho 
com citros neste Instituto, traçando um 
paralelo entre a evolução das 
atividades de P&D e o desenvolvimento 
da citricultura paulista. O período 
analisado vai da década de 1920 até 
meados da década de 1960, 
compreendendo a fase em que a 
produção citrícola brasileira era 
destinada ao mercado de frutas in 
natura. A partir de uma análise de 
fontes documentais da instituição, e 
dos artigos técnicos e científicos 
publicados no período, são 
identificadas as diferentes fases da 
atividade de pesquisa, bem como suas 
principais contribuições. Nota-se que 
houve diversos trabalhos em 
cooperação com outras instituições, 
nacionais e internacionais, 
principalmente na década de 1940, 
quando o IAC se consolidou como o 
principal articulador dos trabalhos de 
P&D com citros no Estado. O caráter 
híbrido desse Instituto permitiu um 
papel dinâmico ao longo do tempo, 
tendo sua atuação se voltado tanto 
para o trabalho de pesquisa científica e 



209 

experimental como também para o de 
fomento e difusão, enfatizando-se um 
ou outro conforme as exigências da 
conjuntura. Foram levantadas 
evidências de que os esforços de P&D 
no Instituto começaram quando a 
citricultura ainda possuía pouca 
importância em São Paulo, sugerindo 
que a cultura teve uma atenção 
privilegiada por parte das instituições 
públicas de pesquisa, principalmente 
do IAe. Estes esforços seriam 
decorrentes de uma política de 
diversificação da agricultura de 
exportação, por parte do Governo 
estadual, a qual incluía uma política de 
ciência e tecnologia, ainda que de 
forma implícita. Ao final conclui-se que 
o sistema público de pesquisa, em 
particular o IAC, teve um papel decisivo 
no desenvolvimento da citricultura 
paulista. O êxito econômico alcançado 
pelo setor a partir da década de 1970, 
bem como a excelência científica 
verificada recentemente, podem ser 
explicados, em grande parte, pela 
estreita sintonia entre a evolução do 
setor produtivo e das atividades de 
P&D, construída historicamente desde 
a década de 1920. 
 

Marcos de Carvalho Dias 
Sandra de Negraes Brisolla  
Co-orientador: Leda Maria Caira Gitahy  

Inovação tecnológica e relações 
interfirmas no cluster têxtil da região 
de Americana. 
 
Resumo 

O objetivo central deste trabalho é 
analisar as alterações ocorridas no 
relacionamento entre as empresas que 
compõem o cluster têxtil da região de 

Americana devido a introdução de 
inovações tecnológicas e 
organizacionais a partir do início dos 
anos 90. O trabalho parte da 
demonstração das mudanças ocorridas 
na indústria têxtil mundial, tanto nos 
países centrais quanto nos países 
recém-industrializados. Posteriormente 
são demonstradas as mudanças na 
indústria têxtil brasileira, 
principalmente a partir da abertura 
comercial e conseqüente aumento das 
importações de produtos têxteis. Por 
fim, são demonstradas as 
conseqüências destas mudanças para o 
relacionamento entre as empresas do 
cluster têxtil da região de Americana. 
Para isso, foi realizado um estudo de 
caso em um conjunto de empresas 
selecionadas, especializadas nos vários 
segmentos da cadeia produtiva têxtil e 
que se relacionam entre si. Como 
resultado deste estudo, foi possível 
identificar que o processo de inovação 
tecnológica e organizacional adotado 
pelas empresas provocou alterações no 
relacionamento interfirmas por meio 
da adoção de programas em conjunto, 
bem como maior relacionamento com 
as instituições de ensino e órgãos 
públicos regionais. Este maior 
relacionamento representa a 
possibilidade da obtenção de ganhos 
resultantes da eficiência coletiva 
existente no cluster, o que pode 
representar ganhos de competitividade 
para as empresas separadamente. 
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1998 
TESES 

Elena Maritza Leon Orozco 
Léa Maria Leme Strini Velho  

Sistema de recompensa na ciência: 
Especificidades e condicionantes em 
algumas áreas do conhecimento. 
 
Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo 
principal compreender o 
funcionamento do sistema de 
recompensa na ciência em diversas 
áreas de conhecimento, a partir de 
uma perspectiva mertoniana. Para 
tanto foram selecionadas diferentes 
comunidades acadêmicas da UNICAMP, 
representadas pelos seguintes 
institutos: Instituto de Física, Instituto 
de Química, Instituto de Biologia e 
Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas. 
Em cada um desses institutos foi 
analisada uma série de características 
que permitissem entender o processo 
de busca de reconhecimento dos 
cientistas pertencentes a esses 
institutos, tais como tendências de uso 
de canais formais e informais de 
comunicação pra divulgar os seus 
trabalhos acadêmicos, formas de 
colaboração e organização da pesquisa 
e participação da mulher na ciência. 
Tal análise foi possível através de um 
detalhado e minucioso levantamento 
de informações quantitativas obtidas 
tanto dos Anuários Estatísticos da 
UNICAMP como dos curriculum vitae 
dos professores da amostra. Estas 
informações foram complementadas 
por depoimentos obtidos em 

entrevistas realizadas com um número 
significativo de pesquisadores. 
Os resultados obtidos revelaram que o 
funcionamento do sistema de 
recompensa varia significativamente 
entre as diversas áreas do 
conhecimento, tanto no que diz 
respeito os padrões de publicação e 
organização do trabalho quanto na sua 
relação com a questão do gênero. 
 

Luis Felix Montalvo Arriete 
Renato Peixoto Dagnino 

A política científica e tecnológica em 
Cuba: Avaliação e elementos para seu 
aperfeiçoamento. 
 
 Resumo 

O objetivo principal deste trabalho é 
oferecer elementos que contribuam ao 
processo de aperfeiçoamento da 
política científica e tecnológica (PCT) 
cubana nas condições atuais. 
Inicialmente apresenta-se uma 
abordagem descritiva da evolução da 
PCT em Cuba a partir de 1959, baseada 
em documentos oficiais e em análises 
feitas por diversos autores. Antes de se 
fazer a análise da PCT em Cuba, se 
caracteriza o ambiente de PCT mundial 
nos anos sessenta. Em particular, a 
influência que teve o modelo 
institucional ofertista linear nessa 
política. De igual forma, apresentam-se 
alguns fatores que impediram a 
renovação do paradigma no setor  civil 
soviético e que constituíram as 
possíveis causas do atraso tecnológico 
desse país. Mais adiante se faz uma 
breve incursão nas relações 
econômico-tecnológicas de Cuba no 
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âmbito do Conselho de Ajuda Mútua 
Econômica (CAME), mostrando alguns 
impactos no desenvolvimento 
tecnológico cubano decorrente dessas 
relações. Com base nestes elementos, 
avalia-se o desempenho da PCT 
cubana, identificando os principais 
aspectos positivos da sua 
implementação, assim como as 
limitações mais notáveis observadas na 
sua formulação. 
Posteriormente, abordam-se fatores 
que aceleram a reorganização da PCT 
nas nações de maior desenvolvimento 
econômico, e as tendências atuais na 
orientação dessas políticas. O impacto 
dessas transformações na América 
Latina apresenta-se ao examinar as 
tendências e características atuais da 
PCT, contextualizada pela globalização 
e pelo neoliberalismo. Neste sentido, 
apresenta-se a ideia do “enfoque 
gerencial” como substrato da PCT, 
assinalando alguns dos possíveis 
impactos derivados de sua assimilação 
no contexto latino-americano. 
Finalmente, o trabalho examina as 
mudanças internas produzidas em 
Cuba vinculadas às transformações do 
contexto externo, iniciadas na década 
de noventa. Neste sentido, aborda-se a 
nova orientação da PCT, mostrando 
semelhanças e diferenças com as 
tendências da PCT observadas em 
países capitalistas desenvolvidos e na 
América Latina, assim como a 
probabilidade da sua evolução frente 
ao novo contexto. 
 

DISSERTAÇÕES 

Alceu de Arruda Veiga Filho 
Tamás Joszef Marton Karoly 
Szmrecsányi 

Mecanização da colheita de cana-de-
açúcar no estado de São Paulo: Uma 
fronteira de modernização tecnológica 
da lavoura. 
 
Resumo 

A análise feita sugere - face à intensa 
desregulamentação econômica ora 
enfrentada pelo sub-setor 
sucroalcooleiro, associada às mudanças 
nos mercados internacionais, a 
necessidade de ajustes para adequá-lo 
à nova realidade, mais competitiva 
situação na qual a geração e difusão de 
inovações tecnológicas torna-se um 
vetor primordial. A maior 
competitividade almejada depende 
muito do progresso técnico na lavoura, 
produtora de uma matéria-prima com 
alto peso na composição dos custos de 
açúcar e de álcool. A plena 
mecanização do processo produtivo 
agrícola da cana-de-açúcar, através da 
incorporação do corte mecanizado, 
representará um avanço técnico 
essencial para a redução destes custos. 
Contudo, a experiência internacional 
nesse campo mostra que o alcance 
dessa inovação depende, de um lado 
da escassez de força de trabalho, e de 
outro da interação deste fenômeno 
com a presença de outros fatores no 
lado da oferta. O caso paulista revela 
similaridades com as experiências de 
outros países, embora certos fatores 
do lado da demanda principalmente a 
evolução dos salários em relação aos 
preços não tenham sido até agora 
francamente estimulantes. Em 
contraposição, a evolução dos custos 
dos sistemas manuais e mecânicos 
têm, de modo geral, apontando 
vantagens para este último Por sua vez, 
as evidências sobre os fatores 
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influentes na direção do 
desenvolvimento tecnológico mostram 
que houve vários avanços incrementais 
e sistêmicos aumentando a 
adaptabilidade das máquinas e 
equipamentos disponíveis às condições 
da lavoura paulista, bem como a 
própria eficiência da colhedoras. Com o 
estabelecimento de um horizonte de 
perspectivas e de problemas técnicos, 
surge a necessidade de obter melhorias 
nos sistemas de limpeza da matéria-
prima, face à maior demanda por corte 
de cana crua. No processo de difusão, 
por seu lado, percebem-se algumas 
grandes dificuldades, decorrentes da 
complexidade dos fatores envolvidos, 
que vão desde a necessidade de 
adoção de nova sistemática de 
planejamento da lavoura, adequando-a 
ao corte mecanizado, passando pela 
pressão ambientalista que levanta 
novas questões técnicas, até a restrição 
dos solos aptos, determinada pelas 
estratégias das empresas produtoras 
das máquinas, pelas mudanças 
organizacionais nos processos de 
trabalho e na organização setorial, e 
pelas inovações incrementais que 
otimizam o uso das máquinas e o 
rendimento físico da cultura. Concluí-se 
que embora não haja dificuldades 
tecnológicas intransponíveis nem falta 
de acesso às novas técnicas, o 
aceleramento desse processo 
inovativo, além das expectativas de 
expansão dos mercados de açúcar e de 
álcool, depende de uma melhor 
articulação entre os vários fatores 
estudados, consolidando e 
aprofundando as interações entre eles 
para aumentar suas sinergias positivas. 
 

Alzerina Reis Barrella 
Renato Peixoto Dagnino 

O Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico - PADCT: Um exercício de 
análise de política. 
 
Resumo 

O Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (PADCT), lançado no ano 
de 1985 como um instrumento da 
Política Nacional de Ciência e 
Tecnologia (PCT), vem se 
desenvolvendo, desde então, com 
recursos do tesouro nacional 
estabelecidos na rubrica de Ciência e 
Tecnologia e um mecanismo de 
contrapartida externa, disponibilizada 
nos termos do acordo de empréstimo 
assinado entre o Governo Brasileiro e o 
Banco Mundial. Constitui, neste 
sentido, uma experiência pioneira na 
América Latina. 
O Programa foi concebido como um 
instrumento orientado a mudar a 
estrutura da pesquisa científica e 
tecnológica brasileira, a partir da 
adoção de uma série de mecanismos 
administrativos, financeiros e de gestão 
que viabilizariam a modernização do 
sistema e a aproximação das 
instituições que realizam P&D com o 
setor produtivo. No presente trabalho 
se analisa o P ADCT, visando explorar, 
em particular, sua dimensão de 
instrumento político para a 
reorientação do sistema de pesquisa 
brasileiro. A tal fim, utilizou-se uma 
série de ferramentas conceituais 
fornecidas, principalmente, pela 
análise de política. O trabalho abrange 
o processo de concepção do Programa 
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e as características de sua 
implementação, assim como as 
avaliações rea1izadas sobre o mesmo. 
A análise realizada permite observar o 
alcance restrito na consecução dos 
objetivos estabelecidos no momento 
da criação do Programa. Permite, 
também, inferir que tais restrições não 
são explicáveis, simplesmente, por 
falhas de implementação, mas por 
problemas derivados do próprio 
processo de tomada de decisões que 
levou à concepção do Programa: 
adoção de um modelo linear de 
inovação, presença de um processo de 
conflito e barganha, tanto na fase de 
concepção, quanto em algumas 
instâncias da implementação, 
resistências da comunidade de 
pesquisa e das agências de fomento 
envolvidas, etc. Este trabalho foi 
realizado com a intenção de aportar 
elementos para otimizar o processo de 
tomada de decisões da política 
científica e tecnológica brasileira, 
propondo uma perspectiva de análise 
até agora pouco utilizada. 
 

Antonio Carlos de Azevedo Lobão 
Renato Peixoto Dagnino 

Progresso e Capitalismo 
 
Resumo 

O paradigma do progresso constitui o 
pilar fundamental sobre o qual estão 
assentados os principais valores da 
sociedade ocidental. O processo que 
conduz à sua hegemonia sobre o 
paradigma da decadência histórica e 
dos ciclos recorrentes, ocorre 
paralelamente à consolidação do 
Capitalismo, e isto revela a existência 
de fortes vínculos entre este modo de 

produção e o paradigma do progresso. 
Primeiramente, porque o sistema 
capitalista tem um caráter 
eminentemente progressivo. A 
contínua introdução de inovações e as 
sucessivas modificações nos produtos e 
nos processos produtivos acaba 
consolidando, perante o senso comum, 
a idéia de um mundo em permanente 
evolução. São essas constantes 
transformações que nutrem o 
paradigma do progresso. Em segundo 
lugar, ao instalar-se, o Capitalismo 
rompeu com o misticismo e com o 
autoritarismo, que legitimavam a 
forma de dominação anterior. Os 
antagonismos de classes, inerentes ao 
modo de produção capitalista, exigiam 
uma nova base ideológica que 
mantivesse o conflito entre as classes 
num nível que não ameaçasse o 
processo de acumulação capitalista. É o 
paradigma do progresso que vai 
garantir isso. Nesse contexto, a 
acumulação capitalista se coloca como 
única alternativa viável para garantir o 
atendimento das necessidades das 
massas, e a burguesia aparece como a 
classe portadora de um projeto social 
que pode resultar na melhoria das 
condições de vida de toda a sociedade. 
Nesse processo, o progresso humano e 
social acaba sendo percebido como 
progresso técnico e material e os 
avanços do Capitalismo, nessa direção, 
adquirem, perante o senso comum, a 
aprovação e a aceitação que somente 
são dadas a um caminho quando não 
existe nenhum outro a seguir. Isto 
acontece porque o capital, ao 
incorporar a ciência e submeter o 
trabalho científico à sua lógica e ao 
fortalecer os laços entre a ciência e a 
tecnologia, acaba por conquistar, um 
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poderoso instrumento ideológico: a 
idéia de neutralidade e racionalidade 
da sua tecnologia e do seu sistema 
produtivo. 
 

Cristiane Ronza 
Renato Peixoto Dagnino 

A política de meio ambiente e as 
contradições do estado: A avaliação 
de impacto ambiental em São Paulo. 
 
Resumo 

Esta dissertação é um exercício de 
análise do processo de implementação 
e da prática da Avaliação de Impacto 
Ambiental-AIA no Estado de São Paulo, 
cujo propósito é demonstrar o grau em 
que interesses corporativistas e 
políticos influenciaram o processo de 
institucionalização e a prática desse 
instrumento. Considera-se a AIA um 
instrumento da política de meio 
ambiente e seu objetivo principal é 
tanto a formulação de projetos 
ambientalmente viáveis como a 
incorporação das variáveis ambientais 
no processo de tomada de decisão 
pelas instituições públicas e privadas. A 
discussão acerca da criação da 
Secretaria do Meio Ambiente-SMA e 
dos arranjos institucionais e 
normativos necessários à prática da 
AIA é desenvolvida com o propósito de 
mostrar que a responsabilidade de sua 
implementação foi delegada a uma 
estrutura burocrática já instituída. A 
análise do processo de 
institucionalização e de implementação 
da AIA, desde a formulação da Política 
Nacional do Meio Ambiente até a 
prática atual deste instrumento no 
Estado de São Paulo, é fundamental 
para entender os resultados obtidos e 

as situações criadas, que outra coisa 
não refletem senão o estágio atual da 
política ambiental deste 
Estado.Admite-se que os objetivos da 
AIA foram desvirtuados e seus 
procedimentos têm sido utilizados para 
justificar decisões previamente 
tomadas e facilitar sua aprovação, sem 
considerar adequadamente as 
potenciais alterações ambientais que 
podem vir a ser causadas, 
especialmente no que se refere aos 
projetos cujo proponente é o governo 
do Estado. 
 

Eliane Cristina Franco 
Ruy de Quadros Carvalho  

Novas práticas organizacionais, 
inovações e competitividade no 
mercado global: Um estudo sobre uma 
empresa transnacional do setor de 
bens de consumo. 
 
Resumo 

O processo de globalização vem 
provocando profundas alterações nas 
estratégias de competição das 
empresas. Para ampliar a atuação no 
mercado, eliminando a concorrência e 
antecipando-se a demandas futuras, a 
inovação permanente toma-se 
componente decisivo na aquisição de 
vantagens comparativas e ganhos de 
competitividade. Nesse contexto, 
assume singular importância práticas 
de organização e gestão que favoreçam 
o aprendizado e a aquisição de maiores 
níveis de capacitação local para o 
desenvolvimento novos produtos. A 
concorrência toma-se mais 
pronunciada entre os grandes 
conglomerados transnacionais, que 
tendem a traçar novas diretrizes de 
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expansão, intensificando o ritmo de 
inovações para atender, com maior 
eficiência, as novas exigências do 
mercado global. Este estudo se propõe 
a analisar as relações entre estratégias 
organizacionais, inovação de produtos 
e competitividade em uma empresa 
multinacional do setor de bens de 
consumo de massa. Por situar-se em 
um setor altamente competitivo e 
trabalhar com um amplo espectro de 
produtos, desde alimentos 
industrializados a artigos de higiene e 
limpeza, a hipótese a ser lançada é de 
que as novas estratégias de negócios 
da companhia vêm favorecendo o 
aprendizado e a atividade inovativa em 
suas diversas subsidiárias, inclusive 
naquelas localizadas em países em 
desenvolvimento, como o Brasil. A 
investigação sugere, portanto, que a 
atual estratégia de expansão da 
empresa nos diversos mercados em 
que atua contempla a ampliação dos 
investimentos em tecnologia e 
inovação nas subsidiárias instaladas em 
regiões que apresentam um alto 
potencial de absorção de bens de 
consumo de massa, entre as quais 
destacam-se a América Latina e Ásia. 
Contudo, é preciso levar em conta que 
a criação de uma cultura organizacional 
que privilegia o aprendizado e a 
inovação local é um processo 
cumulativo, idiossincrático e, de forma 
alguma ocorre sem resistências. Nesse 
sentido, é importante estar ciente de 
que existem limites ao 
desenvolvimento da atividade inovativa 
interna. 
 

Flávia Luciane Consoni 
Ruy de Quadros Carvalho  

Dez anos de estrutura do emprego na 
indústria automobilística brasileira: 
Rupturas e continuidades (1986-1995). 
 
Resumo 

O processo de modernização e 
reestruturação produtiva, 
caracterizado pela introdução da 
automação microeletrônica e de novos 
princípios organizacionais (produção e 
trabalho), está alterando os padrões de 
emprego industrial, sugerindo 
sistemáticas transformações na 
estrutura do emprego, desde a redução 
do contingente empregado, com 
criação e destruição de ocupações, à 
maior exigência de requisitos 
educacionais e mudanças nas 
qualificações da força de trabalho. 
Procurando ampliar o entendimento de 
tal questão, este estudo analisa a 
estrutura do emprego na indústria 
automobilística brasileira enquanto 
indicador de intensificação da 
reestruturação produtiva e do processo 
de modernização, enfocando as 
variáveis: categorias 
ocupacionais/qualificação, 
escolaridade, salário, tempo de serviço, 
idade e sexo. A investigação esteve 
baseada em consultas ao banco de 
dados do Ministério do Trabalho, a 
RAIS (Relação Anual de Informações 
Sociais), no período 1986/ 1995. Como 
resultado do estudo, é possível 
identificar uma dinâmica de emprego 
diferenciada entre montadoras e 
empresas de autopeças, o que nos leva 
a falar em dois regimes distintos entre 
os segmentos do setor automotivo. 
Enquanto as montadoras parecem 
incorporar, com maior consistência, 
políticas que promovem a 
modernização, afastando-se dos 
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padrões tradicionais de emprego que 
prevaleceram na década de 80, nas 
empresas de autopeças tais iniciativas 
parecem ser graduais, revelando o 
caráter heterogêneo do processo de 
reestruturação entre as empresas que 
compõe o setor automotivo. Com 
relação às categorias ocupacionais, 
identificamos uma redução acentuada 
entre os inspetores de qualidade, 
supervisores e trabalhadores de 
produção não-qualificados 
(trabalhadores braçais em geral), o que 
sugere maior intensificação do 
processo de reestruturação industrial. 
Surpreendente é o aumento percentual 
e absoluto de engenheiros nas 
montadoras, um indicador universal de 
capacitação tecnológica. Contudo, a 
persistência acentuada de 
trabalhadores semi-qualificados 
(ocupações tradicionais do setor) em 
montadoras e empresas de autopeças 
é uma contraparte da relativamente 
baixa difusão de sistemas 
automatizados na produção e também 
de que as novas formas organizacionais 
não romperam com a classificação 
formal de ocupações, reforçando a 
divisão do trabalho que, no conjunto, é 
semelhante aos padrões da década de 
80. Outro aspecto que merece 
destaque é a transição da concentração 
da força de trabalho das faixas de 
menor escolaridade para as faixas de 
maior instrução formal. A variável 
idade revela certo "envelhecimento" 
da força de trabalho, constatação 
convergente com as tendências 
relativas ao tempo de serviço, ou seja, 
de maior estabilidade no emprego. Por 
fim, a análise da variável sexo revela 
que as montadoras, mais do que as 
empresas de autopeças, oferecem 

melhores oportunidades de emprego 
para as mulheres em ocupações de 
maior status e qualificação, como é o 
caso das engenharias. Contudo, o perfil 
desta mudança não tem alterado a 
estrutura do emprego por sexo; a 
reestruturação produtiva tem 
reproduzido o caráter de segmentação, 
onde as mulheres continuam ocupando 
postos de trabalho de menor 
qualificação, obtendo assim menor 
remuneração, apesar de possuírem 
escolaridade significativamente mais 
elevada do que a dos homens. 
 

Glauco Manuel dos Santos 
Jorge Ruben Biton Tapia  

Ciência e Tecnologia no Mercosul. 
 
Resumo 

O presente trabalho buscou identificar 
as experiências de cooperação 
científica e tecnológica, assim como a 
importância de tal campo ao longo do 
processo de integração sub-regional do 
Cone Sul. Tratou-se, portanto, de 
apontar os condicionantes impostos 
pela dinâmica do Mercosul às 
iniciativas de caráter oficial, através da 
reconstituição de ambos os processos 
(de integração e cooperação). 
Verificou-se, que durante a fase de 
gestação do Mercosul (1985-1990) 
diversos acordos de cooperação 
puderam ser firmados em função de 
sua importância diplomática e 
estratégica. Contudo, consolidado o 
bloco com a assinatura do Tratado de 
Assunção, assim como as medidas de 
ajuste e abertura locais que passaram a 
lhe dar sustentação, o sucesso 
alcançado no campo comercial não se 
refletiu no âmbito da cooperação 
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científica e tecnológica. Condicionada 
fundamentalmente pelos interesses 
dos setores empresariais locais e pelos 
objetivos de política econômica, a 
agenda comum voltouse, a partir dos 
governos Menem e Collor, 
exclusivamente para a regulação dos 
temas direta ou indiretamente 
associados à liberalização comercial. 
Com isto, o tratamento dos temas de 
ciência e tecnologia no âmbito do bloco 
tornou-se compatível com os cenários 
locais nos quais, desde a década de 
oitenta, prevalecia a opção pelos 
tradicionais mecanismos de 
transferência de tecnologia em 
detrimento do desenvolvimento de 
alternativas próprias. Neste sentido, a 
despeito da existência de um aparato 
institucional no Mercosul criado 
especificamente para estimular a 
cooperação científica e tecnológica, a 
descontinuidade das experiências 
iniciais e a total ausência de outras 
novas que pudessem ser creditadas ao 
surgimento do bloco, comprovam sua 
perda de status no processo de 
integração. 
 

Ionara Costa 
Sérgio Robles Reis de Queiroz  

O setor de autopeças no Brasil: 
Desafios e mudanças na década de 
noventa. 
 
Resumo 

O setor de autopeças brasileiro vem 
passando, ao longo da década de 
noventa, por amplo conjunto de 
mudanças em função de novos padrões 
de concorrência definidos pelas 
transformações no complexo 
automotivo internacional (CAI). As 

montadoras locais passam a aderir de 
forma efetiva a essas transformações a 
partir de 1993 com a recuperação do 
mercado automotivo interno, em crise 
desde o início da década. Realizam, 
então, mudanças nos seus sistemas de 
suprimento e nas suas relações com 
fornecedores. Este ambiente de 
mudanças, mundiais e locais, impõe 
ajustes ao setor de autopeças dando 
lugar ao processo de reestruturação, 
que vem redefinindo seu papel no CAI. 
Buscando contribuir para o 
entendimento deste novo papel, este 
trabalho objetiva analisar o processo 
de reestruturação do setor de 
autopeças brasileiro considerando duas 
dimensões: as mudanças na sua 
estrutura produtiva e na sua inserção 
no comércio mundial de peças. 
Constitui ainda um objetivo do 
trabalho analisar as transformações no 
CAI e a abertura comercial brasileira 
enquanto determinantes da 
reestruturação no setor. Como 
resultados do estudo, observa-se que 
está ocorrendo, em termos da 
estrutura produtiva, uma intensificação 
da concentração e da 
desnacionalização no setor. Quanto à 
inserção comercial externa, verifica-se 
que as importações de autopeças estão 
crescendo de forma a provocar um 
deslocamento estrutural da produção 
local; que a relação do setor de 
autopeças brasileiro com os mercados 
mais exigentes dos países 
desenvolvidos tem sido lentamente 
alterada; e que tem havido uma 
crescente e forte reorientação dos 
fluxos comerciais de autopeças 
brasileiras para o Mercosul. O papel 
que vem sendo definido para o setor 
de autopeças na nova divisão 
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internacional do trabalho no CAI tem, 
assim, no mercado regional seu 
principal foco. Dada a permanência de 
montadoras no Brasil, o setor de 
autopeças tem sua manutenção 
assegurada no país, embora operando 
crescentemente sob orientação 
externa definida pelos oligopólios 
mundiais do CAI.  
 

Janaina Oliveira Pamplona da Costa 
Sérgio Robles Reis de Queiroz  

Mudança tecnológica na indústria 
brasileira de automóveis e comerciais 
leves: Uma comparação entre as 
décadas de oitenta e noventa. 
 
Resumo 

A indústria brasileira de automóveis e 
comerciais leves vem passando na 
década de 90 por um processo de 
modernização distinto do ocorrido na 
década de 80. No contexto de 
economia fechada dos anos 80, esta 
indústria foi pouco pressionada a 
atualizar as linhas de modelos 
fabricadas localmente ou as suas 
plataformas de produção. Acrescenta-
se a este contexto o fato do mercado 
brasileiro então atravessar um período 
de instabilidade econômica, que 
também contribuiu para a retração dos 
investimentos nesta indústria. Esta 
instabilidade, à medida que provocava 
queda no nível das vendas internas, 
fazia com que as montadoras 
buscassem um aumento das 
exportações, para o que era necessário 
aumentar a qualidade dos modelos 
fabricados no Brasil. Dado o quadro de 
estagnação, as montadoras 
modernizaram de maneira seletiva, 
investindo somente nas etapas 

produtivas que permitissem alcançar os 
padrões de qualidade internacionais. 
Na década de noventa, a indústria vem 
atuando dentro de um contexto 
distinto. A abertura da economia 
brasileira a partir do início dos anos 90, 
ainda que gradual para esta indústria, 
sinalizou que o mercado cativo da 
década anterior, terminaria nos 
próximos anos. Ademais, a partir de 
1993, a retomada do crescimento do 
mercado interno para automóveis 
permitiu, pela primeira vez, a 
otimização das escalas de produção. 
Neste contexto, a indústria vem 
passando nos anos 90, mais rápida e 
amplamente que no passado, por um 
processo de atualização das linhas de 
produtos. Além da difusão de 
equipamentos microeletrônicos ser 
muito maior, está havendo a adoção de 
novas técnicas gerenciais; que não 
ocorria nos anos 80. O objetivo deste 
trabalho é, justamente, comparar o 
atual processo de modernização da 
indústria brasileira de automóveis e 
comerciais leves com o ocorrido na 
década anterior. Identifica-se uma 
diferença qualitativa entre as duas 
décadas: o estágio atual de 
modernização é mais avançado que o 
da década de 80, à medida que tem 
ocorrido uma crescente difusão do 
modelo t1exível de produção e ampla 
atualização e renovação dos modelos 
fabricados localmente. 
 

José Fernão Aguirre 
Ruy de Quadros Carvalho  

Mudança organizacional e a difusão de 
métodos de custeio no Brasil. 
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Resumo 

Através da análise das mudanças 
organizacionais e da difusão dos 
métodos de custeio no Brasil, 
mostramos que as origens e a evolução 
dessas mudanças foram provocadas 
pelos programas da qualidade total e 
de gestão administrativa. Analisamos a 
evolução desses programas da 
qualidade nos EUA e no Japão, 
procurando relaciona-los com as 
mudanças dos sistemas de custeio. Esta 
análise nos proporcionou informações 
sobre a difusão dos programas da 
qualidade e sobre como as novas 
técnicas de gestão influenciaram as 
modificações dos sistemas atuais de 
custeio. Estes elementos nos serviram 
para explicar porque os sistemas 
tradicionais de custeio fracassaram 
após tantos anos de utilização. 
Analisamos também a evolução dos 
programas da qualidade e de gestão 
administrativa no Brasil, a fim de 
mostrar que as mudanças dos sistemas 
de custeio, seus modelos, evolução e 
difusão se deram de maneira 
semelhante à ocorrida nos países 
acima citados. Nossas conclusões 
foram baseadas em pesquisas 
realizadas em 1996 e 1997, mostrando 
a situação atual e a evolução desses 
métodos entre as empresas locais. 
 

Maritza Catalina Fontaine Piedra 
Sergio Luiz Monteiro Salles Filho  

A biotecnologia agrícola em Cuba: 
Situação e desafios. 
 
Resumo 

Este trabalho apresenta a evolução 
recente e as perspectivas da 
biotecnologia em Cuba, 

particularmente aplicada à produção 
agrícola. Para isto, o trabalho examina 
as origens do modelo produtivista no 
setor agrícola e as principais causas de 
seu esgotamento. Aborda-se o discurso 
da agricultura sustentável e o papel da 
biotecnologia dentro deste novo 
padrão que se propõe para a 
agricultura. Posteriormente, apresenta-
se uma caracterização da agricultura 
cubana desde 1959 até início dos 
noventa. Analisam-se as principais 
políticas e programas do Estado 
cubano para reduzir as perdas, 
substituir importações e alcançar a 
auto-suficiência alimentar da 
população. Finalmente, o trabalho 
coloca ênfase no desenvolvimento 
recente da biotecnologia agrícola em 
Cuba. Neste sentido, são analisadas as 
dificuldades e desafios para sua 
assimilação no novo contexto 
econômico cubano. Conclui-se que 
dadas as dificuldades econômicas do 
país neste momento, é pouco provável 
que a biotecnologia consiga responder 
às amplas necessidades do setor 
agrícola cubano no curto período. 
 

Rubem Fernandes Monteiro Filho 
Renato Peixoto Dagnino 

O estado, universidade e 
desenvolvimento regional: Estudo do 
caso do Programa de Cooperação 
SUDENE e Universidade do Nordeste 
do Brasil. 
 
Resumo 

O presente estudo enfoca a relação 
entre a comunidade acadêmica e a 
sociedade, em programas de relevância 
social, mediados pela burocracia. A 
pesquisa explora o Programa de 
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Cooperação Interinstitucional SUDENE 
e Universidades do Nordeste do Brasil 
e abrange o período de 1986 a 1989. 
Sua tônica foi a promoção de pesquisas 
com relevância social e regional. Na 
primeira parte, o estudo identificou e 
relacionou variáveis qualitativas 
atinentes à conjuntura nacional, 
regional e institucional, aos processos 
de decisão e à adesão das elites, o que 
facultou isolar, como fatores relevantes 
do sucesso na Formulação do 
Programa, a conjunção favorável 
dessas variáveis e, como explicação 
(pelo menos parcial) do insucesso na 
Implementação, a reversão daquela 
conjuntura. Nessa parte, o estudo 
serviu-se do método de análise de 
políticas, proposto por HAM e HILL 
(1994) e de conceitos elaborados por 
MATUS (1996). Na segunda parte, 
aprofundou-se a investigação do 
insucesso do Programa, no momento 
de Implementação, empregando, como 
instrumento estatístico, a regressão 
linear com múltiplas variáveis, que 
relacionou os projetos elaborados 
pelas Universidades e enviados ao 
Programa com as categorias de 
Docentes Universitários, por Grau de 
Formação (Doutores, Mestres, 
Especialistas e Graduados). Dessa 
forma foi possível constatar que a 
categoria Doutores não foi incluída 
como variável explicativa dos projetos 
enviados ou financiados, ao contrário 
da categoria Mestres que apresentou 
bom poder explicativo, corroborando 
as expectativas iniciais. Em face disso, a 
pesquisa identificou os fatores que 
interferiram no processo, selecionou os 
mais importantes para o entendimento 
do problema central e destacou o mais 
relevante: o pouco interesse dos 

Doutores pelo Programa. O fato de que 
tal conclusão parece estar relacionada 
à orientação do Programa - a 
promoção de pesquisas de relevância 
social - sugere a necessidade de 
estudos mais aprofundados sobre a 
participação das universidades em 
pesquisas de relevância social, 
tomando-se como categorias de análise 
os Docentes, por grau de formação. 
Metodologicamente, a conjugação dos 
dois instrumentos a análise de políticas 
e a regressão linear com múltiplas 
variáveis - revelou-se promissora 
alternativa de abordagem desse tipo de 
problema. 
 

Wlamir José Paschoalino 
Renato Peixoto Dagnino 

Fatores de competitividade da 
indústria de tratores agrícolas no 
Brasil. 
 
Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo 
avaliar a competitividade da Indústria 
de Tratores Agrícolas no Brasil. Para tal, 
adotaram-se algumas estratégias de 
análise direcionadas à dinâmica 
tecnológica e econômica dessa 
indústria em âmbito internacional com 
o intuito de examinar o 
comportamento da Indústria de 
Tratores Agrícolas Brasileira. Para 
compreender a dinâmica tecno-
econômica desta última, foi realizado 
um estudo sobre o processo de sua 
implantação, o que permitiu constatar 
ser a Indústria de Tratores Agrícolas 
fundamental para o desenvolvimento 
econômico de qualquer país. Além 
disso, durante esta pesquisa, 
estabeleceu-se outro balizador para 
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apreciar a competitividade da Indústria 
de Tratores Nacional: a Indústria 
Automobilística Nacional. 
Multinacional, implantada à mesma 
época e com base tecnológica 
semelhante àquela da Indústria de 
Tratores Nacional, a Indústria 
Automobilística também atua em 
estruturas de mercado oligopolizadas 
cujos encadeamentos econômicos, 
além de serem fundamentais para o 
país, foram pertinentes para a 
comparação aqui realizada. Estudou-se 
igualmente o dinamismo tecno-
econômico dessa indústria em nível 
internacional para, em seguida, a 
posterior comparação e conseqüente 
avaliação do grau de modernidade da 
mesma em nível nacional. A análise 
comparativa entre ambas as indústrias 
se dá sobre as mesmas variáveis, tanto 
em relação ao nível de atualização 
tecnológica de processos produtivos e 
produtos, bem como à forma pela qual 
organizam mercados. O entendimento 
das trajetórias competitivas distintas é 
facilitado pela compreensão das 
diferentes dinâmicas tecnológicas, 
mercadológicas e da relação 
usuário/produtor que ambas possuem, 
o que é exposto nos capítulos que 
tratam separadamente de cada uma 
delas. Assim, a partir dessa opção 
metodológica, demonstrou-se o 
favorável nível de competitividade 
atingido pela Indústria de Tratores 
Agrícolas no Brasil ao longo de sua 
trajetória tecnológica e econômica no 
país e intensificado a partir do processo 
de abertura de mercado iniciado nos 
anos noventa. 
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DISSERTAÇÕES 

Amilcar Davyt Garcia 
Léa Maria Leme Strini Velho  

A construção da excelência nos 
processos de avaliação da pesquisa: A 
Comisión Sectorial de Investigación 
Científica da Universidad de la 
República, Uruguai. 
 
Resumo 

O objetivo central deste trabalho é 
fazer uma análise do significado da 
excelência no âmbito dos processos de 
avaliação da ciência levados a efeito 
nas agências de fomento à 
investigação. A discussão é realizada a 
partir da experiência de uma situação 
institucional específica: a Comisión 
Sectorial de Investigación Científica -
CSIC- da Universidad de Ia República de 
Uruguai, com base em documentos, 
dados quantitativos e entrevistas com 
integrantes da Comissão e de suas 
subcomissões, participantes dos seus 
mecanismos de avaliação, dos 
processos decisórios e das políticas 
implementadas. O trabalho explora as 
diferentes facetas do conceito através 
de uma abordagem sociológica, que 
permite veicular uma análise crítica da 
avaliação por pares da atividade 
científica. Sendo uma formulação 
possível da pergunta principal: como se 
constroem os critérios de excelência 
científica?, apresentam-se resultados 
de pesquisa que são tratados como 
evidências de que a excelência é 
socialmente construida em processos 
de negociação, específicos de cada 
contexto histórico particular. Ela não é 
um conceito abstrato nem tem 

existência independente do contexto 
de sua construção. Tenta-se identificar 
as formas pelas quais a excelência 
incorpora na sua constituição as 
contingências do momento e do lugar 
onde é construída pelos participantes 
do processo: o locus da avaliação da 
pesquisa. Discutem-se algumas 
características da operacionalização da 
avaliação, distinguindo vários 
momentos do processo: a escolha dos 
pares, a atuação dos mesmos e a 
tomada de decisão da Comissão. Neles 
identificam-se as vinculações da 
excelência com o lugar da pesquisa e o 
lugar da avaliação; com o 
conhecimento do parecerista do 
contexto que envolve a proposta e os 
seus valores e formação intelectual; e 
com as contingências do processo de 
negociação até à resolução final. A 
geração de um acordo a respeito da 
qualidade de um projeto é geralmente 
rápida entre os integrantes dos 
organismos. São eles que determinam 
a excelência de cada proposta; obtêm 
os consensos a respeito das linhas de 
pesquisa. dos objetivos e das 
metodologias adequadas; decidem os 
caminhos que deve seguir a ciência 
local no seu conjunto. Os mecanismos 
de julgamento parecem ser chaves na 
construção de consensos, e de grande 
importância no desenvolvimento da 
ciência e na sua relação com a 
sociedade. Na arena de negociação que 
vincula a atividade científica e os 
recursos financeiros também se dá 
forma à direção e ao conteúdo da 
ciência. Os projetos e pesquisadores 
financiados têm possibilidades de 
atingir consensos em relação a algumas 
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'realidades' ou 'verdades' 
determinadas; as outras possíveis não 
chegam a existir, pelo fato de não 
serem financiadas. As grandes linhas 
das disciplinas são em parte definidas 
nesse processo de financiamento. 
 

Ana Paula Matusita 
Sérgio Robles Reis de Queiroz  

Mudança estrutural no setor de linha 
branca nos anos 90: Características e 
Condicionantes. 
 
Resumo 

Essa dissertação tem como objetivo 
discutir as transformações na indústria 
de linha branca brasileira ocorridas a 
partir do final da década de oitenta. 
Entre tais transformações, 
pretendemos analisar as modificações 
na conjuntura econômica nacional a 
partir de meados de 1994, com a 
implementação do programa de 
estabilização econômica. Este aspecto 
constituiu uma modificação interna ao 
pais, com impacto direto sobre a linha 
branca. Sobretudo, as mudanças 
processadas a partir do Plano Real 
estão relacionadas ao desempenho das 
vendas de bens duráveis, que 
assumiram um comportamento 
excepcional como conseqüência da 
expansão do crédito. Além disso, 
também foi elevada a participação de 
bens importados entre a oferta de 
linha branca. Por outro lado, o 
desempenho da demanda e as 
perspectivas de continuidade do 
crescimento do mercado de linha 
branca, também atuaram como 
determinante interno do 
estabelecimento no país de grandes 
grupos estrangeiros. A entrada desses 

grupos está associada, ainda, ao 
acirramento da concorrência 
internacional desde o final dos anos 80, 
que intensificou a busca por novos 
mercados no início dos anos 90. A 
desnacionalização do setor, o aumento 
da demanda e o aumento das 
importações entre a oferta indicam um 
processo de reestruturação da 
indústria de linha branca. Por sua vez, 
as perspectivas a partir desse processo 
apontam modificações tanto na 
inserção externa do setor quanto em 
sua organização produtiva. 
 

Francisco Humberto Figaredo Curiel 
Renato Peixoto Dagnino 

Estruturas interdisciplinares no ensino 
superior brasileiro: A experiência dos 
núcleos e centros da Universidade 
Estadual de Campinas. 
 
Resumo 
O objetivo da dissertação é caracterizar 
a trajetória percorrida pelos núcleos e 
centros de pesquisa interdisciplinar da 
UNICAMP entre 1982 e 1994. Na sua 
primeira parte, abordam-se os 
antecedentes desta trajetória 
destacando-se o surgimento de 
estruturas interdisciplinares no 
processo de modernização do ensino 
superior brasileiro; o desenvolvimento 
da tendência à interdisciplinaridade na 
ciência do pós-guerra; e o papel da 
personalidade de Zeferino Vaz, Reitor 
da UNICAMP entre 1966 e 1977. Na 
segunda parte, aborda-se o processo 
de criação dos núcleos ocorrida em 
maio de 1982. Esse processo é 
explicado à luz do contexto da crise 
institucional do começo dos anos 80; 
das mudanças políticas no pais, 
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produto da transição do regime militar 
à democracia; e do trabalho de dois 
grupos de discussões, então existentes 
na UNICAMP: o Grupo de Política 
Científica e Tecnológica da Companhia 
de Desenvolvimento Tecnológico e o 
Grupo de Políticas Públicas do Instituto 
de Filosofia e Ciências Humanas. Na 
terceira parte, é analisada, de acordo 
com três fases, a trajetória dos núcleos 
e centros até 1994: experimentação, 
pré-institucionalização, e 
institucionalização e avaliação. Como 
conclusões, destacam-se os seguintes 
elementos: a) A trajetória percorrida 
pelas diferentes estruturas é 
heterogênea devido às diversas 
situações observadas - extinção, 
separação, transformação, fechamento 
e sucesso-; b) Sem desmerecer o 
esforço realizado e os resultados 
alcançados, a direção universitária 
parece não ter sido coerente com a 
questão central que motivou a criação 
dos núcleos, a qual aparece na portaria 
GR 25, de 27 de maio de 1982 -"que a 
prática multidisciplinar de estudos e 
pesquisas pode constituir-se em 
instrumento para a redefinição teórica 
e prática do papel da Universidade e 
sua verdadeira configuração"-; c) 
Continua vigente a necessidade de 
transformar a UNICAMP numa 
Universidade Interdisciplinar, de 
maneira que possa cumprir muito 
melhor seus compromissos com a 
sociedade. 
 

Hector Edmundo Huanay Escobar 
Renato Peixoto Dagnino 

Interação P&D - setor produtivo: uma 
proposta para a pequena empresa 
industrial peruana. 

 
Resumo 

A maioria das ações em matéria de 
desenvolvimento científico e 
tecnológico no Peru tem se realizado 
de forma isolada, setorializada, sem 
planos preconcebidos e sem que se 
tenham estabelecido vínculos entre o 
sistema de P&D e o setor produtivo. 
Essa realidade demanda, para sua 
superação, a implementação de 
mecanismos de interação. O presente 
trabalho parte dessa constatação mas, 
diferentemente das propostas 
anteriores, que privilegiaram a grande 
empresa pública e privada, prioriza a 
pequena empresa industrial. O fato de 
que este é um segmento que, apesar 
da instabilidade resultado da crise que 
se inicia nos anos oitenta, tem 
mostrado alto dinamismo econômico, 
capacidade de geração de emprego e 
desenvolvimento tecnológico, justifica 
a destinação de recursos visando a sua 
competitividade. O trabalho propõe 
assim, um conjunto de critérios e 
recomendações que deveria ser. 
observado para otimizar o uso de tais 
recursos, mediante ações destinadas a 
compatibilizar os atuais desafios sócio-
econômicos do país com a criação de 
uma dinâmica inovativa adequada à 
necessidade e ao potencial das 
pequenas empresas. 
 

José Henrique Souza 
André Tosi Furtado 

Os núcleos de articulação com a 
indústria: Um instrumento de política 
tecnológica para o setor de bens 
capital. 
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Resumo 

Esta dissertação estudou os NÚCLEOS 
DE ARTICULAÇÃO COM A INDÚSTRIA - 
NAIs. O objetivo desses núcleos, que 
atuaram de 1975 a 1990, era coordenar 
ações de desenvolvimento tecnológico 
entre usuários e produtores de bens de 
capital com os instrumento de fomento 
industrial da FINEP, do BNDES e da 
CACEX. Apesar de terem favorecido a 
capacitação tecnológica de muitos 
fornecedores, esses núcleos tiveram 
mais sucesso como instrumento de 
reforço à relação usuário-produtor 
necessária à Substituição de 
Importações de peças e equipamentos. 
A importância desse estudo reside no 
resgate da elaboração, 
operacionalidade e problemas de um 
instrumento de política tecnológica 
inovador. A coordenação de ações 
isoladas e complementares de agências 
públicas de fomento e atores 
econômicos chaves continua um 
desafio para uma nova política de 
desenvolvimento. 
 

Márcia da Mota Darós 
Renato Peixoto Dagnino 

O programa brasileiro da qualidade e 
produtividade: Uma análise de 
política. 
 
Resumo 

O objetivo da dissertação é analisar o 
Programa Brasileiro da Qualidade e 
Produtividade (PBQP) no que concerne 
à consecução de seu objetivo 
declarado de "promover a qualidade e 
produtividade com vistas a aumentar a 
competitividade dos bens e serviços 
produzidos no país". Formulado em 
1990, como um dos elementos da 

Política Industrial e de Comércio 
Exterior do Governo Collor, o PBQP é 
apontado por alguns analistas como o 
principal e mais bem sucedido 
programa da política industrial do início 
da década. O argumento sustentado na 
dissertação é de que ele teve um 
impacto e resultados limitados, se 
confrontados com seus objetivos. O 
exame das evidências disponíveis 
permite identificar fatores externos e 
internos que, dificultaram a 
consecução de seus objetivos. Os 
fatores externos estão associados ao 
contexto no qual foi formulado e 
implementado, com destaque para a 
abertura da economia, concebida como 
principal estratégia da política 
industrial para o aumento da 
competitividade, e para a fragilidade 
ou mesmo inexistência de políticas 
públicas complementares. Os fatores 
internos estão associados à 
incompatibilidade entre seus 
ambiciosos objetivos e os instrumentos 
de que dispunham, somados a 
problemas, entre os quais a ampliação 
desses objetivos, que foramse 
acumulando desde sua formulação. 

Rosana Horio Monteiro 
Léa Maria Leme Strini Velho  

Brasil, 1833: A descoberta da 
fotografia revisitada. 
 
Resumo 

Em ciência e tecnologia, novas idéias 
810 freqüentemente relatadas de 
forma similar por dois ou mais 
pesquisadores trabalhando 
independente e simultaneamente. Tais 
eventos 810 conhecidos como 
"descobertas múltiplas", ou 
"múltiplos". A fotografia é um exemplo 
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particular em tecnologia. As 
descobertas múltiplas em ciência e 
tecnologia foram originalmente usadas 
para negar a idéia de gênio inventor. A 
existência dos múltiplos era apontada 
como evidência de que num 
determinado período, em um dado 
local, quando o sistema sócio-cu1tural 
estivesse suficientemente "maduro", 
certas descobertas estariam "no ar", e 
por isso seriam inevitáveis. Merton 
desenvolveria uma perspectiva mais 
ponderada, acrescentando dois 
elementos à essa discussão a natureza 
cumulativa do conhecimento científico 
e a estrutura de recompensa da 
comunidade. Nós argumentaremos que 
essa estrutura conceitual não é 
apropriada para explicar a "invenção" 
independente de um processo 
fotográfico no Brasil na primeira 
metade do século XIX, 
simultaneamente aos de Daguerre e 
Talbot na Europa. Uma reconstrução 
detalhada do processo criado por 
Hércules Florence no Brasil é feita 
através da investigação direta de seus 
manuscritos e de outros documentos 
originais do período. O objetivo da 
análise é identificar os fatores que 
teriam tornado possível a produção do 
processo de Florence a partir das 
próprias circunstâncias locais. 
Circunstâncias que, conforme 
concluiremos com base na nova 
sociologia da tecnologia, estio 
incorporadas na forma final de seu 
processo. 
 

Rosendo Diaz Rodriguez 
Renato Peixoto Dagnino 

Ofertismo em ciência, fluxo acrítico de 
tecnologias forâneas e enfoque 

gerencial: Uma problematização da 
política científica e tecnológica 
cubana. 
 
Resumo 

Este trabalho identifica e discute três 
problemas da Política Científica e 
Tecnológica (PCT) cubana utilizando 
uma lógica que explica, cada um deles, 
a partir de três dimensões. A primeira 
dimensão se refere às concepções que 
servem de base ao modelo institucional 
predominante para o desenvolvimento 
da atividade científica e tecnológica 
durante o espaço temporal em que 
ocorre o problema a ser discutido. A 
segunda dimensão verifica se o 
problema tem-se manifestado também 
em outros países latinoamericanos. A 
terceira dimensão procura explicá-lo a 
partir das características do contexto 
cubano. Os dois primeiros problemas, -
o ofertismo em ciência e o fluxo 
acrítico de tecnologias forâneas-, 
situam-se no espaço temporal que vai 
desde inícios dos anos sessenta até 
finais dos oitenta. O terceiro problema 
está associado ao que denominamos 
Enfoque Gerencial que é uma categoria 
formulada para dar conta de eventos 
em curso na década de noventa. Ele 
parece emergir da reação desarticulada 
de atores que intervêm no processo de 
inovação ante a desaparição do bloco 
socialista e a partir do uso da 
modelização deste processo originada 
nos países industrializados. Este 
enfoQue. Que tende a ser adotado 
como orientação pela PCT cubana, não 
parece ser capaz de superar os 
problemas já existentes. 
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1996 
DISSERTAÇÕES 

Adriana Barreiro Diaz 
Léa Maria Leme Strini Velho  

A formação de recursos humanos para 
pesquisa no Uruguai, a partir da 
experiência do PEDECIBA (Programa 
de Desarollo de las Ciencias Basicas). 
 
Resumo 

 Costuma-se conceber a formação de 
recursos humanos para pesquisa como 
um dos objetivos centrais, e até 
legitimadores, das práticas dos 
sistemas científicos. No decorrer deste 
trabalho situamos tal processo na 
trama de fatores vitais com os quais o 
mesmo se relaciona; contextualizando- 
a partir do caso uruguaio e da 
experiência do PEDECIBA, 
considerando que a conjunção de tais 
elementos vinculam a temática aos 
processos sócio-históricos e ao 
pensamento gerado sobre a política 
científica e tecnológica. Assim, a 
formação de pesquisadores situa-se 
nos debates contemporâneos ocorridos 
sobre a necessidade de proceder ao 
desenvolvimento do conhecimento no 
nível local; de conceber as ciências 
básicas como pressuposto da inovação 
tecnológica, segundo a lógica inerente 
à cadeia linear de inovação; de 
estreitar a vinculação com os setores 
produtivos; e de formar os recursos 
humanos necessários para cumprir 
adequadamente com tais propósitos e, 
também atingir 'massa crítica' para 
pesquisa. A partir desses elementos - e 
considerando que a formação de 
recursos humanos realmente tem lugar 
nos âmbitos característicos da prática 

de pesquisa, e na interação e no 
intercâmbio próprios do cotidiano - 
objetivamos identificar as razões, 
motivos e pressupostos a partir dos 
quais os formadores e orientadores do 
PEDECIBA concebem a necessidade de 
formar e em base nos quais efetiva 
formam. Indagar por quê e para quê 
formar recursos humanos para 
pesquisa revelou, além das questões 
anteriores, os anseios e as esperanças 
dos integrantes da comunidade 
científica básica uruguaia a respeito 
desta atividade. Quais sejam: formar 
para a transformação do país, para 
enfrentar o desconhecido, para 
construir modelos alternativos a partir 
de esforços coletivos, e para gerar 
recursos humanos comprometidos com 
pensar e sonhar o futuro, porém 
capazes de criá-lo. 
 

Alicia Ferreira Gonçalves 
Ruy de Quadros Carvalho  

Cultura de participação e interação em 
organizações industriais: Estudo de 
caso no setor de telemática. 
 
Resumo 

Esta dissertação tem como objetivo 
analisar a relação entre a adoção e 
difusão de alguns princípios e práticas 
de administração "baseadas" no 
"modelo" japonês de gestão e o 
estabelecimento de uma cultura 
apoiada em elementos como 
comunicação e consenso. O estudo 
realizado demonstrou a cultura 
desenvolvida dentro da empresa como 
fruto de um processo interativo 
estabelecido entre os atores e dos 
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mesmos com a estrutura. tal como esta 
se encontra configurada. O processo 
interativo observado depende de 
alguns elementos como nível de 
educação formal: identidade sócio-
ocupacional e interpretações 
elaboradas pelos atores da situação do 
mercado de trabalho no país. O estudo 
apontou ainda. as possibilidades e os 
limites da administração participativa e 
sua relação com o "modelo de 
interação em indústrias de alta 
tecnologia. Finalmente. o estudo 
identificou um padrão de interação 
qualitativamente distinto. daquele 
observado em outros tipos de 
indústrias.. tais como as do setor meta-
mecânico. 
 

Eliane Navarro Rosandiski 
Ruy de Quadros Carvalho  

Reestruturação organizacional: Uma 
avaliação a partir da estrutura do 
emprego do setor automotivo 
paulista-1989/1994. 
 
Resumo 

A difusão das novas tecnologias de 
base microeletrônica inaugurou uma 
nova fase concorrencial em que 
elementos novos, tais como 
conhecimentos tácitos e a capacitação 
tecnológica ganharam maior 
importância estratégica e o padrão de 
utilização da força de trabalho passou a 
ser definido mais ao nível de cada 
empresa. As chamadas "novas formas 
de gerenciamento da mão-de-obra" 
seriam a síntese de estratégias que 
procuram combinar novas tecnologias 
com formas polivalentes de uso do 
trabalho como forma de obtenção de 
flexibilidade produtiva e organizacional 

para atuarem num determinado 
ambiente concorrencial. Contudo, o 
processo de construção de vantagens 
competitivas está limitado por 
diferenças territoriais, regionais e 
setoriais. Fatores de competitividade, 
tais como atuação da política 
econômica e padrões institucionais de 
uso do trabalho exercem influência 
sobre as formas como a empresa 
combina os recursos disponíveis, 
incluindo mão-de-obra, para obter o 
melhor resultado no ambiente 
concorrencial. Partindo da hipótese 
que, no período recente, o ambiente 
concorrencial das empresas 
automotivas brasileiras está 
demandando novos padrões de 
qualidade, produtividade e 
flexibilidade, devido à sua dinâmica 
mais internacionalizada, pôde-se traçar 
uma correlação entre estes fatores e as 
tendências encontradas nos dados 
agregados. Os saltos de produtividade 
experimentados pelo setor automotivo 
no período recente podem ter sido 
fruto de uma estratégia de 
racionalização da produção que visou, 
em especial, o enxugamento da 
estrutura produtiva e a capacitação do 
trabalhador para ao menos gerir a 
qualidade. Dessa forma, neste setor, 
padrões novos de uso do trabalho 
estão sendo utilizados para alcançar 
maior flexibilidade e redução de custos. 
 
 

Noela Invernizzi Castillo 
Ruy de Quadros Carvalho  

Automação e qualificação do trabalho: 
Elementos para um enfoque dialético. 
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Resumo 

Esta dissertação parte de uma revisão 
bibliográfica sobre os impactos da 
automação industrial na qualificação 
do trabalho, que se inicia em 1950 mas 
focaliza a década de 1980. 
Compõe-se de duas partes. Na 
primeira, discutimos a hipótese sobre a 
tendência geral à requalificação da 
força de trabalho que decorreria da 
automação, proposta por um grupo de 
autores na década de 1980. 
Apresentamos algumas evidências 
empíricas que a contradizem e 
assinalamos alguns problemas 
metodológicos que questionam os 
fundamentos dessa formulação. 
Na segunda parte evidenciamos a 
existência de duas abordagens da 
qualificação entre os autores da década 
de 1980; uma técnica e outra técnico-
social. O enfoque técnico é a 
perspectiva adotada, principalmente, 
pelos autores que sustentam a 
hipótese da requalificação. Não 
obstante ser o mais utilizado e 
desenvolvido, mostra-se limitado. 
Apesar de ser menos frequente na 
literatura desse período, a abordagem 
que trata dialeticamente os aspectos 
técnicos e sociais das transformações 
da qualificação, tem um poder 
explicativo maior. Por isto, 
aprofundamos nesta abordagem, 
colocando novos problemas e algumas 
interpretações alternativas sobre a 
evolução da qualificação do trabalho 
na atual fase da automação. 
 

Rosana Icassatti Corazza 
Sergio Luiz Monteiro Salles Filho  

Inovação tecnológica e demandas 
ambientais: Notas sobre o caso da 

indústria brasileira de papel e 
celulose. 
 
Resumo 

Este trabalho contribui para a 
compreensão de como a problemática 
ambiental é incorporada nas 
estratégias de inovação e capacitação 
tecnológica, através do estudo da 
indústria brasileira de papel e celulose. 
Neste sentido, discute-se a maneira 
pela qual as questões relacionadas à 
proteção do meio ambiente têm sido 
levadas à esfera de percepção dos 
agentes econômicos (noção de 
"vetores de demandas ambientais"). 
Em primeiro lugar, resgata-se o debate 
sobre os aspectos econômicos 
relacionados às questões ambientais, 
recuperando elementos que 
demonstram a atualidade do tema. A 
seguir, é apresentada a interpretação 
teórica convencional sobre a 
incorporação da problemática 
ambiental pelos agentes econômicos. A 
Economia Neoclássica do Meio 
Ambiente compreende essa 
incorporação como um processo 
fundamentalmente reativo, que busca 
a conformidade com relação aos 
instrumentos de controle ambiental. 
Dentro desta perspectiva, a inovação e 
a capacitação tecnológica aparecem 
como um resultado desejável da 
aplicação desses instrumentos. Alçado 
pelos novos vetores de demandas 
ambientais à ordem do dia na agenda 
de decisões das grandes corporações, 
as questões ambientais tornam-se 
tema corrente nas estratégias 
industriais. O argumento desenvolvido 
por este trabalho é o de que a questão 
ambiental passa a ser incorporada nas 
estratégias dos agentes econômicos 
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não apenas como uma variável de 
internalização coercitiva dos custos 
derivados da exploração do meio 
ambiente, mas como um elemento de 
construção de vantagens competitivas, 
uma oportunidade de aproveitamento 
de capacitações para a ampliação da 
participação em mercados já 
estabelecidos ou mesmo para a 
segmentação ou o desenvolvimento de 
novos mercados. No estudo desta 
questão dentro da indústria de papel e 
celulose, são apresentadas algumas das 
principais fontes de impacto ambiental 
das atividades da indústria, analisadas 
as demandas ambientais que a ela se 
colocam atualmente e identificadas 
algumas tendências de 
desenvolvimento de vetores de 
demandas ambientais. 
 

Sergio Medeiros Paulino de Carvalho 
Sergio Luiz Monteiro Salles Filho  

Proteção de cultivares no contexto de 
outros mecanismos de 
apropriabilidade: Possíveis impactos 
no mercado brasileiro de sementes. 
 
Resumo 

A proposta de reconhecimento de 
direitos de melhoristas de plantas no 
Brasil, através de uma Lei de Proteção 
de Cultivares, tem sido apresentada 
como uma solução para a questão da 
apropriação privada dos resultados da 
P&D em melhoramento vegetal. No 
presente trabalho discute-se esse 
estatuto' no contexto de outros 
mecanismos de apropriabilidade que as 
empresas adotam no mercado de 
sementes. Para tanto, é feita uma 
discussão teórica sobre a propriedade 
intelectual e seu papel como 

mecanismo de apropriabilidade 
econômica, procurando mostrar as 
diferenças entre os diversos setores, 
indústrias e mercados, assim como se 
complementa com outros mecanismos 
e instrumentos de apropriabilidade. A 
pesquisa de campo enfoca como as 
empresas se apropriam dos resultados 
da P&D em melhoramento genético 
vegetal no mercado brasileiro de 
sementes. Como referência dos 
possíveis impactos da Lei de Proteção 
de Cultivares no Brasil são utilizadas as 
experiências de vários países que já 
adotaram esse tipo de legislação. 
Conclui-se, coerente com a abordagem 
teórica adotada, de corte 
neoschumpteriano, que a Lei de 
Proteção de Cultivares deverá ter um 
impacto diferenciado no mercado 
brasileiro de sementes, variando de 
acordo com as características e com a 
natureza das tecnologias e do 
ambiente concorrencial. Outra 
conclusão relevante diz respeito à 
complementaridade da Lei de Proteção 
de Cultivares com outros estatutos 
legais (patentes e marcas). Também se 
aponta a similaridade entre o sistema 
de patentes e o de proteção de 
cultivares.  
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1995 
DISSERTAÇÕES 

Adolfo Ramos Lamar 
Renato Peixoto Dagnino 

A crise do bloco socialista e a política 
de C&T em Cuba: O caso do Instituto 
Superior de Ciências Agropecuárias de 
Havana. 
 
Resumo 

O presente trabalho examina como a 
Política de P&D do Instituto Superior 
de Ciências Agropecuárias de Havana 
(ISCAH) enfrentou as mudanças 
determinadas pela crise do bloco 
socialista. Para isto tomou-se como 
objeto de estudo duas de suas 
principais áreas de P&D: Saúde e 
Alimentação Animal. Assim, o trabalho 
analisa em que condições 
encontravam-se estas duas áreas 
quando emergiram estes desafios, 
como estas áreas responderam aos 
mesmos, e como ambas áreas se 
comportaram em termos de seus 
resultados científicos e tecnológicos e 
impacto sócio-econômico. 
 

Débora Luz de Mello 
Sergio Luiz Monteiro Salles Filho  

Tendências de reorganização 
institucional da pesquisa agrícola: O 
caso do Instituto Agronômico do 
Paraná – IAPAR. 
 
Resumo 

Durante os anos 80 tomou-se 
crescente o questionamento do papel e 
estrutura dos institutos públicos de 
pesquisa agrícola. Diversas 
reformulações foram realizadas 

variando desde a privatização de 
segmentos da atividade de pesquisa 
até a revisão da estratégia institucional 
de relacionamento com o ambiente. 
Baseados nessa evidência empírica 
procuramos encontrar na literatura as 
razões para tal comportamento e 
comprovar, através de um estudo de 
caso, a hipótese principal deste 
trabalho: a de que os anos 80 
representam um período de 
reorganização institucional motivado 
por diferentes fatores: o esgotamento 
dos padrões de financiamento 
baseados no orçamento público; o 
surgimento de novas tecnologias 
(biotecnologia e informática); a 
reestruturação competitiva das 
indústrias a montante e a jusante da 
agricultura; as demandas da pesquisa 
em sustentabilidade. Os dados 
recolhidos permitem apontar as 
seguintes conclusões: a) alterações no 
padrão tecnológico vigente na 
agricultura conduzem à revisão das 
estratégias dos institutos públicos de 
pesquisa, como resposta aos 
determinantes acima descritos; b) os 
institutos de pesquisa regionais sofrem 
os efeitos das mudanças de caráter 
global e devem alterar seu desenho 
institucional para que possam 
"sobreviver" no novo ambiente. No 
entanto, há especificidades que em 
última instância definem a forma e o 
grau de reorganização de cada 
instituição. 
 

Erasmo José Gomes 
Jorge Ruben Biton Tapia  
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A experiência brasileira de pólos 
tecnológicos: Uma abordagem 
político-institucional. 
 
Resumo 

O objetivo do presente trabalho é 
examinar o potencial e as limitações 
dos arranjos denominados pólos 
tecnológicos para engendrar um novo 
dinamismo industrial, tecnológico e 
econômico, local e regional, em nosso 
país. Aspectos relacionados às 
características institucionais desses 
arranjos (presença de entidade 
coordenadora central, instrumentos de 
transferência de tecnologia 
universidade-empresa, prestação de 
serviços especializados) e de 
organização industrial (presença de 
empresas de base tecnológica, 
instalações de uso compartilhado, 
produtos com alto valor agregado) são 
tomados como referência para a 
análise desenvolvida. O trabalho 
apresenta dois movimentos distintos, 
que demandaram a utilização de 
diferentes instrumentais analíticos para 
sua elaboração. O primeiro movimento 
está baseado na teoria da inovação. 
Nele, se analisa a dinâmica interna dos 
pólos tecnológicos e a sua capacidade 
para a promoção do desenvolvimento 
industrial e econômico, tomando a 
experiência dos países centrais como 
referência. O impacto pouco 
significativo que apresentam estas 
experiências, parece indicar que um 
resultado ainda menor seria obtido no 
caso brasileiro. O segundo movin1ento, 
referente aos estudos de caso sobre 
cinco pólos tecnológicos brasileiros -
São José dos Campos, São Carlos, 
Can1pinas, Campina Grande e 
Florianópolis - está baseado no 

instrumental da análise de política, e se 
centra na dimensão político-
institucional dos cinco arranjos 
analisados. Os resultados do estudo 
empírico corroboram a percepção 
decorrente da análise da experiência 
internacional acerca da fragilidade 
desses arranjos como elementos 
orientadores de uma política de 
desenvolvimento tecnológico nacional. 
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1994 
DISSERTAÇÕES 

Alessandra Rachid 
Juarez Brandão Lopes  

O Brasil imita o Japão? A qualidade em 
empresas de autopeças no Brasil. 
 
Resumo 

O objetivo desta trabalho é analisar a 
introdução de métodos organizacionais 
do "modelo japonês", especialmente os 
métodos de controle da qualidade, em 
três empresas de autopeças em São 
Paulo. A construção desse modelo 
começou no Japão pós-guerra, através 
da adaptação de tecnologias norte-
americanas e européias às condições 
do país, processo liderado pela 
indústria automobilística. Os métodos 
do modelo baseiam-se em formas mais 
flexíveis de produção, que levam a uma 
maior divisão de responsabilidades 
entre todos os funcionários. Destaca-se 
no modelo a importância da qualidade, 
cuja ênfase volta-se à técnicas de 
caráter preventivo. A partir da década 
de 80, empresas de países ocidentais 
passaram a adotar técnicas do modelo 
em períodos bastante próximos, como 
no caso das três empresas estudadas. 
Inicialmente a introdução dos novos 
métodos se dá de forma isolada, como 
no caso do Círculo de Controle da 
Qualidade, mas estes não se 
adequaram à organização taylorista, 
baseada em grande especialização de 
departamentos e funções, existente 
nas empresas ocidentais. No final dos 
anos 80 e início dos 90 empresas mais 
empenhadas no processo de inovação 
desenvolveram um processo de 
aprendizado através de diferentes 

métodos do modelo (como o Controle 
Estatístico do Processo, o Just in Time, 
as células de fabricação e outros), e 
percebem a necessidade de implantar 
o modelo de forma mais global. Nas 
três empresas estudadas, assim como 
em muitas outras, essa percepção leva 
à adoção do Total Quality Control, que 
implica em mudanças mais 
abrangentes. Por exemplo a 
reorganização da estrutura das 
próprias empresas e das estruturas de 
cargos e salários visando diminiuir a 
alta especialização. Observa-se 
também grandes mudanças nas áreas 
de treinamento e aumento dos 
investimentos visando superar as 
deficiências na formação da mão-de-
obra, o que só apresenta resul tados a 
longo prazo e se houver um esforço 
continuado neste sentido. 
 

Elena Maritza Leon Orozco 
Sandra de Negraes Brisolla  

Estudo de uma comunidade científica 
na área das Ciências Sociais: O caso do 
Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas-IFCH da Universidade 
Estadual de Campinas-UNICAMP. 
 
Resumo 

A presente dissertação consiste em 
uma pesquisa qualitativa através do 
estudo de caso de uma comunidade 
científica pertencente à área das 
Ciências Sociais, concretamente ao 
Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas -IFCH- da Universidade 
Estadual de Campinas -UNICAMP-. 
Pretende-se elucidar a dinâmica da 
produção de conhecimento em torno 
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das influências para escolher temas de 
pesquisa, os tipos de canais utilizados 
para intercambiar informação, as 
formas de trabalho (individual ou 
coletivo), e o estímulo e 
reconhecimento por parte das 
comunidades acadêmicas a nível 
nacional e internacional, assim como os 
obstáculos que intervêm na geração do 
conhecimento. Por outro lado, trata-se 
de compreender o papel da unidade de 
informação do IFCH, detectando os 
eventuais problemas que dificultam a 
interação entre a comunidade 
científica, como usuária da informação, 
e a biblioteca, como processadora da 
informação. Finalmente, destaca-se a 
necessidade dos cientistas sociais 
unificarem esforços para consolidar sua 
interação e procurar a solução coletiva 
dos problemas apontados. 
 

Fabiano Toni 
Léa Maria Leme Strini Velho  

Avaliação da cooperação científica 
internacional em pesquisa biológica na 
Amazônia: O caso do Brasil e França. 
 
Resumo 

Esta dissertação avalia a cooperação 
científica entre Brasil e França na 
região amazônica, enfocando a questão 
da exploração da biodiversidade. Para 
tanto, são estudados cinco projetos 
desenvolvidos em parceria na região: 
dois conduzidos pelo INPA e o 
ORSTOM, dois pelo INPA e o CIRAD e 
um projeto desenvolvido parcialmente 
na região pelo CENA/USP e o ORSTOM. 
Todos estes fazem parte de um amplo 
acordo de intercâmbio, firmado entre 
os governos dos dois países, cuja 
administração pela parte brasileira 

feita pelo CNPq. O estudo foi 
conduzido por meio de entrevistas com 
brasileiros e franceses envolvidos na 
execução de pesquisas e administração 
dos convernos e de leitura de relatórios 
e atas de reuniões bilaterais. Os 
resultados indicam que os COD vemos, 
com exceção do caso CENA/ORSTOM. 
deixaram muito a desejar em termos 
de benefícios para O Brasil. O JNPA 
revelouse uma instituição desprovida 
dos mínimos recursos necessários para 
desenvolver trabalhos de cooperação 
científica internacional, fato que se 
deve ao descaso do governo federal 
para com 8 instituição e também uma 
fraqueza interna, refletida na falta de 
diretrizes e prioridades de pesquisa do 
Instituto. 
 

Lucas Frazão Silva 
Sergio Luiz Monteiro Salles Filho  

A Cafeicultura brasileira no modelo 
tecnológico produtivista (1960/90). 
 
Resumo 

A cafeicultura brasileira foi objeto de 
um conjunto de transformações 
tecnológicas, institucionais e 
creditícias, iniciado na década de 60, 
que possibilitaram a sua adequação ao 
modelo produtivista da agricultura. 
Baseando-se em variedades de alto 
rendimento, na utilização de insumos 
modernos, e em amplo apoio 
financeiro sustentado por linhas de 
crédito especiais, foi implementado um 
processo de inovação que modificou 
em muito o perfil da cafeicultura 
nacional. A produtividade aumentou 
como reflexo das tecnologias 
fortemente recomendadas pelos 
órgãos públicos responsáveis pela 
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consolidação do modelo. Outros 
aspectos da produção foram menos 
apreciados, como os relativos à 
qualidade, resultando em perda de 
competitividade no mercado 
internacional, concorrendo 
negativamente para o sucesso do 
setor. A cafeicultura, apesar do esforço 
produtivista, dá sinais de esgotamento 
do modelo. É este processo e seus 
impactos que são analisados neste 
estudo. 
 

Manuel Antonio Valdes Borrero 
Tamás Joszef Marton Karoly 
Szmrecsányi 

Elementos para a elaboração de uma 
política científica e tecnológica da 
agroindústria canavieira de Cuba. 
 
Resumo 

Devido às atuais mudanças da situação 
internacional, a sociedade cubana vem 
enfrentando sérios problemas. Tais 
problemas são principalmente 
econômicos e não podem ser 
resolvidos de uma hora para outra, e 
sem reformas estruturais e 
institucionais. No âmbito destas, um 
papel de realce caberá certamente 
tanto à política industrial como à 
política científica e tecnológica. No 
equacionamento de ambas, a 
agroindústria canavieira constitui, sem 
dúvidas, um bom ponto de partida, 
uma vez que ainda se trata do 
segmento mais importante da 
economia de Cuba. Este importante 
segmento econômico precisa atingir no 
mais breve prazo de tempo, níveis mais 
altos de competitividade, e 
produtividade tanto no plano industrial 
como no agrícola, e nisso o 

desenvolvimento científico e 
tecnológico deverá ter um papel dos 
mais significativos. As iniciativas nesse 
sentido visam atender as necessidades 
de reduzir os custos de produção, tanto 
do açúcar, como dos demais derivados 
e subprodutos vinculados à sua 
produção. A cana-de-açúcar ainda 
representa uma fonte de riqueza a 
considerar dentro de qualquer 
estratégia de superação da crise atual. 
Ela poderá dar resposta alguns dos 
maiores problemas atualmente 
enfrentados, pelo próprio setor e por 
Cuba. Para tanto é necessário verificar 
se existem alternativas às técnicas 
atuais, se existem, quais são as 
melhores, e quais ajudariam a resolver 
os problemas mais importantes. Talvez 
a mais importante consideração no 
trabalho é a existência em Cuba de 
uma forte capacidade de pesquisa 
criada no período revolucionário e em 
condições de rapidamente assimilar os 
resultados mais relevantes da ciência 
moderna. Essa condição permitirá, sem 
dúvidas, atingir os objetivos, aqui 
apontados como prioritários, para 
reverter a atual situação. 
 

Solange Maria Corder 
Maria Alice Rosa Ribeiro  

Indústria têxtil: Inovações tecnológicas 
e impactos sobre as qualificações dos 
trabalhadores. 
 
Resumo 

A presente dissertação analisa as 
mudanças ocorridas nas qualificações 
dos trabalhadores produtivos, 
resultantes das novas tecnologias, em 
quatro empresas têxteis do Estado de 
São Paulo. Constatou-se que uso das 
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novas tecnologias, embora pouco 
difundido, implicou desemprego e 
ampliou a desqualificação dos 
operadores de máquinas, reduzindo 
ainda mais sua participação no 
processo de trabalho. Não houve 
alteração significativa nas qualificações 
dos profissionais técnicos e de 
manutenção, mas poucos postos de 
trabalho foram criados em decorrência 
da opção do setor por subcontratar 
esta força de trabalho mais qualificada, 
para as atividades que exigem 
conhecimentos específicos 
relacionados às tecnologias mais 
sofisticadas. 
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1993 
DISSERTAÇÕES 

Adriana Gomes de Freitas 
André Tosi Furtado 

Capacitação tecnológica em sistemas 
de produção para águas profundas: o 
caso da Petrobrás. 
 
Resumo 

Este trabalho analisa os esforços em 
P,D&E da Petrobrás para fazer face à 
E&P na fronteira das águas profundas. 
As iniciativas da empresa levaram a 
criação de uma carteira de projetos 
conhecida como Programa de 
Capacitação Tecnológica em Sistemas 
de Explotação para Águas Profundas - 
Procap. A agenda de pesquisa do 
Procap permitiu efetuar um salto 
tecnológico através dos sistemas 
flutuantes de produção utilizando as 
plataformas semi submersíveis. Esta 
experiência está estreitamente 
relacionada com o entro de pesquisa - 
CENPES. Portanto, meu trabalho 
investiga estes acontecimentos 
compreendendo principalmente 
atuação deste órgão de P,D&E e o 
estabelecimento de relações com 
outras instituições de C&T e empresas 
para o desenvolvimento do Procap. Por 
último, avalia-se a capacitaçào lograda 
com este programa tecnológico e a 
mudança observada no 
comportamento da empresa nacional 
frente à inovação. 

 

Giancarlo Nuti Stefanuto 
Renato Peixoto Dagnino 

As empresas de base tecnológica de 
Campinas. 
 
Resumo 

O presente estudo trata do processo de 
criação das Empresas de Base 
Tecnológicas (EBTs), de modo a 
verificar a importância relativa do 
contexto que a envolveu. A 
consideração das diferentes fases da 
evolução da Política Científica e 
Tecnológica brasileira, ao lado da 
análise das características de 34 
empresas, que virtualmente 
constituem o universo estudado, 
orientou a consecussão desse estudo. 
Os resultados indicam que as EBTs da 
região de Campinas se apresentam 
como um resultado do investimento 
governamental, norteado por políticas 
de C&T, com destaque para o período 
que vai de 1970 a 1985. Neste período 
é que são fundadas, primeiro por 
pessoas provenientes das 
Universidades e depois em função da 
transferência de tecnologia, as EBTs de 
maior nível tecnológico relativo e maior 
tamanho. 
Parecem ser as características e o êxito 
alcançado por essas EBTs o que 
determinou que a região de Campinas 
tenha sido rotulada como um Parque 
ou Pólo Tecnológico. Ou, mais do que 
isto, que esta situação tenha sido 
usada como uma evidência para 
fortalecer o argumento associado à 
conveniência de adoção de uma 
política visando a criação de Parques 
ou Pólos Tecnológicos. 
O discurso político a favor da 
implementação deste tipo de 
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experiência passou a ser veiculado, 
com maior intensidade em nosso país, 
num período posterior à criação das 
EBT’s, o que parece indicar, mais 
propriamente, uma racionalização ex-
post do que um resultado da 
implementação de uma política 
visando a emulação da experiência dos 
Parques norte-americanos (Silicon 
Valley e Rota 128). 
 

Maria Elizabeth Lunardi 
Maria Amelia Dantes  

Organização da ciência no Paraná: A 
contribuição do IBPT. 
 
Resumo 

Este estudo tem como principal 
objetivo resgatar a trajetória 
institucional do Instituto de Biologia e 
Pesquisas Tecnológicas-IBPT, durante o 
período de 1940 a 1965. E como a 
história das instituições não se 
distancia da história dos homens, foi 
quase impossível dissociar a atuação do 
Instituto das aspirações e 
empreendimentos de Marcos Augusto 
Enrietti, seu fundador e diretor por 20 
anos. A dissertação está estruturada 
em cinco capítulos. No primeiro 
apresentamos um panorama da 
historiografia da ciência na América 
Latina, chamando a atenção para a 
relevância do estudo das instituições, 
em especial dos tradicionais institutos 
de pesquisa brasileiros, pois 
participaram ativamente na formação 
de gerações de pesquisadores, criaram 
uma tradição de pesquisa, além de 
servirem de inspiração para a 
organização de outros institutos 
regionais. Nos capítulos seguintes 
mostramos a gênese, desafios e as 

estratégias adotadas para tornar o 
instituição de pesquisa autônoma e 
reconhecida comunidade científica 
nacional, levando-se em evolução, IBPT 
uma junto à conta as Peculiaridades do 
contexto sócio-econômico e os 
interesses políticos locais numa 
sociedade em fase inicial de 
desenvolvimento. Diferente de seus 
congêneres nacionais, o IBPT nasce_ e 
desenvolveu sob a égide da 
multidisciplinaridade. Se de se início 
esta forma de organização constituiu 
sua força, com a crescente sofisticação 
do trabalho científico e da 
especialização das disciplinas, a 
manutenção deste padrão de pesquisa 
tornou-se quase impraticável, pois 
além da falta de recursos ainda 
enfrentou o clássico problema da 
desvalorização da ciência por parte dos 
governantes e da sociedade em geral. 
 

Maria Gabriela S. M. Cunha Marinho 
Hebe Maria Cristina Vessuri  

O papel da Fundação Rockefeller na 
organização do ensino e da pesquisa 
na Faculdade de Medicina de São 
Paulo (1916-1931). 
 
Resumo 

A dissertação analisa a presença da 
Fundação Rockefeller a partir de 1916 
na então recém-criada Faculdade de 
Medicina e Cirurgia de São Paulo, 
primeira escola de medicina de caráter 
oficial do estado. Mediante acordos 
assinados inicialmente para a 
introdução da Cadeira de Higiene, 
depois Laboratório e 
subseqüentemente Instituto de 
Higiene, a atuação da agência 
filantrópica norte-americana tornou-se 
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elemento decisivo na estruturação de 
novas práticas de ensino e pesquisa no 
interior daquela instituição. Em 1925, 
por força dos acordos e dos recursos 
investidos pela fundação Rockefeller, a 
Faculdade de Medicina instituiu a 
chamada Reforma Pedro Dias da Silva  
que alterou por completo a 
organização e sua estrutura de ensino e 
pesquisa, de modo a se ajustar ao 
modelo norte-americano assentado no 
tripé: tempo integral nas disciplinas 
pré-clinicas, numerus clausus e 
hospital-escola. 

Sônia Regina Paulino 
Léa Maria Leme Strini Velho  

A indústria de pesticidas agrícolas no 
Brasil: Dinâmica inovativa e demandas 
ambientais. 
 
Resumo 

A indústria mundial de pesticidas 
agrícolas tem se deparado com 
limitações de ordem tecnológica para 
lançar novos produtos, incorrendo em 
custos crescentes e no atendimento de 
exigências quanto à ação de seus 
produtos sobre o meio ambiente e o 
homem. Seu comportamento inovativo 
ocorre no sentido de adaptar-se ao 
novo contexto. Demandas de caráter 
ambiental a serem consideradas pelas 
empresas na busca e introdução de 
produtos, têm sua concretização na 
intervenção governamental, 
notadamente através do 
estabelecimento de legislação e das 
iniciativas adotadas para sua 
implementação. O presente trabalho 
tem por objetivo, averiguar o papel do 
aumento das pressões de cunho 
ambientalista no comportamento da 
indústria brasileira de pesticidas 

agrícolas para a adaptação e a 
introdução de produtos no país. Será 
abordada a indústria no plano mundial; 
e no Brasil, apresentando um histórico 
da luta pelo estabelecimento das 
legislações brasileiras de pesticidas, e 
discorrendo sobre a atuação dos 
órgãos federais responsáveis por sua 
efetivação. Um panorama da atuação 
da indústria analisada para a 
introdução de produtos, a partir da 
intensificação da regulação 
governamental, será traçado a partir de 
informações levantadas junto a cinco 
empresas multinacionais de atuação 
destacada no mercado local. No Brasil, 
a indústria de pesticidas tem uma forte 
presença de empresas líderes 
multinacionais, que imprimem a 
dinâmica da introdução de pesticidas 
no país.  
 

Vera Lúcia Petrucci 
Léa Maria Leme Strini Velho  

Condicionantes da trajetória 
institucional da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de São Paulo – 
FAPESP. 
 
Resumo 

Esta dissertação analisa a trajetória 
institucional da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo - 
FAPESP, situando-a no contexto sócio-
político e identificando os principais 
atores responsáveis pela sua criação, 
implementação e manutenção. Procura 
entender os determinantes e 
características da atuação desta 
instituição nos seus trinta anos de 
existência em que se consolidou como 
uma das mais importantes agências de 
fomento à pesquisa do país. Destaque 
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é feito ao papel desempenhado pela 
comunidade científica paulista que, ao 
longo de todo esse tempo e sob as 
mais variadas situações políticas, 
conseguiu estabelecer, manter e 
reafirmar os dispositivos legais que 
garantem a autonomia administrativa e 
financeira desta instituição. Como 
conseqüência, conseguiu também 
direcionar a política da atuação da 
Fundação e estabelecer procedimentos 
decisórios e operacionais centrados no 
critério da excelência científica. A 
dissertação termina num momento em 
que a FAPESP, mais uma vez, defronta-
se com fatos que podem forçá-la a uma 
revisão de rumo. Após traçar os 
contornos deste novo cenário, são 
feitas algumas considerações sobre a 
atuação futura da Fundação. 
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1992 
DISSERTAÇÕES 

Alexis Alberto Mercado Suarez 
André Tosi Furtado 

Capacitação tecnológica da química 
fina no Brasil: uma análise taxonômica 
das empresas nacionais. 
 
Resumo 

O presente estudo apresenta uma 
caracterização taxonômica da 
capacitação tecnológica do setor 
nacional da química fina no Brasil, o 
qual abarcou uma amostra de trinta e 
uma empresas. O centro da análise o 
constituiu a avaliação das diversas 
atividades da aprendizagem 
tecnológica. Os resultados 
demonstraram a existência de 
marcados desequilíbrios tecnológicos 
entre as diferentes empresas. A 
classificação permitiu estabelecer três 
tipos de perfis tecnológicos, os quais 
apresentaram diferenças não só no que 
se refere a aspectos relativos ao 
conhecimento tecnológico, mas 
também no que se refere aos 
problemas gerenciais e organizacionais. 
Em nível setorial, pode-se dizer que o 
processo de capacitação tem se 
baseado, fundamentalmente, em 
atividades de copia. No entanto foi 
detectada uma interessante atividade 
de desenvolvimento de novos produtos 
e desenhos originais de processos 
numas quantas firmas em alguns dos 
ramos estudados. As fontes de 
conhecimento tecnológica tem sido das 
mais diversas, destacando a revisão 
bibliográfica, e o conhecimento 
incorporado através de técnicos 
estrangeiros e de pesquisadores 

oriundos das universidades. As relações 
técnicas externas apareceram como 
um elemento importante dentro do 
processo de capacitação das empresas. 
Estas mostraram direcionamentos 
particulares em função do tipo de 
atividade. Determinou-se assim, que as 
atividades de projeto para a cópia de 
processos apoiavam-se em forma 
significativa naq universidades e o 
desenvolvimento de produtos e 
desenhos novos em empresas 
estrangeiras. Já a fabricação de 
equipamento é realizada junto a outras 
empresas nacionais. Estes resultados 
podem constituir um elemento 
importante a se- considerar na 
definiçao de políticas de 
desenvolvimento para o setor. Estas 
deveriam se focalizar no estimulo às 
capacidades que forem desenvolvidas 
nas empresas.  
 

Alicia Ruiz Olalde 
Léa Maria Leme Strini Velho  

Capacitação tecnológica na 
agroindústria canavieira: O caso da 
Coopersucar. 
 
Resumo 

Este trabalho analisa a experiência em 
pesquisa e desenvolvimento da 
Cooperativa de Produtores de Cana, 
Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo 
(COPERSUCAR). São apontandos os 
fatores que levaram à internalização da 
pesquisa por parte desta cooperativa 
no contexto das relações de produção 
predominantes na agroindústria 
canavieira. Por outro lado, são 
analisados os diversos programas de 
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pesquisa desenvolvidos pelo Centro de 
Tecnologia da COPERSUCAR desde 
1969, na área de melhoramento 
vegetal, no processamento industrial e 
na área de máquinas agrícolas. Por 
último, é avaliada a contribuição desta 
experiência para a capacitação 
tecnológica no setor sucro-alcooleiro 
no país. 
 

Gonzalo Enrique Vasquez Enriquez 
Renato Peixoto Dagnino 

A trajetória tecnológica da indústria 
do petróleo do Brasil (1970-1990). 
 
Resumo 

Este trabalho analisa a trajetória 
tecnológica da indústria do petróleo no 
Brasil 1970 1990, a partir de 
indicadores de desempenho 
tecnológico, de maneira a explicitar seu 
impacto na evolução macro-econômica 
do setor. Em quatro capítulos o 
trabalho analisa a evolução dos 
principais indicadores da indústria do 
petróleo internacional e nacional 
(produção, consumo, reservas, 
investimentos e preço); a evolução 
tecnológica da indústria do petróleo 
internacional (gastos em P&D, impacto 
da informatica na indústria); e a 
trajetória tecnológica da indústria do 
petróleo no Brasil entre 1970 e 1990, 
ressaltando os indicadores de 
desempenho tecnológico e abordagem 
institucional. 
 

José Almeida de Souza Junior 
Angela Tude de Souza  

Trabalhadores, crise e novas 
tecnologias de automação na 

reestruturação produtiva: um balanço 
crítico. 
 
Resumo 

Este trabalho discute a questão das 
novas tecnologias de automação 
industrial, baseadas na 
microeletrônica, tendo em vista a 
situação da crise de acumulação 
capitalista instaurada a partir de 
meados da década de 60. Trata-se 
fundamentalmente de uma discussão 
da reestruturação produtiva que ocorre 
contemporaneamente nos países 
capitalistas mais industrializados, 
visando o reestabelecimento do 
controle patronal sobre as classes 
trabalhadoras como maneira de se 
retomar o processo de acumulação 
capitalista, interrompido na virada da 
década de 60 e que se prolonga até o 
presente momento. Discutimos aqui a 
crise fordista dos anos 60 como a crise 
do processo de trabalho capitalista 
levado ao impasse pela resistência 
operária à intensificação do trabalho 
por conta da crise de acumulação 
instaurada pelo esgotamento do 
período expansionista da economia 
mundial do pós Segunda Guerra 
mundial. Assim como as possíveis 
alternativas ao processo de trabalho 
fordista, nomeadamente o "Just-in-
Time" e a "Especialização Flexível", em 
suas dimensões históricas e seus 
limites estruturais. Finalmente, 
questionamos o aspecto ideológico de 
tais alternativas pós-fordistas, 
recolocando no centro do debate o 
próprio desenvolvimento das forças 
produtivas sob o modo capitalista de 
produção permanentemente em crise.  
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Luis Felix Montalvo Arriete 
Renato Peixoto Dagnino 

Política científica e tecnológica e 
janelas de oportunidades: A 
biotecnologia em Cuba. 
 
Resumo 

O objetivo principal do trabalho é 
mostrar, através do caso da 
biotecnologia em Cuba, como ao longo 
de 32 anos o país criou condições nas 
áreas científico-tecnológica, 
educacional, produtiva e de saúde que 
permitiram a eleição da biotecnologia 
como uma “janela de oportunidade”. 
No inicio se faz um exame das questões 
vinculadas ao surgimento e aplicação 
da biotecnologia em países capitalistas 
desenvolvidos e na América Latina, a 
importância das novas tecnologias para 
os países latino-americanos, assim 
como um diagnóstico e avaliação da 
biotecnologia cubana. Mais adiante, 
abordam-se os fatores que explicam o 
sucesso alcançado por Cuba na área da 
biotecnologia. Com base nestes 
elementos, caracteriza-se o 
desenvolvimento da biotecnologia em 
Cuba, mostrando o processo 
progressivo de implantação do setor. 
Finalmente, a tese examina questões 
vinculadas às mudanças do contexto e 
aos desafios e perspectivas de 
desenvolvimento da biotecnologia em 
Cuba. 
 

Maria Beatriz Machado Bonacelli  
Amilcar Oscar Herrera  

Desenvolvimento da biotecnologia 
vegetal no Brasil: uma análise de dois 
estudos de caso de investimentos 
privados. 

 
Resumo 

O trabalho de dissertação analisou a 
trajetória de dois casos de novas 
empresas de biotecnologia (NEBs) no 
Brasil na área vegetal - Biomatrix e 
Bioplanta. Quando do início dos 
trabalhos, tal perfil de empresa 
apresentava-se como promissor para o 
desenvolvimento de trabalhos em 
biotecnologia: empresas envolvidas 
com alta tecnologia, de pequeno porte, 
mas com expressivo número de 
pesquisadores de alto nível de 
especialização e com o desafio de 
colocar no mercado um produto 
diferente, com alto valor agregado a 
partir do desenvolvimento da 
engenharia genética. Os 
desdobramentos do estudo revelaram 
as dificuldades – de cunho tecnológico, 
econômico, de gestão da inovação, de 
apropriação do conhecimento, entre 
outros – para a implantação, na época, 
de empresas de biotecnologia no 
Brasil. O trabalho de dissertação 
recebeu o conceito aprovado com 
distinção e louvor e foi selecionado 
entre os dez melhores no concurso de 
premiação de teses do CYTED 
(Programa Iberoamericano de Ciência y 
Tecnología para el Desarrollo), em 
1997. 
 

Omar Edgardo Soltermann 
Hebe Maria Cristina Vessuri  

Condicionantes sócio-técnicos da 
extrapolação (scale-up) de processos 
químicos. Estudo de caso: Projeto de 
desenvolvimento do processo de 
produção de sílica via anidrido 
carbônico no Centro de Pesquisas da 
Rhodia, Paulínia, São Paulo. 
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Resumo 

A extrapolação (scale-up) é o processo 
de trabalho que permite passar de uma 
escala de laboratório ou piloto de 
desenvolvimento, para uma escala 
ampliada de produção. É também um 
mecanismo de seleção de 
equipamentos e de condições de 
operação industrial, mas cuja 
construção obedece a regras de ordem 
social, política e técnica. A necessidade 
da abordagem empírica da 
extrapolação é demonstrada sob o 
ponto de vista da teoria da similaridade 
de sistemas e do conceito de 
aplicabilidade da teoria geral a 
problemas específicos, estes definíveis 
por condições de contorno empíricas. 
São apontadas tipos de incertezas 
envolvidas na extrapolação, e a falta de 
dados sobre esta, agravada pelo baixo 
nível de informação contido em 
patentes. É mostrado o processo de 
trabalho de inovação na química 
industrial e sugerido que a 
experimentação-piloto constitui um 
paradigma metodológico desta. Além 
disto, é apresentada a contingência e 
subjetividade do processo de P&D do 
objeto tecnológico sob construção, 
onde os problemas dominantes 
representam uma ótica dos atores 
participantes. A heterogeneidade dos 
sistemas tecnológicos, a sinuosidade do 
processo decisório e a incorporação da 
subjetividade do trabalho sob a forma 
de regras heurísticas incorpora a 
história do processo de P&D na 
prescrição do objeto extrapolado. 
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1991 
DISSERTAÇÕES 

Isabel Teresa Gama Alves 
Amilcar Oscar Herrera  

Aspectos da evolução da produção e 
da pesquisa em trigo no Brasil. 
 
Resumo 

A concepção do projeto partiu do 
pressuposto segundo o qual a política 
cienífica e tecnológica deve ser 
elaborada sob a ótica de diversos 
segmentos e agentes envolvidos. Para 
tanto torna-se importante perceber 
com maior especificidade como os 
fatores técnicos, econômicos e sociais, 
além da dinâmica interna de cada setor 
científico considerado, têm 
influenciado ou até mesmo 
determinado o movimento das 
pesquisas, onde o processo de geração, 
difusão e adoção é bastante 
influenciado pela natureza das políticas 
estatais e do modelo institucional, 
fundamental para a P&D, 
especialmente na etapa da adoção de 
tecnologia. 
Este trabalho pretente perceber como 
estes fatores têm permeado o processo 
de geração e difusão das pesquisas em 
trigo no Brasil. A escolha do trigo deve-
se ao perfil da evolução das relações de 
produção que se criaram em torno 
deste cereal, traçado dentro de um 
contexto de fortes pressões 
internacionais e de intervenções 
periódicas do Estado. Estas últimas 
deram-se no nível da produção 
agrícola, da estratégia de 
comercialização e também da pesquisa, 
cujo papel foi fundamental para o 
desenvolvimento da triticultura 

nacional. Soma-se a este conjunto o 
forte vínculo agroindustrial do trigo. 
 

Maria Regina Pinto Gusmão 
Juarez de Brandão Lopes  

Modelo institucional, estrutura de 
financiamento e demanda tecnológica: 
a experiência do IPT nos anos 80. 
 
Resumo 

Considerando o financiamento público 
como determinante principal da 
evolução e desempenho das 
instituições de pesquisa no país, a 
pesquisa tem como foco central a 
política de financiamento da pesquisa 
tecnológica no Brasil, na década de 80, 
sob a ótica dos receptores das 
transferências realizadas pelos 
diferentes agentes financiadores. A 
experiência concreta de um dos 
maiores e mais antigos institutos do 
país - o Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas do Estado de São Paulo 
(IPT) - apoia-se no estudo das fontes e 
modalidades financiamento das 
atividades desenvolvidas entre 1981 e 
1989 e ao tipo de demanda 
prevalecente por seus serviços. A 
experiência do IPT, considerando ainda 
aspectos mais gerais relacionados às 
suas importantes transformações 
institucionais, ao desempenho técnico-
financeiro e ao grau de interação do 
instituto com o meio externo, procura 
fornecer elementos para uma avaliação 
da realidade do sistema nacional de 
pesquisa e de inovação no período. De 
acordo com ampla literatura, boa parte 
dos institutos públicos de pesquisa, 
como o IPT, ainda sofrem problemas 
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relacionados ao seu equilíbrio 
institucional, que são resultantes da 
disjunção entre o padrão da demanda 
efetiva por seus serviços e a “missão” 
que lhes foi atribuída no quadro das 
políticas tecnológicas formalizadas já 
no final da década de 70. A situação 
econômica do país nos anos 80, 
marcada por forte recessão e profunda 
crise financeira do estado brasileiro, 
teve sérias repercussões sobre a 
atuação e desempenho do IPT. A 
contração dos investimentos públicos, 
das dotações orçamentárias para o 
setor de C&T e a queda do poder de 
compra das empresas estatais, 
atingiram diretamente os pontos de 
sustentação do Instituto, 
impulsionando uma corrida 
desenfreada por recursos e um modelo 
de crescimento desordenado, sem uma 
orientação mais geral e articulada a 
seguir. 
 

Victor Manoel Alvarez Pelaez 
Tamás Joszef Marton Karoly 
Szmrecsányi 

O processo de inovação tecnológica na 
indústria de gorduras vegetais no 
Brasil. 
 
Resumo 

A indústria de alimentos pode ser 
considerada em grande parte como 
uma montadora de ingredientes ou 
insumos (químicos, biológicos e 
matérias-primas pré-processadas) cujas 
possibilidades de combinação 
permitem a obtenção de novos 
produtos e processos de fabricação. A 
indústria de gorduras vegetais 
caracteriza-se como um dos segmentos 
mais importantes nessa dinâmica de 

produção, ao fornecer uma gama de 
possibilidades de matéria-prima pré-
processada utilizada em diversos tipos 
de alimentos industrializados. O 
processo de inovação tecnológica dessa 
indústria depende de uma interação 
constante com as empresas 
montadoras no que tange à troca de 
conhecimentos de processamento e de 
identificação de oportunidades 
produtivas.  Este trabalho traça um 
breve histórico da trajetória 
tecnológica dessa atividade industrial, 
bem como da evolução das empresas 
líderes envolvidas, no sentido de 
estabelecer as interações entre a 
dinâmica de inovação e as estratégias 
de crescimento e de concorrência 
adotadas. 
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1990 
DISSERTAÇÕES 

Paulo José Barbosa 
André Tosi Furtado 

Grupos de pesquisadores da área de 
química do Nordeste: origens, 
desempenho e perspectivas. 
 
Resumo 

Este trabalho analisa as origens, 
características e desempenho das 
atividades dos grupos de 
pesquisadores da área de Química do 
Nordeste, no período de 1973 a 1985. 
Tem como base De estudos os Planos 
Básicos de Desenvolvimento Cientifico 
e Tecnológico - PBDCTs e as 
implicações do planejamento no 
Sistema de Desenvolvimento Cientifico 
e Tecnológico - SNDCT. Situa a 
problemática regional do Nordeste, 
considerando o espaço geográfico, com 
suas particularidades históricas e 
características sócio-econômicas, onde 
se desenvolve as ações dos 
pesquisadores e a evolução do 
processo cientifico e tecnológico. 
Analisa a situação da área de Química 
no período, tendo em conta a sua 
inserção nos PBDCTs, descendo a 
considerações sobre a pesquisa e a 
formação de recursos humanos, assim 
como algumas tentativas de 
fortalecimento da mesma através de 
programas tipo o Programa Nacional 
de Apoio à Química  - PRONAQ. 
Destaca os aspectos relevantes dos 
grupos de pesquisadores da área de 
Química do Nordeste, estabelecendo 
uma classificação dos mesmos, face ao 
desempenho e perspectivas, entre 
consolidados e emergentes. Como a 

conclusão, faz considerações sobre os 
grupos e suas possibilidades no 
contexto regional e nacional.  
 

Sônia Maria Tilkian de Carvalho 
Hebe Maria Cristina Vessuri  

Evolução da capacidade científica e 
tecnológica na área de alimentos no 
Brasil: um estudo de caso. 
 
Resumo 

A presente pesquisa descreve a 
evolução de um campo de 
conhecimento no Brasil - a engenharia 
de alimentos – a partir da evolução do 
conhecimento em C&T no século XX 
em nível internacional. 
Ao longo da dissertação se destacam 
como temas principais: i. a questão do 
desenvolvimento do conhecimento no 
âmbito da evolução das disciplinas 
científicas e a integração dos vários 
campos de conhecimento necessários à 
área de alimentos, numa análise em 
nível cognitivo; ii. o progresso da 
industrial global e o caso brasileiro; e iii 
 o surgimento de uma nova disciplina, a 
Engenharia de Alimentos, no âmbito do 
desenvolvimento científico e 
tecnológico do país. 
O estudo da caso é sobre a Faculdade 
da Engenharia de Alimentos da 
UNICAMP (FEA), por ser hoje o maior 
centro de excelência da área no país e 
por ter sido o primeiro curso regular a 
ser instalado, constituindo-se como 
modelo ou referencial à implantação 
de outros cursos que surgiram 
posteriormente. Cabe aqui salientar 
que disciplinas voltadas aos alimentos 
existiam em outros cursos já 
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institucionalizados como em 
Agronomia, Farmácia, Economia 
Doméstica. Porém, este foi o primeiro 
curso regular que agrupou todas as 
diversas disciplinas da área num só 
conjunto. 
Analisa-se assim como se deu o 
processo de criação da faculdade, os 
atores sociais relevantes para que isto 
ocorresse, e a constituição do campo 
de formação das capacidades de 
recursos humanos em C & T de 
alimentos no Brasil. 
Analisa-se assim a evolução da FEA 
tentando comparar os nexos surgidos 
da dinâmica da evolução dos vários 
campos de conhecimento da área 
alimentar com a vinculação do ensino e 
da pesquisa da FEA, aos antecedentes e 
interesses dos professores pioneiros e 
as demandas das agroindústrias 
alimentares, desde à implantação da 
faculdade em 1967. 
A Engenharia de Alimentos cresceu 
significativamente nas últimas décadas 

como ocupação, como profissão e 
como disciplina. De um campo 
debilmente estruturado nos anos 
cinquenta, sem formas institucionais 
coesivas ou uma identidade social 
clara, ela se tornou numa profissão 
científica com peso considerável. 
Vê-se que apesar da FEA ter sido criada 
para formar um profissional qualificado 
que pudesse atender à indústria de 
alimentos, a dinâmica do processo de 
formação de recursos humanos e de 
conhecimentos aplicáveis na indústria, 
nos últimos vinte anos, não foi um 
simples reflexo das demandas desta 
indústria. A FEA, na realidade, se 
constitui a partir de um 
aproveitamento especial das 
possibilidades de configuração de um 
currículo disciplinar, sintetizando 
dimensões da ciência, engenharia e 
tecnologia de alimentos e nutrição, que 
foi em grande medida resultado da 
experiência e interesses particulares de 
seus iniciadores. 
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