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LINHA EDITORIAL
EDITORIAL LÍNEA

A Revista “Perspectivas em Políticas Públicas, bilíngue (português e
espanhol), editada semestralmente pela FaPP/CBH/UEMG, dedica-se
a publicar textos inéditos (artigos científicos, artigos de atualização,
artigos de revisão, resenhas, relatos de experiências, depoimentos
e entrevistas) relacionados a temáticas de políticas públicas nas
diferentes dimensões sociais. Constitui-se em canal para veiculação de
novos conhecimentos e experiências sobre a temática, promovendo
o intercâmbio nacional e internacional, especialmente no contexto da
América Latina, e, ainda, em canal para a qualificação das diversas
vozes e discursos produzidos no âmbito dessas políticas.

Os textos publicados são de inteira responsabilidade de seus autores.
As opiniões neles emitidas não exprimem, necessariamente, o ponto
de vista da FaPP/CBH/UEMG.

É permitida a reprodução total ou parcial desta Revista, desde que a
fonte seja citada.

----------------------------------------------------------------------------------
--El La Revista “Perspectivas em Políticas Públicas”, es una publicación
bilingüe (portugués y español) editada semestralmente, por la FaPP/
CBH/UEMG, que se dedica a divulgar textos inéditos (artículos
científicos, artículos de actualización, artículos de revisión, reseñas,
relatos de experiencias, declaraciones y entrevistas) relacionados
con la temática de políticas públicas en distintas dimensiones
sociales. Constituye un canal para difundir nuevos conocimientos
y experiencias sobre el tema, promoviendo el intercambio nacional
e internacional, especialmente en el contexto de América Latina,
además de ser un vehículo para la calificación de diversas voces y
discursos producidos en el ámbito de estas políticas.

Los autores de los textos publicados en la referida Revista se
responsabilizan por entero de sus producciones. Las opiniones que
en ellos se emiten, no coinciden siempre con el punto de vista de la
FaPP/CBH/UEMG.



Se permite reproducir total o parcialmente esta Revista, siempre que
se cite la fuente.
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EDITORIAL
EDITORIAL
Fernanda Tarabal Lopes

É com grande satisfação que escrevo o editorial que abre o nono
número da Revista Perspectivas em Políticas Públicas – PPP. Meu
sentimento se deve a uma soma de fatores. Dentre eles, destaco
minha alegria em estar de volta ao Comitê Editorial da Revista, e poder
acompanhar o crescimento e amadurecimento deste importante
veículo de reflexão e disseminação das práticas, ações e políticas
que permeiam as discussões ligadas ao público em nossa sociedade.
Tal contentamento deve-se também à possibilidade de participar e
fomentar esse debate, principalmente no que diz respeito às políticas
públicas locais, no âmbito do Estado de Minas Gerais: ponto que
permeia grande parte das reflexões abordadas neste número de
PPP.

Nessa perspectiva, apresentamos inicialmente o texto Arranjos
Produtivos Locais tecnológicos como uma estratégia de
desenvolvimento regional no Estado de Minas Gerais de Daniela
Almeida Raposo Torres, Adelaide Baeta e Marlise Aparecida Loura.
Inserido na discussão sobre desenvolvimento regional, no caso,
o econômico e o social, o trabalho avalia o impacto dos Arranjos
Produtivos Locais – APLs como sistemas que impulsionam o
crescimento e desenvolvimento econômico regional de economias
periféricas. O texto agrega elementos teóricos para o debate
sobre economias em desenvolvimento e a redução do hiato
existente entre estas e as economias mais desenvolvidas.

O texto Ciência e tecnologia no estado de Minas Gerais, de Luiza
Maria Duarte Eschenazi, caminha pelo que a autora destaca como
o tripé Estado/Mercado/Sociedade Civil. Neste texto, a autora
busca revisar o desenvolvimento científico e tecnológico em Minas
Gerais através da análise histórica da construção de um sistema
de ciência, tecnologia e inovação no Estado, com destaque para
o papel da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG) e da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior (SECTES) neste processo. Como fruto dessa
análise, a autora destaca a importância de se considerar uma noção
de desenvolvimento econômico-social que não priorize apenas o
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desenvolvimento a partir do avanço econômico e tecnológico, mas
também aquele com prioridade à sustentabilidade econômico-social.
Para tanto, a autora destaca a importância de se pensar que o
desenvolvimento científico e tecnológico repercute no bem estar da
população, devendo ser agregado como um valor também social.

Dois trabalhos abordam sobre a gestão: Marcelo Christyan dos
Santos e Mauro Araújo Câmara em Gestão do conhecimento: uma
evolução nos processos de gestão de pessoas, e Márcio Barbosa
Guimarães Cota Júnior em Gestão da propriedade intelectual
nas instituições de ciência e tecnologia: o papel da Fapemig no
fomento à inovação. O primeiro trata da temática da gestão de
pessoas, apresentando sua evolução nas organizações empresariais,
mais especificamente na área de gestão de conhecimentos, que
é destacada pelos autores como ferramenta estratégica para se
obter um diferencial competitivo. O segundo texto discute o papel
da agência Fapemig como fomentadora do processo de inovação
tecnológica no Brasil; dentre as ações realizadas destaca-se a
proteção intelectual, mecanismo que se torna essencial na interação
das universidades e centros de investigação com o setor empresarial,
e que potencializa a utilização comercial dos resultados de pesquisa.
Amparadas por essas ações, as instituições de pesquisa estão, aos
poucos, se estruturando melhor e se preparando para cumprir na
plenitude o seu papel no processo de inovação tecnológica, em prol
do desenvolvimento econômico e social do país.

Por fim, Luciana da Silva Oliveira e Roberta de Carvalho Romagnoli,
apresentam na seção Ponto de Vista o texto Juventude,
Vulnerabilidades e Políticas Públicas que trata da questão dos jovens
em situação de vulnerabilidade social e das políticas públicas voltadas
para esses sujeitos, políticas estas em geral marcadas por práticas
fragmentadas e assistencialistas. Com foco no desenvolvimento
social, as autoras defendem que, para uma abordagem mais
eficiente com esta juventude, é necessário a ampliação dos espaços
de diálogo entre os atores institucionais das políticas públicas e os
jovens, de modo a se pensar políticas com as juventudes e não para
as juventudes.

Dentre a variedade de temáticas, assuntos e discussões abordados,
ensejamos oferecer ao leitor possibilidades de reflexões que
corroborem com práticas, políticas e ações mais engajadas com o
desenvolvimento da sociedade em geral, em todas as esferas que isto
representa. No mais, desejamos a todos uma excelente e agradável
leitura!
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..................................................................................................

Tengo la inmensa satisfacción de escribir el editorial que abre el
noveno número de la Revista Perspectivas em Políticas Públicas
– PPP. Este sentimiento se debe a una suma de factores. Entre
ellos, destaco mi alegría de volver al Comité Editorial de la Revista y
poder seguir el crecimiento y madurez de este importante vehículo
de reflexión y divulgación de las prácticas, acciones y políticas que
pasan por las discusiones relacionadas con el público en nuestra
sociedad. Dicha alegría se debe también a la posibilidad de participar
y fomentar este debate, principalmente en lo que se refiere a las
políticas públicas locales, en el ámbito del Estado de Minas Gerais:
punto que traspasa gran parte de las reflexiones abordadas en este
número de PPP.

De acuerdo con esta perspectiva, presentamos inicialmente el texto
“Arreglos Productivos Locales y tecnológicos como estrategia de
desarrollo regional en el Estado de Minas Gerais”, de Daniela Almeida
Raposo Torres, Adelaide Baeta y Marlise Aparecida Loura. Inserido
en la discusión sobre desarrollo regional, en el caso, económico y
social, este trabajo evalúa el impacto de los Arreglos Productivos
Locales – APLs, como sistemas que impulsan el crecimiento y el
desarrollo económico regional de economías periféricas. El texto
añade elementos teóricos para el debate sobre economías en
desarrollo y la reducción de la laguna existente entre éstas y las
economías más desarrolladas.

El texto “Ciencia y tecnología en el Estado de Minas Gerais”, de
Luiza Maria Duarte Eschenazi, camina a través de lo que la autora
destaca como el trípode Estado/ Mercado/ Sociedad Civil. En este
texto la autora revisa el desarrollo científico y tecnológico en Minas
Gerais, a través del análisis histórico de la construcción de un sistema
de ciencia, tecnología e innovación en el Estado, destacando el
papel de la Fundación de Amparo a la Investigación del Estado de
Minas Gerais (FAPEMIG) y de la Secretaría del Estado de Ciencia,
Tecnología y Enseñanza Superior (SECTES) en este proceso. Como
fruto de este análisis, la autora realza la importancia de la noción
de desarrollo económico-social no solamente a partir del avance
económico y tecnológico, sino que valora también la sostenibilidad
económico-social. Con esa finalidad, la autora subraya que se debe
pensar en el desarrollo científico y tecnológico repercutiendo en el
bienestar de la población, debiendo añadirse como un valor también
social.

Dos trabajos abordan el temade la gestión: el deMarcelo Christyan dos
Santos y Mauro Araújo Câmara, titulado “Gestión del conocimiento:
una evolución en los procesos de gestión de personas”, y el de
Márcio Barbosa Guimarães Cota Júnior, cuyo título es “Gestión de la
propiedad intelectual en las instituciones de ciencia y tecnología: el
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papel de Fapemig en el fomento a la innovación”. El primero expone
el papel de la agencia Fapemig como fomentadora del proceso de
innovación tecnológica en Brasil; entre las acciones que realiza se
destaca la protección intelectual, mecanismo que es esencial en la
interacción de las universidades y de los centros de investigación
empresarial y potencia la utilización comercial de los resultados de
investigación. Amparadas por estas acciones, las instituciones de
investigación se están estructurandomejor y se preparan para cumplir
plenamente su papel en el proceso de innovación tecnológica, en pro
del desarrollo económico y social del país.

Por último, Luciana da Silva Oliveira y Roberta de Carvalho
Romagnoli presentan, en la sección Punto de Vista, el texto “Juventud,
Vulnerabilidades y Políticas Públicas”, que trata de la cuestión de los
jóvenes en situación de vulnerabilidad social y de las políticas públicas
dirigidas a dichos sujetos; políticas éstas, en general, marcadas por
prácticas fragmentadas y de asistencia. Enfocando el desarrollo
social, las autoras defienden que, para abordar de forma más
eficiente el tema de la juventud, es necesario ampliar los espacios
de diálogo entre los actores institucionales de las políticas públicas
y los jóvenes, de manera que las políticas públicas se piensen con la
juventud y no para la juventud.

Entre la variedad de temas, asuntos y discusiones abordados,
deseamos ofrecer al lector posibilidades de reflexión que corroboren
las prácticas, políticas y acciones más comprometidas con el
desarrollo de la sociedad en general, en todas las esferas que esto
representa.¡ Les deseamos a todos una excelente y agradable lectura
!
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ARTÍCULOS
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ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS TECNOLÓGICOS COMO
UMA ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO
ESTADO DE MINAS GERAIS1

Daniela Almeida Raposo Torres1*2, Adelaide Baeta**

e Marlise Aparecida Loura***

RESUMO

O objetivo deste artigo é avaliar o impacto dos Arranjos Produtivos
Locais – APLs de elevado conteúdo tecnológico como instrumentos
efetivos de desenvolvimento regional e de superação do relativo
atraso econômico entre e intrarregiões. A partir da abordagem
Evolucionária e sua relação com o crescimento e o desenvolvimento
econômico, este artigo tem por finalidade levantar elementos
teóricos capazes de contribuir para esse debate. Concluiu-se que
o desenvolvimento de APLs tecnológicos contribui para redução
do hiato de crescimento entre regiões e, portanto, representam um
importante instrumento estratégico de desenvolvimento regional.

Palavras-chave: Arranjos produtivos locais. Sistemas de inovações
Desenvolvimento territorial.

1 - Agradeço à Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa de Minas Gerais
(FAPEMIG) pelo apoio financeiro para o custeio da ida e demais despesas ao
XIX Congresso Brasileiro de Economia (CBE/2011).
* Professora do Departamento de Ciências Econômicas da Universidade Federal de São
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ARREGLOS PRODUCTIVOS LOCALES TECNOLÓGICOS COMO
ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE
MINAS GERAIS

RESUMEN

El objetivo de este artículo es evaluar el impacto de los Arreglos
Productivos Locales - APLs de elevado contenido tecnológico -
como instrumentos efectivos de desarrollo regional y de superación
del relativo atraso económico entre e intrarregiones. A partir del
abordaje evolutivo y su relación con el crecimiento y el desarrollo
económico, este artículo tiene por finalidad recopilar elementos
teóricos capaces de contribuir a este debate. Se concluye que el
desarrollo de APLs tecnológicos contribuye a la reducción del
hiato de crecimiento entre regiones y por lo tanto, representan un
importante instrumento estratégico de desarrollo regional.

Palabras-clave: Arreglos productivos locales. Sistemas de
innovaciones. Desarrollo territorial.

HIGH-TECH LOCAL PRODUCTIVE ARRANGEMENTS AS
REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGY IN THE STATE OF
MINAS GERAIS

ABSTRACT

This paper aims to assess the impact of Local Productive
Arrangements – High-tech clusters as effective tools to regional
development and to overcome the relative economic backwardness
among and within regions. From the evolutionary approach and its
relationship with economic growth and development, this article aims
to raise the theoretical elements that can contribute to this debate.
It was concluded that the development of technology clusters
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contributes to reducing the growth gap between regions and therefore
represents an important strategic tool for regional development.

Keywords: Local clusters. Innovation systems. Regional
development.

1. INTRODUÇÃO

Há uma vasta literatura sobre a importância do progresso tecnológico
para o fomento do crescimento e desenvolvimento econômico.
Ademais, a destacada importância da inovação e da difusão
tecnológica para o crescimento econômico serve de explicação para
as diferenças entre as taxas de crescimento dos países/regiões.
(FAGERBERG, 1994).52

Atentos a esse debate, o Estado de Minas Gerais, por meio de sua
Secretaria de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior SECTES63 -,
definiu a inovação como prioridade da área de Ciências, Tecnologia
e Inovação ao entender que tal ação procura agregar valor a
sua economia. Nesta área, o objetivo do Estado é de integrar-
se definitivamente à economia do conhecimento como forma de
romper as amarras do crescimento, ao promover, definitivamente,
o desenvolvimento regional e setorial. (PORTUGAL; VILELA, 2010).

2 - Segundo Fagerberg (1988b), estes estudos se dividem em três grupos, a saber:
i) análises de catch-up; ii) contabilidade do crescimento e iii) estudos da função de
produção. Sobre a relação entre inovação e crescimento, ver, entre outros, Fagerberg
(1994) e Vespargen (2002).

3 - Segundo Dos Santos (2010, p.71), “o Estado de Minas Gerais foi pioneiro na
criação de uma secretaria voltada para o desenvolvimento científico e tecnológico”.
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Dentre as ações coordenadas pelo Estado74 com o intuito de criar
um ambiente institucional favorável ao progresso tecnológico85,
destaca-se apoiar o aprimoramento e o desenvolvimento dos
Arranjos Produtivos Locais APLs96 de elevado conteúdo tecnológico
definidos em Minas, a saber: Biotecnologia, Bicombustíveis, Software
e Eletrônicos. O apoio ao desenvolvimento de APLs vem ganhando
cada vez mais espaço como importante instrumento estratégico de
desenvolvimento regional.

Neste contexto, o objetivo deste artigo é de avaliar o impacto dos
APLs tecnológicos como instrumentos efetivos de desenvolvimento
regional e de superação do relativo atraso econômico entre e
intrarregiões. Este artigo tem por finalidade levantar elementos
teóricos capazes de contribuir para esse debate.

O artigo está organizado em cinco seções, incluídas esta introdução e
a conclusão. A primeira apresenta a definição de inovação, elaborada
na literatura Evolucionária, e sua relação com o crescimento e o
desenvolvimento econômico. Em seguida, discute-se a dimensão
conceitual de APLs no âmbito da SECTES e sua relação com o
conceito de Sistema de Inovação (SI), desenvolvido pela abordagem

4 - Para mais detalhes sobre outras ações governamentais para desenvolvimento da
inovação do Estado de Minas Gerais, ver SECTES (2010).

5 - Este projeto estruturador dos APLs é parte de uma gama de projetos ligados ao
Sistema Mineiro de Inovação – SIMI. O SIMI foi constituído em 2006 com a responsa-
bilidade de coordenar o ambiente institucional voltado para a inovação. (PORTUGAL;
FONSECA, 2010).

6 - Costa (2010) discute diversas formas de conceituar um APL. Segundo o autor
(2010, p.127), “de forma mais genérica um APL pode ser entendido como um grupo
de agentes “orquestrados” por um grau de institucionalização explícito ou implícito
ao aglomerado que buscam como finalidade, harmonia, interação e cooperação, não
esquecendo, vale repisar, que estes elementos ocorrem num ambiente competitivo,
no qual há sujeitos com distintos graus de poder e com projetos territoriais diversos
e muitas vezes antagônicos.” O conceito de APL deste artigo deriva-se da SECTES
(2010).
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Evolucionária/Neo-Schumpeteriana107. A terceira procura, a partir da
aproximação conceitual desenvolvida anteriormente, estabelecer as
relações causais entre o grau de desenvolvimento dos SI e/ou APLs
e desenvolvimento regional.

2. INOVAÇÃO E DINÂMICA ECONÔMICA: breves
considerações

A abordagem Evolucionária Neo-Schumpeteriana118 contribui com a
literatura do crescimento econômico ao lidar com a inovação e o
progresso técnico como processos endógenos à dinâmica econômica.
129 Para tanto, parte da consideração de que a inovação é o fenômeno
central da dinâmica capitalista, assim como propôs Schumpeter.

(1982, 1984).

Para Schumpeter, a inovação, entendida como mudança qualitativa, é
a principal responsável pela dinâmica econômica. Assim, esta variável
deve ser contemplada nos estudos sobre crescimento econômico.
Em Schumpeter, o objetivo principal da firma é o de obter lucro1310.
Este lucro dar-se-á em virtude da redução dos custos de produção,
que resulta do desenvolvimento e/ou descobrimento de um novo
insumo básico para a produção, ou da introdução de uma nova
mercadoria que garanta às firmas fatias de demanda distintas dos

7 - Ver em Nelson e Winter (1982) o desenvolvimento tanto dos antecedentes quanto
das premissas básicas da abordagem evolucionária.

8 - Ver em Nelson e Winter (1982) o desenvolvimento tanto dos antecedentes quanto
das premissas básicas da abordagem evolucionária.

9 - O trabalho de Nelson e Winter (2005) apresenta críticas ao modelo neoclássico
de crescimento, e discute sobre a necessidade de uma abordagem evolucionária na
teoria do crescimento.

10 - Na visão de Schumpeter (1982, p.18), fatores de produção, a saber, terra e tra-
balho, são os elementos mais básicos na composição de qualquer mercadoria. Nesse
sentido, o capital não é um fator de produção, caracterizando-se apenas em “meios
de produção produzidos” que são “apenas a encarnação dos dois bens de produção
originais”. Assim, o lucro no sistema schumpeteriano não é a remuneração do fator
de produção capital, mas efetivamente a remuneração extranormal que o empresário
aufere quando introduz uma inovação e/ou imitação tecnológica bem sucedida.
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seus concorrentes. Por esse motivo, as firmas estão em constante
busca por inovações, pois essas lhes garantem a obtenção do lucro.
Contudo, o usufruto de novas tecnologias apenas é plenamente
realizado quando as empresas de uma economia conseguem difundir
o avanço tecnológico por todo o sistema econômico. Essa difusão da
nova tecnologia depende, além da atividade inovativa, da capacidade
das firmas em realizarem o processo de “imitação tecnológica”.

A recompensa econômica associada a uma inovação bem-sucedida
é, de acordo com Schumpeter, transitória por natureza, desaparece
assim que um número suficiente de imitadores a incorpora em seu
processo produtivo. O processo de imitação tecnológica que segue
a introdução de uma inovação bem-sucedida implica na difusão
do lucro obtido pelas empresas responsáveis pela introdução da
inovação. Para Schumpeter, esta interação entre a inovação e a
imitação determina a continuidade do progresso tecnológico, pois
a dissipação do lucro extra da empresa inovadora representa um
impulso para que ela continue o desenvolvimento de outras inovações
a fim de preservar seu rendimento extranormal. Consequentemente,
essa competição tecnológica entre as firmas constitui-se em um
dos motores do desenvolvimento capitalista, permitindo também
explicar os ciclos econômicos.1411 Então, pela lógica schumpeteriana, o
crescimento econômico será tão maior quanto maior for a intensidade
das atividades de inovação e imitação tecnológica por parte das
firmas de um país/região.

Combasenestes argumentos, a correntedepensamentoevolucionária
desenvolve o conceito de sistema de inovação.

11 - Para mais detalhes sobre os ciclos econômicos, ver Schumpeter (1982).
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3. SISTEMA DE INOVAÇÃO E APLs TECNOLÓGICOS
MINEIROS: a construção de uma definição

O Sistema de Inovação é um conceito desenvolvido por Freeman
(1988), Nelson (1988) e Lundvall (1988), numa obra coletiva de
sistematização da abordagem evolucionária – “Techinal Change and
Economic Theory”, organizada por Dosi et al., de 1988.

A razão fundamental para que estes estudos formulem uma teoria
sobre os sistemas de inovação relaciona-se ao reconhecimento de que
a inovação é um processo interativo. Pela abordagem desenvolvida
por Freeman (1987) e Lundvall (1992), o desempenho de inovações
da economia apresenta um caráter sistêmico, no sentido de que
depende não apenas da capacidade de inovação das empresas
individuais, mas também de como elas interagem entre si e com
o setor financeiro, os institutos de pesquisa e o governo. Ou seja,
a capacidade inovativa de um país ou região decorre das relações
entre os atores econômicos, políticos e sociais. Reflete condições
culturais e institucionais, historicamente definidas. Neste sentindo,
sob uma perspectiva evolucionária, a inovação é entendida como um
processo de aprendizado não linear e de múltiplas fontes, derivado
de complexas interações em nível local, nacional e mundial entre
agentes, firmas e outras organizações voltadas à busca de novos
conhecimentos1512.

Esse foco em conhecimento, aprendizado e interatividade deram
sustentação à ideia de “sistemas de inovação”, enfatizando
“os ambientes nacionais ou locais onde os desenvolvimentos
organizacionais e institucionais produzem condições que permitem
o crescimento de mecanismos nos quais a inovação e a difusão de
tecnologia se baseiam.” (OECD, 1992, p. 238). Então, o desempenho
inovativo não depende apenas do desempenho de empresas e

12 - Ver em Nelson e Winter (1982) o desenvolvimento tanto dos antecedentes quan-
to das premissas básicas da abordagem evolucionária.
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organizações de ensino e pesquisa, mas também de como elas
interagem entre si e com vários outros atores. Ademais, essa
complexa interação de diferentes atores (firmas, universidades,
agências governamentais, institutos de pesquisa público e privado,
instituições financeiras, etc.), isto é, esse arranjo institucional,

impulsiona o desenvolvimento tecnológico das nações.

Albuquerque define o SI como:

(...) uma construção institucional que
impulsiona o progresso tecnológico (...) através
da construção de um sistema nacional de
inovações, viabiliza-se a realização de fluxos
de informação e conhecimento científico e
tecnológico necessários ao processo de inovação.
Esses arranjos institucionais envolvem firmas,
redes de interação entre empresas, agências
governamentais, universidades, institutos de
pesquisa e laboratório de empresas, bem como
a atividade de cientistas e engenheiros: arranjos
institucionais que se articulam com o sistema
educacional, com o setor industrial e empresarial
e com as instituições financeiras, compondo o
circuito dos agentes que são responsáveis pela
geração, implementação e difusão das inovações
tecnológicas. (ALBUQUERQUE, 1996, p. 228).1613

De outro lado, a Secretaria do Estado de Ciências e Tecnologia define
APLs como:

Conjunto de atores econômicos, políticos e
sociais, localizados em um mesmo território,

13 - Lundvall (1992) propõe um conceito amplo e restrito de SI, o primeiro correspon-
de à definição acima, e o segundo conceito, restrito, envolve apenas as instituições
formais de ciência e tecnologia. Freeman (1992), neste mesmo livro, trabalha com o
conceito restrito de SI. Nas palavras deste autor (1992, p.173): “The new national
systems of innovation (in the narrow sense) comprised university laboratories (...),
in-house R&D laboratories in the leading sectors of industry and quality control and
testing facilities in other industries, national standards institutes and national research
institutes and libraries, a network of national scientific and technical societies ad pub-
lications (...).”
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desenvolvendo atividades econômicas correlatas
e que apresentam vínculos a produção, interação,
cooperação e aprendizagem. Amplia e melhora a
competitividade e a sustentabilidade dos micro
e pequenos negócios de elevado conteúdo
tecnológico, estimulando processos, locais de
desenvolvimento de forma autossustentável.
(SECTES, 2010, p.54).

Veja que o conceito de APLs, da forma como é definido pela SECTES
(2010), aproxima-se sobremaneira da definição evolucionária de um
SI. Portanto, tanto um SI quanto um APLs constituem-se no conjunto
de características institucionais, sociais e econômicas que um país/
região possui para empreender atividades de inovação e/ou imitação
tecnológica.

Nestes sistemas, a performance de inovação de uma economia
depende não somente da capacidade de inovação tecnológica das
firmas individualmente, mas também da interação entre elas e com
o setor financeiro, os centros de pesquisa e com o governo. Essas
diferenças variam de acordo com o período histórico e com o país
considerado. Ou seja, os diversos SI podem ser descritos a partir
das características sociais, econômicas e institucionais que cada país
apresenta para desenvolver suas atividades de inovação e difusão
tecnológicas.

Dentre as principais características institucionais, econômicas
e sociais que compõem um sistema de inovações destaca-se, neste
trabalho, o papel do estado.1714 O percentual de gastos em P&D
(Pesquisa e Desenvolvimento), especialmente em pesquisa básica,
espacial e militar, a promoção de políticas educacionais, industriais
e tecnológicas integradas, formam exemplos da importância deste

14 - Para um estudo aprofundado sobre as principias características institucionais de
um SI, ver Raposo (2009).
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setor para o processo de inovação. (LUNDVALL, 1992, p.14; NELSON,
1988, p.310; FREEMAN, 1995).1815

Nelson (1988, cap.15) discute sobre o papel do governo dos EUA,
a partir da Segunda Guerra Mundial, no âmbito do SI. Neste país,
os avanços tecnológicos alcançados pelas agências governamentais
e militares promovem um “efeito de transbordamento” (spillovers)
sobre a sociedade civil, servindo como fonte de inovações para o
setor industrial deste país. Em sua análise do SI norte-americano,
Mowery e Rosenberg (1993) citados por Freeman (2005) destacam
que os gastos militares no desenvolvimento de novas tecnologias
foram fundamentais para a criação de “janelas de oportunidade” para
que setores da indústria civil pudessem avançar tecnologicamente.
Os spillovers dos gastos em P&D do setor militar para o civil reduziu
significativamente os custos das empresas privadas para absorção
de novas tecnologias, pois os custos do processo de “tentativa e
erro” ficaram quase que em sua totalidade a cargo do setor militar.
Ou seja, esses grandes estabelecimentos de pesquisa básica, a
saber, universidades, governo e empresas privadas, serviram como
importantes incubadoras para o desenvolvimento de inovações.
Outro traço característico do SI americano, quanto ao papel do
governo, é quanto o reconhecimento deste da importância de apoiar
a educação e a pesquisa universitária em larga escala1916, bem como de
financiar pesquisas desenvolvidas dentro do setor produtivo, fatores
que promovem um completo efeito de transbordamento entre o

15 - Freeman (1995, pp. 15-18) sugere que List, em 1841, com seu sistema nacional
de economia política, teria antecipado muitos aspectos do debate contemporâneo
sobre NSI. Entre eles, enfatiza o papel do governo na coordenação e aplicação de
políticas de longo prazo para a indústria a e economia. Ele reconhece ainda a interde-
pendência de importação de tecnologias estrangeiras e desenvolvimento técnico do-
méstico, pois os países poderiam adquirir a tecnologia e em função de sua capacidade
de aprendizado tecnológico poderiam crescer mais.

16 - Segundo Freeman (2005, p.65), o apoio do governo federal e da maior parte
dos governos estaduais à educação e à pesquisa universitária podem ser considerados
como um dos mais importantes, se não o mais importante, aspecto do NSI dos EUA.
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setor público e o setor industrial, instigando seu avanço tecnológico.
Aspectos que são elucidados pelas ações dos APLs Tecnológicos
mineiros, dentre outras ações da SECTES. (SECTES, 2010).

Em sua análise sobre o SI japonês, Freeman (1988, cap. 16), também
discute sobre a importância do papel do governo, particularmente
pelo Ministry of International Trade and Industry (MITI), para seu
sistema de inovação2017, embora, no Japão, o gasto governamental
em P&D tenha sido bem inferior aos níveis de gastos realizados
pelos americanos, especialmente em relação à proporção de gastos
com pesquisas militares. (NELSON, 1988, p.310). Fato também
constatado por Freeman (1995, p. 11-12) em estudo comparativo
dos SIs do Japão e da URSS na década de 1970, quando a proporção
dos gastos com pesquisa militar sobre o total de P&D da URSS foi
maior que a do Japão.2118 A política praticada pelo governo japonês
de apoio ao desenvolvimento tecnológico desenvolveu instituições
capazes de articular o conhecimento produzido pelas universidades
com as indústrias privadas, além de estimular a interação entre
firmas de setores iferentes. No Japão, devido à atuação integrada
dos laboratórios de P&D das indústrias, os efeitos de learning
by interaction eram intensos. A conjugação desses dois fatores
(abundante transbordamento entre a pesquisa governamental e a

17 - Freeman (1992, cap. 16) também discute outros aspectos que tornam o NSI ja-
ponês único. Além do importante papel do governo, especialmente na figura do MITI,
considera o papel das firmas, especialmente dos “Keiretsu”, o papel das inovações
educacionais e sociais. Para mais detalhes, ver Freeman (1992, cap. 16).

18 - Freeman (1995, p.11-12) resume as principais diferenças entre o NSI do Japão
e da URSS na década de 1970. Além da diferenças de gastos militares sobre o total
de P&D entre os países, denota-se para os japoneses, em relação aos soviéticos, uma
forte presença de gastos com P&D financiados por bancos, uma forte integração entre
os departamentos de P&D, produção e importação de tecnologia, um forte relacio-
namento entre usuário e produtor, estimulando o aprendizado inter e intrafirmas e
larga experiência competitiva em mercados externos. Ressalta, ainda, alguns aspectos
comuns ao NSI dos países neste período, altas taxas de crescimento econômico, bons
sistemas educacionais com elevada participação de jovens no ensino superior e uma
ênfase em ciência e tecnologia, metas de longo prazo e perspectivas para o sistema
de ciência e tecnologia.
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pesquisa civil e fortes interações entre firmas) funcionaram como
multiplicadores dos gastos em P&D, e associados a outras mudanças
sociais e institucionais, permitiu ao país projetar-se na liderança
tecnológica.

A constatada aproximação conceitual entre SI, a partir de suas
características, e APLs permite avançar no debate sobre a contribuição
da inovação e da difusão tecnológica para o crescimento econômico.
Antes, porém, vale ressaltar que, neste trabalho, a estreita correlação
entre as definições de SI e APLs tecnológicos mineiros (SECTES,
2010) será utilizada, daqui por diante, no formato de SI/APLs.

4. SI/APLs, COMPETITIVIDADE E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

Neste item, procura-se evidenciar a relação entre inovação (SI/
APLs), competitividade e crescimento econômico, implicitamente
trabalhada em Fagerberg (1988a, b, 1994), Fagerberg e Verpargen
(2002) e Cantwell (2005).

O SI/APLs de um país/região é um determinante importante de seu
desenvolvimento econômico. (FREEMAN, 1995; NELSON, 1993;
LUNDVALL, 1992). Ou seja, este sistema determinará a habilidade de
um país de criar, adotar e difundir inovações e, dessa forma, crescer
e se desenvolver.

Deste modo, não é de forma alguma pressuposto que todos os países/
regiões tenham um SI/APLs avançado. A exemplo disso, os estudos
de Nelson (1988 e 1993), Freeman (1988) e Kim (2005) relatam e
comparam as várias experiências de construção do SI. Estes trabalhos
destacam a importância das histórias, das instituições e das culturas
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dos países/regiões2219para a definição do perfil e da diversidade desses
sistemas.SegundoAlbuquerque(1996,p.230), “adiversidadenacional
dos sistemas de inovação é função da variedade de articulações
entre seus elementos constitutivos.” Os sistemas são diferentes em
função da: intensidade e organização do P&D; organização interna
das firmas e do relacionamento inter e intrafirmas; do papel das
grandes e pequenas empresas no exercício de inovação e difusão
tecnológica; do papel exercido pelo setor público no fomento das
atividades de inovação, via políticas educacionais, industriais, dentre
outras, e no financiamento dos gastos com pesquisa; do papel do
setor privado na promoção e financiamento dos gastos em P&D;
dos gastos com pesquisa básica e dos gastos militares; do grau de
interação entre ciência e tecnologia, isto é, universidade e indústria;
dos objetivos do sistema (disputar a liderança tecnológica ou reduzir
a distância entre líderes e seguidoras via catching up2320). (NELSON,
1993; LUNDVALL, 1992; ALBUQUERQUE, 1996).

A diversidade dos sistemas de inovação estabelece a necessidade e
a importância da comparabilidade entre eles, uma vez que estudos,
a saber, Fagerberg (1988b, 1994), Albuquerque (2006), apontam
para uma forte correlação entre inovação e crescimento econômico.
Ou seja, um sistema de inovação ao contribuir para reduzir o gap
tecnológico entre os países/regiões serve de estímulo ao crescimento

19 - Muitos autores trabalham com a questão da inovação, imitação/difusão sob
forte influência histórica e enfatizando outros fatores econômicos, sociais e institucio-
nais para explicar as diferenças entre as taxas de crescimento dos países, a exemplo
de Veblen (1915), Gerschenkron (1962), Abramovitz (1979, 1986), Maddison (1979,
1982, 1991).

20 - Entende-se como um processo de catching up a redução do gap tecnológico
entre um país líder e um grupo de países seguidores. Um país líder, ou um conjunto
dos mesmos, possui uma intensa e significativa capacidade inovativa, enquanto os
seguidores não possuem essa mesma capacidade. Então, por hipótese do processo
de catching up, países com um atraso tecnológico relativo, ou seja, países seguidores
apresentarão um potencial de crescimento ao longo do tempo maior do que os países
líderes, o que depende, entre outros fatores, da capacitação social e da capacitação de
inovação tecnológica dos seguidores. Ver Gerschenkron (1962) e Abramovitz (1986).
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econômico. Em outras palavras, da maneira como está definida
pela SECTES (2010), a capacidade de uma região de modificar seu
sistema econômico depende fundamentalmente da organização de
APLs exitosos.

O desenvolvimento deste sistema nacional e/ou APLs, vital para que o
país/região realize o processo de catching up, depende, entre outros
fatores, de um significativo esforço de construção de instituições2421 e
da integração das mesmas. De acordo com Dosi et al. (1994):

O desenvolvimento econômico está entrelaçado
com mudanças nas instituições que garantem a
geração, difusão e exploração do conhecimento
tecnológico e com mudanças nas estratégias
e organizações das corporações. (...) Sem
investimento infraestrutural em educação,
treinamento, P&D e em outras atividades
científicas e tecnológicas, muito pouco pode
ser conseguido via aquisição de tecnologias
importadas. (DOSI et al., 1994, p.28-29).

Ou seja, é provável que os países/regiões periféricas estejam presos
a um círculo vicioso no qual a incapacidade de aprender, em virtude
do caráter imaturo do seu sistema de inovação, enquanto a fronteira
tecnológica mundial continua avançando, leva a um empobrecimento
contínuo que torna o aprendizado ainda mais difícil, e limita tanto
seu desenvolvimento tecnológico quanto econômico.2522 Uma forma
dessas economias romperem com este círculo vicioso dar-se-ia pelo
amadurecimento de seus SI/APLs.

21 - Argumento que pode ser atribuído a Gerschenkron (1962). Segundo este autor,
a absorção de novas tecnologias envolve um significativo esforço de construção de
instituições.

22 - A caracterização de um SI como maduro ou imaturo estaria diretamente rela-
cionada ao grau de desenvolvimento econômico de um país. Os sistemas de inovação
que capacitam os países a se localizarem na fronteira tecnológica são denominados
maduros. O conjunto de países cujos sistemas nacionais de inovação não foram con-
cluídos é compreendido como imaturos. (Albuquerque, 1999).
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Bernardes eAlbuquerque (2003), Ribeiro et al. (2006a eb) eBernardes
et al. (2006) complementam essa análise de comparabilidade entre
a maturidade ou não de tais sistemas, ao buscar evidências que
atestem a relação positiva entre crescimento econômico, produção
tecnológica e produção científica, no âmbito do SI. Ou seja, nestes
trabalhos o grau de interação entre ciência e tecnologia – empresas,
universidades e instituições -, determinado pelos distintos SI, assume
importante papel para o processo de desenvolvimento econômico.
Este argumento aponta para a necessidade de investimentos em
instituições científicas e tecnológicas para os países/regiões iniciarem
ou consolidarem seu processo de catching up. Vale ressaltar que o
caráter complexo do SI/APLs exige um desenvolvimento de políticas
coordenadas de fomento à ciência e tecnologia às demais políticas
de crescimento econômico.

Trabalhos como de Perez e Soete (1988), Dosi et al. (1994, p.2623),
destacam a importância, respectivamente, da ciência e da tecnologia
como precondições fundamentais para o desenvolvimento econômico
contemporâneo, especialmente para os países/regiões periféricas.
Segundo Bernardes et al. (2006), os sistemas nacionais e/ou APLs
representam um recurso útil para modelar a importância da ciência e
tecnologia como forças motrizes do crescimento econômico.

Neste sentido, para países/regiões periféricas, interessados em
realizar o catching up, a interação entre a ciência e a tecnologia
é crucial desde o começo do processo do desenvolvimento. Para
esses países/regiões, ciência e tecnologia não devem ser entendidas
como luxo, mas como necessidade para o crescimento. Durante
as fases iniciais do processo de desenvolvimento, esses países/
regiões limitam-se apenas em absorver os progressos tecnológicos
alcançados pelos países/regiões desenvolvidos, ou localizados na
fronteira tecnológica. Neste momento, a forma mais importante

23 - Para mais referências, ver Bernardes e Albuquerque (2003).
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que esses países/regiões possuem para promover seu crescimento
econômico é através da imitação/difusão tecnológica. A capacidade
de absorção da tecnologia e de aprendizado do processo inovativo,
depende de um nível inicial de conhecimento técnico e científico,
ou seja, depende das instituições científicas e tecnológicas.
(BERNARDES; ALBUQUERQUE, 2003, p. 868-870). É necessário ainda
que esses países/regiões apresentem uma articulação entre essas
duas dimensões e algumas características sociais que lhes permitam
incorporar as novas tecnologias dos países/regiões desenvolvidos.
Assim, o caminho para o crescimento econômico prescrito pela teoria
evolucionária depende de um sistema de inovação consolidado.

No intuito de reforçar a afirmação acima, os resultados de Bernardes
e Albuquerque (2003), Ribeiro et al. (2006a e b) e Bernardes et al.
(2006)2724 encontram uma forte correlação entre produção científica,
produção tecnológica e crescimento econômico no conjunto de
países/regiões cujo SI é sinalizado como maduro. No conjunto dos
países/regiões com SI imaturo, constata-se uma fraca interação
entre produção científica, tecnológica e crescimento econômico, o
que dificulta ou inviabiliza o seu processo de catch up.

Ademais, a destacada importância da inovação e da difusão
tecnológica para o crescimento econômico serve de explicação
para as diferenças entre as taxas de crescimento dos países/
regiões. Segundo Fagerberg (1994), diversos estudos procuram
entender porque as taxas de crescimento entre os países/regiões
diferem, ressaltando a contribuição da tecnologia para o crescimento
econômico.

O estudo do progresso tecnológico como causa principal das
diferenças entre as taxas de crescimento dos países/regiões, por

24 - O artigo de Bernardes et al. (2006) contribui empiricamente ao debate da relação
entre inovação e crescimento ao constatar o papel da ciência e da tecnologia para a
riqueza das nações.
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exemplo, via modelos de gap tecnológico2825, demonstram como as
capacidades tecnológicas dos países/regiões têm influência sobre o
padrão de competitividade internacional. O termo competitividade,
inserido neste debate, significa a possessão de capacidades/
habilidades necessárias para sustentação do crescimento econômico
em um ambiente internacional competitivo e seletivo.2926 Nesse
sentido, o esforço de construir instituições para sustentar ou
possibilitar o catch-up, nos moldes de um SI e/ou APLs, repercute
positivamente sobre a produtividade e a competitividade de uma
economia, conforme constatado por Fagerberg (1994), Freeman
(1995) Dosi et al. (1994) e Nelson (2005). Logo, a redução de
diferenças de produtividade entre os países/regiões deve-se à
redução das diferenças tecnológicas entre os mesmos, viabilizadas
pelo desenvolvimento do SI e/ou APLs.

Nas palavras de Porter (1990) citado por Freeman (1995, p.15):

A vantagem competitiva é criada e sustentada
através de um processo altamente localizado.
Diferenças em estruturas econômicas nacionais,
valores, culturas, instituições e histórias,
contribuem profundamente para o sucesso
competitivo. O papel da nação parece ser tão forte
quanto ou mais forte do que nunca. Enquanto a
globalização da competição pode fazer parecer o
papel da nação menos importante, ao contrário,
ele torna-se ainda mais importante. Com poucas
barreiras ao comércio para proteger firmas e
indústrias domésticas não competitivas, a nação
ganha crescente importância porque ela é a
fonte de habilidades e de tecnologia que leva

25 - Estes modelos de gap tecnológico, desenvolvidos em Fagerberg (1988b), Fa-
gerberg J, Verspagen (2002), entre outros, representam uma aplicação da teoria de
desenvolvimento econômico schumpeteriana. Estes modelos analisam o crescimento
econômico como um processo de desequilíbrio, caracterizado pela relação conflitante
entre duas forças: a inovação, que tende a aumentar as diferenças econômicas e tec-
nológicas entre os países, e a imitação ou difusão, que tende reduzir essas diferenças.

26 - Para mais detalhes sobre o termo, ver Cantwell (2005).
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à vantagem competitiva. (PORTER, 1990 apud
FREEMAN, 1995,p.15).

Assim, oSI/APLsé fundamental para odesenvolvimentodas atividades
inovativas e de sua difusão/imitação, ou seja, ele determina tanto
o sucesso competitivo de um país/região no cenário internacional
quanto de sua sustentação neste ambiente.

Ademais, o processo de desenvolvimento econômico é resultado
de duas forças conflitantes: a inovação que tende a aumentar
as diferenças entre os países/regiões e a difusão/ imitação que
tende a reduzir. Na verdade, um país/região disposto a reduzir
esse gap tecnológico, não deve depender apenas da imitação, via
aquisição de tecnologias importadas. Ele depende ainda de sua
performance inovativa, ou seja, da existência de um SI/ APLs.
Dessa forma, considera-se impossível a substituição do SI/APLs
pela importação de tecnologias, tendo em vista o caráter local
assumido pela tecnologia. Portanto, a formação de um SI/APLs
maduro é precondição para conquista de um espaço na fronteira
tecnológica e para o desenvolvimento da competitividade de um
país/região. E, na presença de um SI imaturo, o desenvolvimento
desta competitividade e o crescimento da participação dos países/
regiões periféricos (enquadrados nesta categoria) nos mercados
externos torna-se, constantemente, ameaçada.

Os estudos acima atestam uma importante relação entre inovação
e crescimento econômico, que permite explicar as diferenças entres
as taxas de crescimento dos países/regiões. Observam também os
efeitos positivos das atividades tecnológicas sobre a produtividade
e a competitividade da economia, variáveis fundamentais para
o crescimento econômico e determinantes para a sustentação do
mesmo, devido à possibilidade de expansão de sua participação no
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mercado externo. Contudo, esses estudos não trabalham no âmbito
do SI e ou APLs, e, de acordo com essa abordagem, o esforço
inovativo bem sucedido implica aumento sustentável da parcela do
comércio internacional, ou seja, um SI/APLs maduro implica maior
competitividade, e, portanto, maior crescimento.

Por outro lado, um SI/APLs imaturo implica menor competitividade,
menor produtividade e menor chance de conquistar a fronteira
tecnológica. Logo, países/regiões com SI/APLs imaturos apresentam
muitas restrições para realização do processo de catch up, devido
à ausência das principais forças propulsoras do crescimento, não
incorporadas neste sistema de inovação.

Portanto, a formação de um SI/APLs é precondição geral para o
desenvolvimento econômico (FAGERBERG, 1994) e sustentação do
mesmo. Ademais, os investimentos nas instituições que constituem
o SI/APLs são necessários para esquivar os países/regiões em
desenvolvimento da armadilha do baixo crescimento. (BERNARDES;
ALBUQUERQUE, 2003).

Em resumo, este item ressalta a importância da construção de SI/
APLs eficientes para impulsionar o investimento, e, portanto, o
crescimento econômico. Com base nestas relações, pode-se atestar
que, para romper com o atraso econômico característicos de países/
regiões periféricas, devem-se promover os SI dessas regiões, o que
justifica a ação de desenvolvimento e aprimoramento dos APLs da
maneira como definido pelo SECTES (2010).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo procurou demonstrar como o desenvolvimento de APLs
de elevado conteúdo tecnológico representam um importante
instrumento estratégico de desenvolvimento regional.
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Suas principais conclusões teóricas são: a definição de APLs, dada
pela SECTES do Estado de Minas Gerais, aproxima-se do conceito
de SI, segundo a abordagem neo-Schumpeteriana (Evolucionária).
Tal aproximação permite demonstrar a importância desses sistemas
para impulsionar o investimento, o crescimento e o desenvolvimento
econômico regional de economias periféricas. Fica demonstrado
que a constituição de SI/APLs maduros permitem as economias em
desenvolvimento romperem com o circuito de causação circular ao
qual estão sujeitos seu crescimento e desenvolvimento.

Deste modo, o artigo contribui teoricamente para o debate sobre as
diferenças das taxas de crescimento entre as regiões desenvolvidas e
em desenvolvimento. A redução do hiato de crescimento entre essas
economias é viabilizada pela redução das diferenças entre os graus
de desenvolvimento de seus respectivos SI/APLs.

Por fim, se o desafio do desenvolvimento regional é promover a
mudança, é importante ressaltar que, da forma como foram definidos
os APLs tecnológicos mineiros pela SECTES, representam um
instrumento ativo no processo de desenvolvimento, ao potencializar
a ação e a interação dos agentes e dos atributos de determinada
localidade. É nesse contexto que o conhecimento acumulado e sua
transformação em capacidade técnica surgem como a maior alavanca
do desenvolvimento econômico e social e da criação de capacidade
diferenciada de produção e competição de determinada região.
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RESUMO

Este artigo tem como objetivo revisar o desenvolvimento científico
e tecnológico do Estado de Minas Gerais, partindo da inserção
do Brasil no processo de globalização, caracterizado como “era
do conhecimento”. Tal análise serve de subsídio para destacar
outra concepção de desenvolvimento econômico-social que não
prioriza apenas o desenvolvimento a partir do avanço econômico
e tecnológico, mas considera como prioridade a sustentabilidade
econômico-social. Esta concepção, que está centrada no tripé
Estado/Mercado/Sociedade Civil, exige uma reformulação do
papel do Estado no que se refere à promoção do desenvolvimento
econômico e social de um país na implementação da política
de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior (CTI&ES),
considerando-se como fundamental as características regionais.
É neste sentido que se pretende analisar a construção do sistema
de ciência, tecnologia e inovação em Minas Gerais, destacando-se
o papel da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG) e da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior (SECTES) neste processo.

Palavras-chave:Desenvolvimento científico e tecnológico emMinas
Gerais. Sustentabilidade econômico-social.
FAPEMIG e SECTES.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL ESTADO DE MINAS GERAIS

RESUMEN

Este artículo tiene por objetivo revisar el desarrollo científico y
tecnológico del Estado de Minas Gerais, partiendo de la inserción
de Brasil en el proceso de globalización, caracterizado como
la “era del conocimiento”. Dicho análisis sirve de subsidio para
destacar otra concepción del desarrollo económico-social que no
prioriza solamente el desarrollo a partir del avance económico y
tecnológico, sino que considera la sostenibilidad económico-social
un asunto prioritario. Esta concepción que está centrada en el
trípode Estado/Mercado/Sociedad Civil, exige una reformulación del
papel del Estado en lo que se refiere a la promoción del desarrollo
económico y social de un país en la implementación de la política de
Ciencia, Tecnología, Innovación y Enseñanza Superior (CTI&ES),
considerándose fundamental para las características regionales.
En este sentido se pretende analizar la construcción del sistema
de ciencia, tecnología e innovación en Minas Gerais, destacando el
papel de la Fundación de Amparo a la Investigación del Estado de
Minas Gerais (FAPEMIG) y de la Secretaría de Estado de Ciencia,
Tecnología y Enseñanza Superior (SECTES) en este proceso.

Palabras clave: Desarrollo científico y tecnológico en Minas Gerais.
Sostenibilidad económico-social. FAPEMIG y
SECTES.

SCIENCE AND TECHNOLOGY IN THE STATE OF MINAS
GERAIS

ABSTRACT

This paper aims to present a review of the scientific and technological
development of the State of Minas Gerais/BR having in mind the
integration of Brazil into the process of globalization known as
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“knowledge era”. This review is a support to highlight a concept
of social and economical development that does not prioritize
development from technological and economic progress but gives
first priority to social and economic sustainability. This concept that
is supported by the tripod State/Market/ Civil Society requires the
reshaping of the role of the State concerning the fostering of the
social and economic development of a country for the implementation
of Science, Technology, Innovation and Higher Education Policy,
considering regional features as core elements. This paper intends
to review the construction of the Science, Technology and Innovation
System in the State of Minas Gerais mainly by showing the role
of Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais
(FAPEMIG) and the State Secretary of Science, Technology and
Higher Education (SECTES) in this process.

Keywords: Scientific and technological development of the State
of Minas Gerais. Social and economic sustainability.
FAPEMIG and SECTES.

1. INTRODUÇÃO

As políticas de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior
(CTI&ES) passaram por uma transformação profunda nos últimos
anos e as novas tendências apontam para a necessidade de uma
relação entre Estado, empresa, sociedade civil e universidade na
formulação de políticas que possam atender ao desenvolvimento
econômico e social de um país.

Dentro deste contexto, o Estado de Minas Gerais, através de sua
Secretaria de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior (SECTES)
pretende construir “o melhor Estado para se viver na era do
conhecimento”. Para tanto, tem produzido, na área de Ciências,
Tecnologia e Inovação, ações que procuram agregar valor a
sua economia. Nesta área, o objetivo do Estado é de integrar-
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se definitivamente à economia do conhecimento como forma de
romper as amarras do crescimento, ao promover definitivamente o
desenvolvimento regional e setorial. (PORTUGAL; VILELA, SECTES,
2010).

Até os anos de1960, o processo de produção do conhecimento
era entendido como um fator socialmente neutro: a ciência era
compreendida como algo suficiente para o desenvolvimento
econômico e social de um país. A partir da década de 1970, tornou-se
consenso, em muitos países, que era preciso mudar a visão sobre a
questão do desenvolvimento econômico e social e a CTI&ES passou a
ser vista como um instrumento fundamental para o desenvolvimento
integrado de um país.

Essa transformação em relação ao CTI&ES foi provocada por diversas
tecnologias emergentes – como as tecnologias da informação e da
comunicação, a biotecnologia e a nanotecnologia – e a entrada em
cena de novos atores e novos setores da sociedade, que passaram a
fazer parte do processo de produção do conhecimento.

Atualmente, existe um consenso de que uma política de CTI&ES
deve estar coordenada com as políticas industriais e educacionais e
é preciso que o investimento em ciência aumente incessantemente
ao longo do tempo. O desenvolvimento econômico e social de um
país requer investimento do Estado e do mercado. O investimento
do Estado na formação de recursos humanos para pesquisa é
necessário, pois o mercado sozinho não vai resolver a necessidade
de inovação e competitividade do país.

O que hoje caracteriza a sociedade mundial é a capacidade que
cada país tem de produzir conhecimento. Vivemos na era do
conhecimento, dentro do que se conveniou chamar de economia do
conhecimento. Caracterizada pela globalização dos mercados e pela
revolução científica e tecnológica, ocorrida em áreas com grande
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poder de transformar uma sociedade como nas da tecnologia da
informação e da comunicação, a era do conhecimento exige uma
transformação radical das sociedades, para isso, é necessário que
cada país e região se adaptem a esse novo mundo para que possa
adquirir sua soberania.

Nesse processo de globalização, as economias mundiais têm passado
por períodos em que se delinearam nitidamente a prevalência
de paradigmas tecnológicos que se introduzem inicialmente em
economias mais avançadas e se disseminam gradativamente
pelas economias em desenvolvimento. “No cenário competitivo
da globalização, a ênfase na inovação tecnológica em crescente
velocidade e o surgimento de novos paradigmas tecnológicos e
organizacionais em substituição aos modelos anteriores de produção
e comunicação, são uma premissa básica para a sobrevivência das
empresas e países”. (KON, 1997, p.68).

Nesse sentido, devemos nos questionar sobre como um país
emergente, caso do Brasil, pode se inserir na era do conhecimento
diante dos desafios da globalização.

A transferência indiscriminada de modelos de países desenvolvidos
para um contexto distinto daquele no qual foi gerado implica uma
série de complicações. A despeito disso, a política científica e
tecnológica no Brasil (e também no restante da América Latina) tem
sido fortemente apoiada em ações dessa natureza.

Este artigo pretende fazer uma análise histórica sobre o
desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil (C&T), destacando
o Estado de Minas Gerais. Essa análise é importante para podermos
pensar a questão das políticas de CTI&ES de acordo com a realidade
do nosso país; pois, durante muito tempo, as ideias que orientaram
a política científica e tecnológica brasileira foram concebidas para
uma realidade completamente distinta daquela que se pretende
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modificar. Portanto, a análise sobre a realidade atual de nosso país
passa obrigatoriamente pela nossa história.

2. DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
NO BRASIL

Em relação à tecnologia, a inserção do Brasil na ordem capitalista
mundial, país caracterizado por uma economia de baixo nível
técnico, sempre ocorreu de modo periférico. Segundo Del Priori
e Venâncio (2010), “ao contrário da evolução ocorrida no mundo
europeu, a indústria brasileira não resultou de um lento e progressivo
desenvolvimento do artesanato e da pequena manufatura, mas
já nasceu grande, na forma de fábricas modernas.”(DEL PRIORE;
VENANCIO, 2010, p.235). Os autores afirmam que, paradoxalmente,
tal situação foi possível devido ao atraso econômico do país.

Na década de 1880, quando aqui começaram a ser
implantadas as primeiras indústrias, a maquinaria
fabril europeia já contava com cem anos de
desenvolvimento técnico, e foi justamente com
essa tecnologia importada que teve início nossa
industrialização. Contudo, a aparente vantagem
apresentava um gravíssimo inconveniente
que deixa traços até os nossos dias: ela não
estimulou o desenvolvimento de tecnologia
industrial própria, muito necessária quando se
quer construir máquinas que fazem máquinas ou
simplesmente ajustar a produtividade aos padrões
internacionais. Dessa maneira, fortes laços de
dependência internacional foram gerados, seja
pelo fato de as novas técnicas serem caríssimas,
seja por serem alvo de monopólios zelosamente
protegidos pelas grandes indústrias estrangeiras.
(DEL PRIORE; VENANCIO, 2010, p.236).

Os autores ressaltam que a importação de tecnologia também serviu
de desestímulo ao desenvolvimento educacional, pelo fato de que
aqui a industrialização não foi o resultado de uma lenta incorporação
de avanços técnicos à pequena produção manufatureira.
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Desde o final do século XIX, período considerado por vários autores
como segunda revolução industrial, os países centrais passam por
um processo intenso de concentração de capitais e de inovação
tecnológica. Tal processo não pôde ser acompanhado pela indústria
brasileira, seja porque não contava com o volume requerido de
investimentos, seja porque as novas tecnologias não estavam
disponíveis no mercado.

Assim o crescimento industrial brasileiro
conservou a tecnologia (simples, já estabilizada e
difundida) e o padrão de concentração de capital
característico da primeira revolução industrial
e dominante nos ramos industriais produtores
de bens de consumo corrente, como têxteis e
alimentos. A esse respeito, não houve mudança
substancial até o final da Segunda Guerra
Mundial. (SALLUM JR., 2000, p. 409).

Sallum Jr. (2000) também enfatiza que:

O capitalismo foi absorvido no Brasil, ao
longo do século XIX, por uma sociedade cujas
estruturas econômicas e sociais tinham sido
herdadas do período colonial. [...] Assim, de
início, modernizaram-se parcialmente o comércio
de importação e exportação, o financiamento,
o transporte e a industrialização das lavouras
de exportação, especialmente o café, sem
que as bases escravistas da economia fossem
abandonadas. Só mais tarde, já na segunda
metade do século XIX, principalmente na
lavoura cafeeira em expansão, impôs-se a
introdução de trabalhadores livres em adição
e, depois, em substituição aos escravos. Isso
não resultou, porém, em implantação plena de
relações capitalistas de produção no meio rural.
Fosse qual fosse a lavoura, mesmo a cafeeira,
a exploração do trabalho manteve a utilização
de técnicas agrícolas rotineiras, o concomitante
de exploração não capitalistas do trabalho e
certo grau de compulsoriedade na relação do
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patronato com os trabalhadores. (SALLUM JR.,
2000, p. 408).

Foi do impulso da expansão da economia de exportação,
principalmente do complexo cafeeiro, que surgiu a indústria no
Brasil. Del Priore e Venâncio (2010) explicam que “nossa primeira
industrialização, 1880-1930, grosso modo, originou-se da importação
de máquinas modernas custeadas pelo mundo agrário tradicional”.
(DEL PRIORE; VENANCIO, 2010, p. 236). De acordo com os autores,
a política econômica do país, voltada para a defesa do café, teve
efeitos negativos na criação das indústrias no país.

Ela criava fortíssimas pressões pela desvalorização
da moeda da época, mil-réis, encarecendo
a importação de maquinário industrial [...]
Tendo em vista essa relação, ao mesmo tempo
complementar e contraditória, entre lavoura
exportadora e indústria, compreende-se por
que não houve uma veloz revolução industrial
paulista, mas sim um processo de transformação
econômica lento e cheio de percalços. A mesma
afirmação é, com certeza, válida para o resto do
Brasil, que somente em meados da década de
1940 assistiu à indústria superar a agropecuária
no conjunto das riquezas nacionais. (DEL
PRIORE; VENANCIO, 2010, p. 240).

Dessa forma, a industrialização do Brasil não se baseou em uma
autonomia com relação à tecnologia. Aliás, a industrialização brasileira
avançou, desde o final do século XIX, substituindo importações,
graças aos estímulos da demanda interna e, principalmente a partir
da década de 30 do século XX, às políticas governamentais. A partir de
1945 surgiu a indústria de base, ou seja, aquela dedicada à produção
de máquinas e ferramentas pesadas, a siderurgia e metalurgia e a
indústria química.
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O Estado brasileiro passou, a partir das décadas de 1930 e 1940, a
constituir-se em núcleo organizador da sociedade e promovedor da
construção do capitalismo no país, tornou-se desenvolvimentista.

Entende-se [...] desenvolvimentismo como
uma modalidade de intervencionismo estatal,
orientado não para evitar as fases depressivas do
ciclo econômico capitalista, mas para impulsionar
a industrialização em países de desenvolvimento
tardio, quer dizer, retardatários em relação aos
centros originários do capitalismo mundial.
(SALLUM JR, 2000, p. 411).

Nos anos 1940, o governo brasileiro garantia, por meio da política
fiscal e cambial, a transferência de renda para o setor industrial.
No entanto, a partir desse período, o modelo de industrialização
passa por sérias dificuldades. Não se trata mais de substituir os
produtos de consumo importados por similares nacionais, mas, sim,
de incrementar um modelo de desenvolvimento industrial articulado.
“Trata-se de saber como seria possível produzir internamente
automóveis, navios e maquinário ligado à mecânica pesada, bens
que dependiam de capitais elevados e de tecnologia avançada.” (DEL
PRIORE; VENANCIO, 2010, p. 264). Neste sentido, a abertura ao
capital estrangeiro tornou-se uma necessidade.

Segundo Fico (2000),

[...] pretensões de desenvolvimento de países
pobres nunca dependeram exclusivamente
de decisões internas. A importância atribuída
aos discursos relativos à maior ou menor
receptividade ao capital estrangeiro tende a
tangenciar a evidência de que, em se optando
pela diversificação da estrutura produtiva,
pela industrialização, enfim, por uma mudança
estrutural da economia brasileira, tornar-se-
ia inevitável o recurso a tecnologias e capitais
estrangeiros, seja pelo fluxo de capitais privados,
seja pelo recurso aos empréstimos públicos.
(FICO, 2000, p. 171).
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Quanto ao desenvolvimento científico-tecnológico do período,
Fico (2000) esclarece que, desde a década de 1950, funcionava
a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos. Formada no âmbito
do Ministério da Fazenda e integrada por técnicos brasileiros e
norte-americanos, a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos para o
Desenvolvimento Econômico foi resultado das negociações entre
Brasil e Estados Unidos iniciadas em 1950, visando ao financiamento
de um programa de reaparelhamento dos setores de infraestrutura
da economia brasileira.

Segundo D’Araújo (2011), a Comissão foi criada oficialmente em 19
de julho de 1951 e encerrou seus trabalhos em 31 de julho de 1953.
Era parte do plano norte-americano de assistência técnica para a
América Latina conhecido como Ponto IV, tornado público em 1949,
quando se formou no Brasil uma comissão encarregada de estudar
as prioridades para um programa de desenvolvimento do país. Essa
comissão acabou estabelecendo como prioridades os setores de
agricultura, energia e transporte, sem formular, contudo, um projeto
específico de financiamento.

D’Araújo (2011) afirma que a Comissão Mista valeu-se de estudos
sobre a economia brasileira que foram anteriormente elaborados
pelas missões norte-americanas Cooke e Abbink, enviadas ao Brasil,
respectivamente em 1942 e 1948.

Os trabalhos da Comissão Mista versaram
basicamente sobre as exigências técnicas e legais
para que o Brasil formulasse e implementasse
projetos prioritários relativos basicamente a
energia e transportes. No final, a Comissão
acabou aprovando 41 projetos do Plano de
Reaparelhamento Econômico elaborado pelo
governo. [...] Também como resultado do trabalho
da Comissão Mista ficou estabelecido que seria
criado o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico (BNDE), instituição encarregada de
financiar e gerir os recursos para esses projetos
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captados no Brasil ou no Eximbank e no BIRD,
responsáveis pelo financiamento em moeda
estrangeira. O BNDE foi criado em 20 de junho
de 1952, pela Lei nº 1.628. Durante o governo
Vargas, apenas 181 milhões de dólares foram
concedidos pelos bancos estrangeiros e nem
todos os projetos receberam financiamento. De
toda forma, a Comissão Mista e o BNDE ajudaram
a introduzir no Brasil uma prática mais racional
de gestão e aplicação de recursos públicos
em investimentos econômicos e contribuíram
para formar uma equipe de técnicos brasileiros
aptos a elaborar projetos de desenvolvimento.
(D’ARAUJO, 2011, p. 1).

Getúlio Vargas estabeleceu as bases da industrialização através da
criação de escolas técnicas SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial) e SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial),
de universidades do Brasil e da regulação de profissões e relações
de trabalho.

É importante ressaltar que foi durante o governo democrático de
Getúlio Vargas que foi criada, em 1948, a Sociedade Brasileira para
o Progresso da Ciência (SBPC), que fez crescer a pressão por uma
política sistemática de C&T, uma vez que a ciência era vista como
fator importante para a consolidação do setor produtivo, e é este o
ideário que orientará a criação, em 1950, do Conselho Nacional para
o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) em 1951,
considerados marcos da institucionalização da política científica no
Brasil.

Fico (2000) analisa o planejamento econômico do governo brasileiro
durante o período de 1946 a 1964, destacando os tímidos resultados
do Plano Salte (Eurico Gaspar Dutra) e do Plano Lafer (Getúlio
Vargas). Segundo o autor, apenas com o Plano de Metas de Juscelino
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Kubitschek, “o planejamento alcançaria patamares expressivos,
nunca antes experimentados no Brasil.” (FICO, 2000, p. 176).

No governo JK, o pensamento gerado pela Comissão Econômica para
a América Latina (Cepal, órgão da ONU, criado em 1948), priorizou
os investimentos estatais em polos de crescimento. Fico (2000)
esclarece que JK articulou a centralização do planejamento, tendo
por base, em termos formais, o Conselho de Desenvolvimento e
de grupos menores. “Os Grupos de Trabalho preparavam projetos
específicos e os Grupos Executivos, articulando administração
pública e iniciativa privada, tratavam de questões concretas de
tecnologia, recursos financeiros, manipulação de incentivos para a
implementação do Plano de Metas”. (FICO, 2000, p.177).

O governo JK beneficiou-se da situação internacional. A importação
de equipamentos e tecnologia foi financiada com o endividamento
externo. No entanto, essa possibilidade só pôde se concretizar em
função da competição estabelecida entre a Europa e os Estados
Unidos, ou seja, pela internacionalização do capital europeu,
favorecida pela criação da Comunidade Europeia (Tratado de Roma
de 1957) e, sobretudo, pela instalação de oligopólios internacionais
pela Alemanha e o Japão, que tinham a vantagem de se ampararem
em tecnologias e equipamentos mais atualizados. O Brasil, como
um dos mercados periféricos da América Latina, passou a ser objeto
de disputa dentro desse cenário de maior internacionalização da
economia mundial. As primeiras indústrias automobilísticas instaladas
no país durante os “anos dourados” foram europeias. (FICO, 2000,
p. 179).

O que se observa no cenário mundial é que, a partir de 1950, houve
uma grande mudança com relação à questão do desenvolvimento
tecnológico. Hobsbawm (1995) observa que o período conhecido
como “Era de Ouro” (entre 1950 e 1973) impressiona pela extensão
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em que o surto econômico parecia movido pela inovação e pela
revolução tecnológica. Durante esse período, o modelo de produção
em massa existente nos Estados Unidos da América (EUA) espalhou-
se pelo mundo e ampliava-se para novos tipos de produção nos EUA.
Bens e serviços, antes restritos a minorias, eram produzidos para um
mercado de massa. (HOBSBAWM, 1995, p.259).

Para Hobsbawm, a inovação e a revolução tecnológica multiplicaram
não apenas produtos melhorados de um tipo preexistente, mas
também criaram novos produtos, alguns revolucionários que
mudaram o mundo.

Segundo o Hobsbawm (1995):

Três coisas nesse terremoto tecnológico
impressionam o observador. Primeiro, ele
transformou absolutamente a vida cotidiana
no mundo rico e mesmo, em menor medida,
no mundo pobre, no qual o rádio podia agora,
graças ao transmissor e à miniaturizada bateria
de longa duração, chegar às mais remotas
aldeias, a ‘revolução verde’ transformou o cultivo
do arroz e do trigo, e as sandálias de plástico
substituíram os pés descalços [...]. Segundo,
quanto mais complexa a tecnologia envolvida,
mais complexa a estrada que ia da descoberta
ou invenção até a produção, e mais elaborado
e dispendioso o processo de percorrê-la.
Pesquisa e Desenvolvimento [P&D] tornaram-se
fundamentaisparaocrescimentoeconômicoe,por
esse motivo, reforçou-se a já enorme vantagem
das ‘economias de mercado desenvolvidas’ sobre
as demais. O ‘país desenvolvido’ típico tinha mais
de mil cientistas e engenheiros para cada milhão
de habitantes na década de 70, mas o Brasil
tinha cerca de 250, a Índia 130, o Paquistão
uns sessenta [...]. Terceiro, as novas tecnologias
eram, esmagadoramente, de capital intensivo e
(a não ser por cientistas e técnicos altamente
qualificados) exigiam pouca mão de obra, ou até
mesmo a substituíam. A grande característica
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da Era de Ouro era precisar cada vez mais de
maciços investimentos e cada vez menos gente,
a não ser como consumidores [...]. (HOBSBAWM,
1995, p.262).

Hobsbawm (1995) explica este triunfo econômico pela reestruturação
e reforma do capitalismo e pelo avanço da globalização e
internacionalização econômica. A reestruturação e reforma do
capitalismo produziu uma “economia mista” que permitiu ao Estado
planejar e administrar a modernização econômica e aumentou a
demanda. Observa-se, neste período, um processo de industrialização
sustentada, supervisionada, orientada e, às vezes, planejada e
administrada por governos. Houve também a preocupação com a
democratização do mercado, isto é, com a criação de um mercado
de consumo de massa, e o compromisso político de governos com o
pleno emprego e com a redução da desigualdade econômica a partir
da seguridade social e previdenciária. (HOBSBAWM, 1995, p.263-
265). Esse Estado, conhecido por diversos autores, como Welfare
State ou Estado de Bem-Estar Social, imperou na Europa e nos
EUA durante o período considerado, mas não chegou a se firmar na
América Latina.

Quanto à revolução tecnológica, Hobsbawm (1995) afirma que
não é tão seguro que esta explique a Era de Ouro, embora fosse
expressiva. Muita da industrialização nessas décadas deveu-se à
disseminação a novos países de processos baseados em inovações
e velhas tecnologias. O impacto da tecnologia gerada pela alta
pesquisa só se tornou substancial nas décadas de crise depois de
1973, quando houve inovação na tecnologia de informação e na
engenharia genética. (HOBSBAWM, 1995, p.265).

A partir da década de 1970, é possível afirma que o processo de
globalização vem mudando a forma de organização e o padrão de
desenvolvimento dos países periféricos. Hobsbawm (1995) inclui o
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Brasil entre os países que passam a exigir o fim do atraso através
da industrialização sistemática, ou seja, através da ação e controle
do Estado.

O autor afirma que:

países anteriormente coloniais ou dependentes
mais bem colocados, que escolheram o caminho
do desenvolvimento econômico planejado ou
patrocinados pelo Estado [...] vieram a ser
conhecidos a partir da década de 1970, no
jargão dos funcionários internacionais como
NICs (Newly industrializing countries – Países de
industrialização recente). (HOBSBAWM, 1995,
p.344).

Segundo o autor, o Brasil se tornou, por algum tempo, o oitavo maior
país industrial do mundo não comunista. Planejamento e iniciativa de
Estado eram a voga em toda parte do mundo nas décadas de 1950 e
1960, e nos NICs até a década de 1990. (HOBSBAWM, 1995, p.344).

Quanto ao investimento em ciência, Hobsbawm (1995) afirma que,
no fim do século XX, ainda havia partes do mundo que geravam
visivelmente poucos cientistas como a América Latina. Contudo, para
o autor, isso era natural, pois “nas décadas de 1970 e 1980, os países
capitalistas desenvolvidos gastaram quase três quartos de todos
os orçamentos do mundo em pesquisa e desenvolvimento (P&D),
enquanto os pobres (‘em desenvolvimento’) não gastaram mais de
2% a 3%”. (HOBSBAWM, 1995, p.506).

Objetivamente, a maior parte do atual sistema de C&T foi criada
durante o regime militar, entre 1968 e 1980. O desenvolvimento
técnico-científico foi planejado a partir da criação do Programa de
Ação Econômica do Governo (PAEG 1964-1966) de apoio à indústria
nacional. (MALDANER, 2011, p. 84).
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O Programa Estratégico de Desenvolvimento (PED), enunciado em
1968, propôs, pela primeira vez, de forma explícita e sistematizada,
uma política de ciência e tecnologia para o país. Do ponto de vista
de seus objetivos,

a política científica e tecnológica enfatiza,
ao lado da necessidade de se acelerar o
ritmo de incorporação de tecnologia, a
importância de empreender esforço próprio
de pesquisa com vistas a capacitar o país para
a adaptação e criação de tecnologia própria e,
consequentemente, a reduzir sua dependência
em relação a fontes externas de know-how
e alcançar maior autonomia tecnológica. Na
formulação original do Programa Estratégico
de Desenvolvimento, essa ênfase aparecia
associada a uma visão particular da estratégia de
industrialização via substituição de importações
e contemplava induzir uma última etapa desse
processo: a substituição de tecnologia constitui
o desdobramento da substituição de importação
de produtos industriais. Tal associação não é
mais explicitada nos planos governamentais
subsequentes; parece lícito afirmar, no entanto,
que ela está igualmente subjacente à política
científica e tecnológica formulada ao longo das
décadas de setenta e oitenta. (GUIMARÃES,
2011, p.2).

A década de 1970 inaugura a fase dos Planos Nacionais de
Desenvolvimento – os PNDs, incluindo a política científica e
tecnológica na estratégia global de desenvolvimento, que originaram
os Planos Básicos de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
– os PBDCTs I, II e III, apoiados financeiramente pelo Fundo de
Desenvolvimento Tecnológico (FUNTEC) do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico, substituído mais tarde pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT),
administrado pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP).
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De acordo comGuimarães (2011), essa política de ciência e tecnologia
não consegue mobilizar apoio no âmbito do sistema produtivo,
caracterizando-se como um projeto restrito a um segmento particular
da burocracia estatal e da comunidade acadêmica. De maneira geral,
tal política não convergia com a política econômica e, em particular,
com a política industrial implementada na maior parte do período -
voltada para a promoção do processo de substituição de importações
e de crescimento industrial do país, mas indiferente quanto à
origem da tecnologia que viabilizava esse processo. Somente nos
anos 1974-1979, essa ausência de convergência é atenuada, uma
vez que, no contexto da nova etapa de substituição acelerada de
importações promovida pelo II PND, a política industrial também
passa a enfatizar a redução da dependência externa e a busca de
autonomia. (GUIMARÃES, 2011, p.3).

Quanto às políticas de C&T e as questões regionais, começam a serem
articuladas a partir do I PBDCT (1973-1974). Até então os esforços
concentram-se na formação de recursos humanos em pesquisa
básica e pesquisa aplicada, mediante a criação de mecanismos de
fomento e reestruturação das universidades públicas e institutos
de pesquisa. Não havia propriamente um esforço articulado e
com diretrizes claras para vincular o desenvolvimento científico ao
desenvolvimento socioeconômico, denotando-se também uma falta
de preocupação efetiva com as diferenças regionais da base técnico-
científica instalada. O I PBDCT, conjugado aos objetivos nacionais
do I PND de construir uma economia para os anos 70, moderna
e dinâmica, permitindo ao País enfrentar a competição econômica
e tecnológica, apresenta já alguma preocupação com as questões
regionais. (NETO; ALBUQUERQUE, 1996, p. 42). Mas, somente a
Constituição Federal de 1988 facultou aos Estados a vinculação
orçamentária para o setor de CT&I, estimulando, assim, atividades de
fomento à pesquisa científica e tecnológica por parte dos governos. O
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sistema criado para apoiar esta descentralização inclui as Fundações
Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAPs).

Na década de 1980, a chamada “década perdida”, enquanto o Brasil
e os países endividados do Terceiro Mundo permaneceram quase
paralisados, os países doPrimeiroMundo fortaleceramsuas economias
e desencadearam uma nova revolução tecnológica, inventando e
incorporando novas máquinas, novos processos de produção e nova
organização empresarial, que promoveram mudanças significativas
no mundo. Quando se tratou de substituir importações, o Brasil
serviu-se de tecnologia gerada nos países que ocupam a vanguarda
industrial, científica e tecnológica. A partir dessa revolução nos países
do Primeiro Mundo, o Brasil passa a contar com uma tecnologia
obsoleta. A partir dos anos 1990, a prioridade passa a ser a absorção
da tecnologia e não mais o desenvolvimento tecnológico próprio,
ideia que vigorava nas décadas anteriores. (BRUM, 2002, p. 427 e
428).

Durante esta década, o debate sobre política da informação pautou o
início da atuação do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). Criado
em 1985, o MCT passou a coordenar todas as atividades relativas
à ciência e tecnologia, passando a agrupar sob o mesmo comando
todos os institutos de pesquisa e todos os promotores de Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D). (MALDANER, 2011, p. 88).

A primeira tentativa de se traçar uma política clara de C&T aconteceu
a partir das PNDs, que procuraram priorizar o tema. O resultado
foi a ampliação das pesquisas em Universidades, produzindo Ciência
Básica. Com a criação do MCT, houve uma tentativa de unificar a
política com a ação, agrupando sob umamesma coordenação todos os
órgãos e entidades que realizavam atividades na área, principalmente
da Ciência, antes espalhados pelos demais ministérios. Maldaner
(2011) observa que “sob certo aspecto, a criação do MCT parece
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ter reforçado o direcionamento para a Ciência Básica, fortalecendo
a pesquisa nas Universidades, sem a necessária correlação com as
empresas.” (MALDANER, 2011, p.156).

Maldaner (2011) afirma que “apesar do esforço governamental, a
política de C&T não foi efetiva na construção de uma tecnologia
nacional no Brasil”. (p.156).

De acordo com Schwartzman (2011),

A principal lição que podemos tirar da década
perdida é que as concepções, os formatos
institucionais e os próprios valores que presidiram
o estabelecimento do sistema brasileiro de ciência
e tecnologia nos anos 70, e que entraram em
crise nos anos 80, não podem ser, simplesmente,
ressuscitados nos anos 90. Em parte, porque
a crise dos anos 80 não deixou de ser uma
decorrência das opções dos anos anteriores; e
em parte porque o mundo deste final de século
não é mais aquele de vinte anos atrás. Parece
uma lição simples, mas é de seu aprendizado
coletivo que depende o futuro que espera o país.
(SCHWARTZMAN, 2011, p. 6).

O fato de que o século XX dependeu da C&T é inquestionável.
Quando o século chega ao fim, a tecnologia com base em avançadas
teoria e pesquisa científicas dominou o boom econômico da segunda
metade do século XX, e não mais apenas no mundo desenvolvido.
Na década de 1970 tornou-se evidente que não se podia divorciar
a pesquisa das consequências econômicas e sociais das tecnologias
que ela gerava. Também, na década de 1970, as transformações
provocadas pela crise do Estado mudaram o papel tradicional do
Estado. Na década de 1980, as reformas administrativas provocaram
a introdução da lógica da produtividade e dos modelos gerenciais
do setor privado na administração pública. Já na década de 1990,
observa-se um forte impacto nas relações de força entre “mercados”
e Estados Nacionais.
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Nos anos 1990, a prioridade passa a ser a absorção da tecnologia e
não mais o desenvolvimento tecnológico próprio, ideia que vigorava
nas décadas anteriores.

Segundo Del Priore e Venâncio (2011), no final dos anos 1980,
surge uma palavra: mundialização ou globalização. Palavras que se
impõem para caracterizar a constituição de um planeta geofinanceiro.
Empresasmultinacionais são outra faceta desse sistema. “O fenômeno
não é novo, mas as múltiplas operações de concentração e fusão ou
aquisições nos setores da comunicação, bancos, automotivo e da
eletrônica conhecem um florescimento fenomenal”. (DEL PRIORE;
VENANCIO, 2011, p. 294).

3. CRESCIMENTOECONÔMICOEDESENVOLVIMENTO
SOCIAL

Os anos 2000 têm por premissa a questão do desenvolvimento
econômico-social do país sobre outra concepção que não prioriza
apenas o desenvolvimento a partir do avanço econômico e
tecnológico. Hoje, o desenvolvimento social ganhou prioridade na
agenda do país. Neste sentido, concebe-se Ciência, Tecnologia e
Inovação (CT&I) para o desenvolvimento social.

O debate atual sobre o desenvolvimento econômico do país tem
colocado em pauta a questão sobre as contradições que podem
existir entre o aumento aferido pelo Produto Interno Bruto (PIB), que
mede o desenvolvimento econômico do país, e a efetiva melhoria da
qualidade de vida da população. A proposta que se tem elaborado
para abarcar uma dimensão mais abrangente com relação ao
desenvolvimento se apresenta através do Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH), que inclui outros valores além do econômico. Outra
questão, também, colocada em pauta dentro dessa nova visão, é
a da sustentabilidade como proposta alternativa ao modelo de
desenvolvimento hegemônico.
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De acordo com Veiga (2005), Celso Furtado na obra “O mito do
desenvolvimento econômico” afirma que:

[...] a ideia de desenvolvimento econômico é um
simples mito. Graças a essa ideia, diz ele, tem
sido possível desviar as atenções da tarefa básica
de identificação das necessidades fundamentais
da coletividade e das possibilidades que abre ao
homem o avanço da ciência, para concentrá-lo em
objetivos abstratos, como são os investimentos,
as exportações e o crescimento. (VEIGA, 2005,
p. 89).

Neste sentido, observamos uma crítica ao modelo hegemônico do
desenvolvimento capitalista globalizado, que reduz o desenvolvimento
social ao crescimento econômico.

Para Sachs (1996), o crescimento não traz, automaticamente, o
desenvolvimento, tampouco a felicidade. O autor chama a atenção
para o fato de que uma situação mais comum é a do crescimento
pela desigualdade, com efeitos sociais perversos: a acumulação de
riqueza nas mãos de uma minoria, com a simultânea produção de
pobreza maciça e deterioração das condições de vida. Nos casos
extremos, afirma Sachs, estamos na presença de crescimento com
des-desenvolvimento. (SACHS, 1996, p.156 e157).

Vecchiatti (2004) questiona se o desenvolvimento socialmente justo
e ambientalmente sustentável estaria realmente na contramão do
crescimento econômico. Segundo a autora,

uma das conclusões óbvias que pode ser extraída
desse quadro de contrastes é que o crescimento
econômico, por si só, não traz automaticamente
o desenvolvimento. Na prática, a equação
que relaciona crescimento e desenvolvimento,
ainda não está com suas variáveis equilibradas.
(VECCHIATTI, 2004, p. 90).
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É a partir dessa visão que podemos analisar o Brasil durante esse
período. Segundo Del Priore e Venâncio (2011),

em 1º de janeiro de 2003, Luis Inácio Lula da
Silva assume a presidência do Brasil. Em um
país que, durante mais de dez anos – incluindo o
período de governo de Fernando Collor (1989-92)
e o de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002)
-, foi dominado por políticas sociais e econômicas
definidas como neoliberais, tratava-se de uma
mudança surpreendente. [...] Procura-se diminuir
os efeitos negativos da globalização, criando-se
formas de proteger o sistema econômico nacional.
Junto a isso, combatem-se as desigualdades,
através de políticas de distribuição de renda e
uma série de outros programas sociais. (DEL
PRIORE; VENANCIO, 2011, p. 293 e 294).

Os autores enfatizam que o modelo agrário-exportador do governo,
que apesar de serem criticados por alguns economistas, predominou
no período. Houve um recuo dos produtos manufaturados na pauta
de exportações brasileiras em proveito dos produtos minerais e
agrícolas. Os partidários dessa forma de desenvolvimento econômico
alegam que a expansão do agronegócio de nossos dias é baseada no
aumento de produtividade, via desenvolvimento tecnológico.

Assim, ao contrário do que ocorria no passado,
em que a expansão da área plantada era o
‘motor’ do aumento da produção, o que ocorre
hoje é o melhoramento genético e o uso de
gestões empresariais avançadas no campo.
Reconhece-se, ainda, que o novo agronegócio
abre caminho para a progressiva industrialização
dos produtos agrícolas, agregando-lhes valor – ou
seja, gerando novos empregos rurais e urbanos -,
assim como contornando os efeitos negativos da
superprodução. (DEL PRIORE; VENANCIO, 2011,
p. 295 e 296).

Quanto ao Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), cuja primeira
fase de implantação foi prevista para o período de 2007-10, tem
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por objetivo investir elevados recursos públicos em obras de
infraestrutura, principalmente em rodovias, ferrovias e hidrelétricas.
“Críticos retrucam: dependendo do destino desses investimentos –
acompanhando o agronegócio, por exemplo – pode-se aprofundar a
tendência agroexportadora da economia brasileira em detrimento da
estrutura industrial”. (DEL PRIORE; VENANCIO, 2011, p. 296).

O desenvolvimento social passa a ter prioridade nas atuais políticas
de Estado. Sua consolidação representa a promoção, a popularização
e o aperfeiçoamento da produção e da difusão de tecnologias e
inovações para a inclusão social. Neste contexto estão as políticas
de ensino fundamental e médio, a implantação de Tecnologias
Assistivas, Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs), apoio aos
Telecentros e Arranjos Produtivos Locais (APLs), bem como a P&D
para Segurança Alimentar e Nutricional. Os objetivos da implantação
da política Tecnologias para o Desenvolvimento Social, de acordo
com o MCT, é “articular, fomentar e promover ações para a produção,
a difusão, a apropriação e a aplicação do conhecimento científico,
tecnológico e de inovação como instrumento de desenvolvimento
social, econômico e regional do país, bem como mecanismo de
inclusão digital, mediante o desenvolvimento de PD&I voltados
para as tecnologias sociais e de inclusão, por meio de processos
metodológicos participativos”. (MCT, 2011).

Quanto à questão da regionalização, o papel da APL é fundamental.
“APL é o termo que se usa para definir uma aglomeração de
empresas com a mesma especialização produtiva e que se localiza
em um mesmo espaço geográfico. Os APLs mantêm vínculos de
articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si, contando
também com apoio de instituições locais como Governo, associações
empresariais”. (MCT, 2011).
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Ao analisar a questão atual sobre desenvolvimento no Brasil, Ferrarezi
(2010) observa que:

os governos têm tido que proporcionar vantagens
comparativas a fim de atrair o capital para a sua
região, o que exige muito mais do que baixo custo
de mão de obra e de matérias primas. Tornou-se
fundamental possuir capital humano (educação,
formação profissional e saúde), investimento em
ciência e tecnologia, estabilização econômica,
reforma fiscal e previdenciária, etc... (FERRAREZI,
2010, p.1).

Ferrarezi (2010) afirma que, nas décadas de 1980 e 1990, dentro do
processo de globalização e internacionalização da economia, o papel
tradicional do Estado na Europa e nos EUA foi sendo suplantado
devido às exigências das reformas administrativas (aumento da
eficiência, corte nos gastos e atuação mais flexível do aparato
burocrático). “Tenta-se introduzir a lógica da produtividade e os
modelos gerenciais dos setores privado na administração pública”.
(FERRAREZI, 2010, p.1).

Neste contexto, os desafios colocados para o desenvolvimento de
um país não apenas se restringem a atuação do poder estatal,
pois a diversidade do mundo contemporâneo colocava em cena
novos atores e novas demandas econômicas e sociais que vão
além das possibilidades de serem atendidas somente pelo Estado.
As transformações provocaram grande impacto nas relações entre
Estados, mercado e sociedade civil.

Inicialmente, houve uma retração do Estado na provisão de políticas
econômico-sociais, que foi reforçada por uma forte conotação
ideológica com a participação da mídia, a partir da imagem de sua
ineficiência, associando os males da crise à própria existência do
Estado.
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Ferrarezi (2010) cita Boaventura Souza Santos que analisa a forte
conotação ideológica de que se revestiu o “princípio do mercado”,
o chamado neoliberalismo a partir da década de 1990. Tal princípio
contou com a presença de pressupostos como autonomia, liberdade,
iniciativa privada, concorrência, competitividade, eficácia/eficiência,
lucro e exerceu influência na tentativa de legitimar a retirada do
Estado da prestação de serviços, ocultando a atuação econômica
estatal em favor das empresas como incentivos fiscais, tributação
regressiva, etc. (FERRAREZI, 2010, apud SANTOS, 1995, p.251).

Entretanto, para Ferrarezi (2010), o princípio do mercado foi
acompanhado pelo apelo ao “princípio de comunidade”, ou seja, as
ideias como participação, solidariedade, autonomia. Em todo omundo
as sociedades civis têm tido suas ações revitalizadas por inúmeras
iniciativas autônomas. Em países desenvolvidos, as organizações
autônomas da sociedade civil sem fins lucrativos respondem à cultura
cívica em países menos desenvolvidos econômica e socialmente,
“quer se passar a ideia de que seu surgimento e atuação constituem
resposta à incapacidade de o Estado atender as demandas sociais”.
(FERRAREZI, 2010, p.2).

Os ideais do “princípio de comunidade” são vistos por Ferrarezi (2010)
como uma possibilidade de atuação emancipatória da sociedade,

[...] através da produção de uma nova cultura
política e uma nova qualidade de vida pessoal
e coletiva. Assim, abre-se um campo imenso
para a participação de novos atores – já que a
relação dicotômica entre o Estado e o mercado é
suavizada, prevalecendo mais a noção tripartite
Estado/mercado/sociedade civil. Essa noção
assume maior importância no momento em
que o capitalismo mundial, ao mesmo tempo
em que transnacionaliza os problemas, localiza
nacionalmente as soluções, apontando para a
realização de parcerias face ao baixo impacto que
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as ações isoladas tendem a produzir. (FERRAREZI,
2010, p.3).

Para Ferrarezi (2010), “independentemente da eficiência e eficácia
da ação estatal, o crescimento e proliferação das organizações da
sociedade civil é uma resposta às necessidades da ‘modernidade’ e
não somente ao padrão de atuação do Estado”. (FERRAREZI, 2010,
p.2).

Portanto, num segundo momento, de acordo com Ferrarezi
(2010), observaram-se novos papéis delineados para o Estado
em um contexto globalizado, no qual a necessidade de promover
relações de parcerias entre Estado, mercado e sociedade civil para
o desenvolvimento econômico e social tornaram-se imprescindíveis.

Ferrarezi (2010) observa que a dimensão dos problemas sociais
brasileiros (desigualdade de renda, pobreza, diversas formas de
exclusão social, baixa qualificação profissional, etc.), as demandas
crescentes e complexas (pelo reconhecimento e defesa de direitos
difusos, pela ética na política, pela defesa do meio ambiente, etc.)
e a heterogeneidade socioeconômico-cultural e regional não podem
ser resolvidas apenas pela ação do poder público estatal.

Isso não somente pelos limites financeiros,
organizacionais e gerenciais do Estado, mas,
principalmente, pelo esgotamento de suas
funções tradicionais ligadas ao Estado de Bem-
Estar Social, que nem ao menos se completou no
país, e pelas novas demandas [...] decorrentes da
democratização da sociedade civil que ficou mais
complexa e dinâmica. (FERRAREZI, 2010, p.2).

Faz-se necessário aumentar o acesso da população às instâncias
decisórias, ou seja, à participação efetiva nas tomadas de decisões
nas esferas públicas, além de viabilizar seu acesso à riqueza gerada
pelo país, através de uma política de distribuição de renda mais
justa e igualitária. Permitir, também, a possibilidade do acesso ao
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conhecimento desenvolvido (democratização do conhecimento)
através de política pública educacional que possibilite ao cidadão,
desde cedo, ter uma visão crítica. Isso só será possível quando a
atenção dos governantes não estiver voltada para índices meramente
quantitativos, sem levar em consideração o aspecto qualitativo, base
de todo processo.

Em especial, nos anos 1990, surge a concepção de governança
(governance) com a intenção de ampliar o conceito estritamente
econômico de gestão pública, para abarcar uma visão mais ampla
que envolva as dimensões econômica, política e social para aumentar
a capacidade do governo na promoção do desenvolvimento.

No que se refere ao termo governance, Costa (2010) afirma que:

[...] foi introduzido no debate político
internacional a partir do Banco Mundial, que o
define como ‘o modo como o poder é exercido
na gestão dos recursos econômicos e sociais
de um país com vista ao desenvolvimento’. A
noção de boa governança (good governance), do
Banco Mundial, vem intrinsecamente associada à
capacidade governativa e passa a ser requisito
indispensável para um desenvolvimento
sustentável, incorporando ao crescimento
econômico, a equidade social e os direitos
humanos. (COSTA, 2010, p. 2).

Desta forma, a reformulação do papel do Estado, no que se refere à
promoção do desenvolvimento econômico e social de um país, está
centrada no tripé Estado/Mercado/Sociedade Civil na implementação
da política de CT&I. O debate atual sobre desenvolvimento revelou a
necessidade de investimento em capital humano e social. De acordo
com o Banco Mundial, entende-se por capital humano a qualidade
de recursos humanos (incluindo educação, saúde e nutrição) e por
capital social, os valores sociais compartilhados, a capacidade para
atuar sinergicamente e de gerar redes e sistemas de colaboração no
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interior da sociedade. (BANCO MUNDIAL apud FERRAREZI, 2010,
p.3).

Neste sentido, o próprio poder público incentiva a coexistência
de outra forma de implementação de políticas sociais; a partir da
solidariedade. As empresas passam a atuar socialmente, expandindo
o foco para as comunidades, em especial aquelas ao entorno de sua
atividade econômica. A capacidade gestora do Estado em parceria
com empresas autointituladas como socialmente responsáveis passa
a se estruturar a partir da descentralização, o que requer um aporte
de redes humanas e organizacionais.

A Responsabilidade Social das Empresas (RSE) tenta ampliar-se
em relação à filantropia na medida em que mostra que deve ser
uma “estratégia de negócio, com gerenciamento operacional,
planejamento definido e com departamentos específicos dentro da
empresa para desenvolver os projetos, implementá-los e controlar os
resultados”.(COSTA, 2010, p.5).

Segundo Costa (2010), a partir do final do século XX, o capitalismo
passa a adotar as ideias de empreendedorismo criativo e autêntico
neste novo capitalismo mais relacional. Este tipo de empreendimento
social tem se mostrado como uma nova fórmula organizacional para
a produção do bem comum. De acordo com a autora,

[...] além de suas atividades naturais de obtenção
de lucro imediato, as empresas têm sido impelidas
a fazer mais, a demonstrar que são socialmente
responsáveis. Elas, hoje, ultrapassam os
muros das fábricas e precisam mostrar que
têm compromisso como o desenvolvimento
nacional com base em padrões internacionais
de sustentabilidade social e ambiental. Algumas
empresas brasileiras passaram a criar fundações
e institutos na busca por uma nova natureza
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que transcenda sua busca pelo lucro. São
investimentos feitos em iniciativas sociais para
beneficiários externos às empresas que têm se
dado, de forma geral, em três áreas distintas:
a) apoio a programas de governo; b) difusão de
melhores práticas (best practices); c) provisão de
serviços; entre outras atividades. (COSTA, 2010,
p.9).

Começando pela criação da FAPEMIG e a destinação de 1% do
orçamento estadual para a pesquisa e depois chegando à criação da
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SECTES).

4. CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM MINAS GERAIS

Em Minas Gerais, a construção do Sistema de Ciência, Tecnologia e
Inovação começa com a criação da Fundação de Amparo a Pesquisa
do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) em 1885, dentro do contexto,
já citado acima, de um esforço em articular as políticas de C&T com
as questões regionais a partir dos Planos Básicos de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (PBDCTs). Segundo Neto e Albuquerque
(1996), o I PBDCT (1973-1974) já apresenta alguma preocupação
com as questões regionais. (NETO; ALBUQUERQUE, 2011, p. 42).

Desde a sua criação, a FAPEMIG sofreu algumas transformações
institucionais, principalmente a partir da Constituição Federal de 1988
que facultou aos Estados a vinculação orçamentária para o setor de
CT&I, estimulando assim atividades de fomento à pesquisa científica
e tecnológica por parte dos governos estaduais. O sistema criado
para apoiar esta descentralização inclui as Fundações Estaduais
de Amparo à Pesquisa (FAPs). Seus recursos são assegurados pela
Constituição Estadual, que determina o repasse de 1% da receita
orçamentária corrente do Estado para apoio às atividades de CT&I.
(FAPEMIG, 2011).
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A Constituição Estadual também instituiu como prioridade os
projetos que se ajustassem às diretrizes básicas estabelecidas pelo
Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia (Conecit), definido como
essenciais ao desenvolvimento científico e tecnológico do Estado, e
à reestruturação da capacidade técnico-científica das instituições de
pesquisas do Estado, em conformidade com os princípios definidos
nos Planos Mineiros de Desenvolvimento Integrado (PMDIs)
e completados nos Programas dos Planos Plurianuais de Ação
Governamental (PPAGs).

Em poucos anos de efetiva existência, a FAPEMIG é reconhecida
nacionalmente por sua contribuição à capacitação técnica e científica
do país. Pois, dentre suas finalidades e competência está custear
ou financiar, total ou parcialmente, projetos de pesquisa científica
e tecnológica, de pesquisadores individuais ou de instituições de
direito público ou privado, os quais sejam considerados relevantes
para o desenvolvimento científico, técnico, econômico e social do
Estado. (FAPEMIG, 2011).

A FAPEMIG é, portanto, uma fundação do Governo Estadual,
vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior (SECTES). É a única agência de fomento e desenvolvimento
científico e tecnológico de Minas Gerais vinculada à SECTES. Seus
recursos financeiros são assegurados pela Constituição do Estado.
Sua missão é induzir e fomentar a pesquisa e a inovação científica
e tecnológica para o desenvolvimento de Minas Gerais. (FAPEMIG,
2011).

Atua, entre outras atividades, no financiamento de projetos de
pesquisa científica e tecnológica, no incentivo à capacitação de
recursos humanos para Ciência e Tecnologia, por meio de bolsas
em diversos níveis de formação e na promoção da integração entre
o setor produtivo e instituição de pesquisa e desenvolvimento. Seu
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trabalho é orientado por princípios como ética, comprometimento,
autonomia, universalidade e excelência. A partir disso, foi definida
sua visão, que é ser reconhecida como principal agente indutor do
desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação em Minas
Gerais. (FAPEMIG, 2011).

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
(SECTES) é um órgão do poder executivo do estado brasileiro de
Minas Gerais. A sua competência é promover a ciência, a tecnologia,
a inovação e o ensino superior para o desenvolvimento sustentável e
a melhoria da qualidade de vida em Minas Gerais. (SECTES, 2010).

A política dessa Secretaria de transformar Minas “no melhor estado
para se viver”, lançada em 2003, corresponde ao desafio do setor
de CT&I em transformar o conhecimento gerado pelas pesquisas
científicas em riqueza para a sociedade através da inovação. O que se
pretende é que os investimentos, que são pagos através de impostos
pelos cidadãos, retornem à sociedade em forma de benefícios e
geração de riqueza.

De acordo com Portugal e Vilela

[...] há um conjunto de ações neste sentido que
começam com a decisão de colocar as crianças
mais cedo na escola, passam pela melhoria da
educaçãobásica,pela implementaçãodoagressivo
Programa de Educação Profissionalizante (PED),
pelo fortalecimento da SECTES e pela firme e
emblemática decisão: alocar, de forma inédita, a
totalidade dos recursos previstos na Constituição
do Estado, correspondente a 1% da receita líquida
do ICMS, para a Fundação de Amparo à Pesquisa
de Minas Gerais (FAPEMIG). (PORTUGAL; VILELA,
SECTES, 2010, p.10).
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Partindo da concepção de desenvolvimento sustentável, a política da
SECTES está aliada com a orientação maior do Estado, explicitada no
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI),

[...] que definiu um conjunto de políticas e
projetos e que leva em conta a cadeia ciência
– tecnologia – inovação, áreas interdependentes
e complementares... A ciência e a tecnologia
geradas só beneficiam realmente a sociedade se
forem incorporadas ao processo produtivo e ao
cotidiano das pessoas por meio da inovação que,
atualmente, é o grande desafio para todas as
regiões e países. (PORTUGAL; VILELA, SECTES
2010, pp. 12 e 13).

Neste sentido, a SECTES percebe o desenvolvimento como resultante
da

[...] sinergia entre mudanças, que podem ser
caracterizadas como mudanças tecnológicas e
político-institucionais. As pessoas só usufruem
de todo o potencial do desenvolvimento quando
ambos os tipos de mudança caminham juntos.
Os grandes avanços científicos e tecnológicos só
têm impacto na vida das pessoas se legislação,
políticas públicas (de incentivo, por exemplo) e
infraestrutura criarem as condições para que as
pessoas tenham acesso e possam usar bem a
tecnologia... Da mesma forma, de pouco adianta
um país ter políticas de incentivo, legislação
adequada e infraestrutura se não tem domínio
ou acesso às tecnologias que possam resultar
em riqueza e bem-estar para a sociedade.
(PORTUGAL; ASSIS, SECTES 2010, p. 15).
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No que se refere à percepção da sociedade sobre o desenvolvimento
da ciência e tecnologia, podemos observar que em uma democracia,
as mudanças político-institucionais e tecnológicas dependem da
mobilização de grupos sociais para a defesa de seus interesses.
Assim, é preciso que as pessoas tenham oportunidade de participar
e se organizem para a defesa desses interesses. Entre vários
interesses prioritários ligados à saúde, educação, segurança, etc.,
de acordo com Portugal e Assis (2010), “há mudanças ocorrendo na
sociedade e indicativos de pesquisas de opinião que mostram que o
cidadão está atento e interessado na questão da ciência, tecnologia
e inovação.” (PORTUGAL; ASSIS, SECTES 2010, p.16).

Os autores afirmam que a era da internet mudou a “democracia
opinativa a colaborativa, onde o indivíduo pode fazer algo para mudar
sua realidade, porque ele não precisa escutar a mídia de massa
passivamente. Com a internet, ele pode opinar imediatamente por
meio do Twitter, Facebook, etc.” (PORTUGAL; ASSIS, SECTES p.16).

Diante do que foi exposto acima, podemos afirmar que existe uma
consciência da SECTES de que Ciência, Tecnologia e Inovação têm
impactos significativos no desenvolvimento econômico e social. A
Secretaria sustentaqueaciênciaea tecnologianãodevempermanecer
restritas a um grupo de privilegiados, mas devem estar voltadas para
as demandas de toda a sociedade mineira e brasileira. Defende uma
forte democratização do conhecimento científico a partir de políticas
públicas nesta área que congregue toda a sociedade.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo procurou demonstrar que o Brasil e, especificamente,
Minas Gerais, para se inserirem na era do conhecimento devem
considerar principalmente a questão da história da C&T no país. É a
partir dessa visão histórica que podemos constatar a importância do
C&T para o desenvolvimento social do país.
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Considerar o desenvolvimento do país vai além de pensar a C&T
apenas para o crescimento econômico. É fundamental agregar
valor a esse desenvolvimento incluindo o bem-estar da população.
O desenvolvimento deve ser observado na sua forma mais ampla
possível, ou seja, a partir do atendimento mínimo das necessidades
básicas da população, uma vez que o desenvolvimento só poderá
ser considerado efetivo se se constituir em desenvolvimento
humano, social e sustentável. Trata-se, portanto, quando se fala em
desenvolvimento, de buscar a melhoria de vida das pessoas e da
sociedade como um todo.

Coerente com a proposta de criação de redes de inovação a
SECTES norteou a sua ação, elaborando políticas públicas na área
científica e tecnológica e congregando 4 grupos: o Estado (através
de suas instituições), os Movimentos Sociais, o empresariado e
a Comunidade de Pesquisas. De acordo com a Secretaria, “esses
grupos permitem a construção de uma sociedade apoiada em uma
estrutura representativa voltada para o fortalecimento da inovação e
da competitividade, contribuindo para a geração de riqueza em um
ambiente científico e tecnológico, voltado às demandas de toda a
sociedade mineira e brasileira”. (PORTUGAL; ASSIS, SECTES, 2010,
p. 17).
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RESUMO

O presente artigo discorre sobre a Gestão do Conhecimento e sua
evolução no processo de gestão de pessoas. Busca compreender
as relações entre os sujeitos atuantes nas relações de trabalho e
emprego e destes nas organizações nas quais estão inseridos. Na
evolução histórica dessas relações, a partir do início do século XX,
e, já na Era da Informação, a partir dos anos 90, a administração
de pessoas agrega, como ferramenta fundamental, a Gestão do
Conhecimento, visando acompanhar e garantir estratégias para o
enfretamento a um mercado flexível e descentralizado.
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EL CONOCIMIENTO: una evolución en los procesos de
gestión de personas

RESUMEN

El presente artículo trata de la Gestión del Conocimiento y su
evolución en el proceso de gestión de personas. Tiene por finalidad
comprender las relaciones entre los sujetos actuantes en el ámbito
del trabajo y empleo y de éstas con las organizaciones en las
cuales están inseridos. En la evolución histórica de estas relaciones,
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a partir de principios del siglo XX y en la era de la información, a
partir de los años 90, la administración de personas constituye una
herramienta fundamental en la Gestión del Conocimiento, cuya
finalidad es seguir y garantizar estrategias para hacer frente a un
mercado flexible y descentralizado.

Palabras-clave: Gestión del Conocimiento. Gestión de personas,
Evolución en el proceso de gestión de personas.

KNOWLEDGE MANAGEMENT: an evolution in the human
resources process

ABSTRACT

This article discusses Knowledge Management and its evolution
in the Human Resources management process. It seeks to
understand the interaction among individuals in a work relationship
within organizations. Considering the historical evolution of these
relationships since the beginning of the XX century, and within the
Information Age since the 90s, Human Resources management
implemented Knowledge Management process as a crucial tool
to keep pace and to develop strategies to face a flexible and
decentralized market.

Keywords: Knowledge Management. Human Resources
management. Evolution in the Human Resources
management process.

1. INTRODUÇÃO

Este artigo émotivado pelo interesse de compreender como a Gestão
do Conhecimento pode ser um diferencial competitivo dentro das
organizações. Porém, é importante conhecer a evolução da Gestão
de Pessoas – GP para perceber, de forma mais nítida, todo o processo
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da valorização das pessoas nas empresas. Várias denominações à GP
surgiram com esta evolução ao longo do tempo.

No passado, as expressões utilizadas eram: a Administração de
Pessoal, Relações Industriais, Relações Humanas. Ultimamente os
termos encontrados sãoaAdministraçãodeRecursosHumanos (ARH),
Gestão de Pessoas (GP), Desenvolvimento de Recursos Humanos,
Comportamento Organizacional (CO), Gestão do Conhecimento
(GC), Gestão de Talentos (GT) e Gestão de Gente. A Gestão Pessoas
vem substituir a Administração de Recursos Humanos, que é uma
das expressões mais utilizadas na atualidade e no contexto das
organizações.

Sabe-se que o capital financeiro é indispensável para o sucesso
de uma empresa, mas, hoje, percebe-se que admitir e manter
uma boa equipe de trabalho é o que diferencia uma empresa no
mercado. (CHIAVENATO, 2010, p.38). Os Recursos Humanos de
uma organização estão fazendo claramente a vantagem competitiva
em relação à eficácia e à eficiência de seus produtos e serviços,
colocando-a em condições de competir em um mercado cada vez
mais acirrado e afunilado.

Muito se fala sobre a era do conhecimento, da globalização, da
tecnologia, da robótica, enfim, meios que proporcionam uma
produção ampliada e um desenvolvimento das organizações, sejam
elas, públicas ou privadas. Porém, o requisito indispensável para esse
processo produtivo é o capital humano. É de extrema importância,
que se faça uma comparação entre a modernidade dos sistemas
com este capital, pois é o mais antigo e representa o início de todo
processo. (CHIAVENATO, 2010, p. 37).
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2. MARCO TEÓRICO

2.1 A evolução da Gestão de Recursos Humanos nas
organizações empresariais

A Administração de Recursos Humanos (ARH) vai muito além de uma
ciência que estuda o comportamento das pessoas dentro de uma
organização. Ela busca compreender as relações entre empregadores
e empregados, entre estes e todos os que participam de determinada
organização. A ARH busca unir os modelos administrativos do
passado com os de hoje e com as novas tendências.

A administração de Recursos Humanos é o ramo
especializado da Ciência da Administração que
envolve todas as ações que têm como objetivo
a interação do trabalhador no contexto da
organização e o aumento de sua produtividade.
É, pois, a área que trata de recrutamento,
seleção, treinamento, desenvolvimento,
manutenção, controle e avaliação de pessoal.
(GIL, 1994, p. 13).

Na história da ARH, é importante ressaltar o movimento da
Administração Científica. No início do século XX, as funções básicas
da administração de pessoas eram o recrutamento e a seleção. Os
funcionários eram contratados para determinada função, realizavam
suas tarefas, cumpriam seu horário de trabalho e os processos
aconteciam sem muito controle. Tudo era uma sequência de atos
simples: a pessoa procurava um emprego e, se existisse a vaga, era
automaticamente contratada e na mesma hora assinava um contrato.
Não existia uma pré-seleção, não se preocupava com o currículo do
candidato e nem mesmo um livro de registro existia. Para Araújo
(2006, p. 2), não existia muito controle de funcionários. Eram feitos
registros em fichas por nome, que eram facilmente jogadas no lixo
quando o empregado era dispensado da empresa.
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Percebem-se registros da Administração Científica desde o final
do século XIX e início do XX, com Frederick W. Taylor, nos Estados
Unidos; e Henri Fayol, na França. Segundo Gil (2007, p. 18) o
sistema desenvolvido por Taylor buscava racionalizar as atividades,
simplificava os movimentos, reduzia o tempo e aumentava os lucros.
E através de suas pesquisas e observações diretas, Taylor verificou
que os operários produziam muito menos do que poderiam ou
deveriam produzir.

Já a contribuição da teoria de Fayol foi a identificação das atuais
quatro funções da Administração que são: Planejar, Organizar, Dirigir
e Controlar. Gil (2007, p. 18) expõe que o objetivo fundamental desse
movimento era proporcionar fundamentação científica às atividades
administrativas, substituindo a improvisação e o empirismo.

Com ênfase em pessoas, surgiu a Teoria das Relações Humanas,
nos Estados Unidos. Trazida pelo psicólogo Elton Mayo, esta teoria
foi basicamente um movimento de reação e de oposição à Teoria
Clássica da Administração. De acordo com Gil (2007, p. 19), Mayo
desenvolveu uma experiência pioneira no campo do comportamento
humano no trabalho. Durante o período da Administração Científica,
os trabalhadores eram tratados de forma bastante mecânica.

Para Chiavenato (2004, p. 84), foi através da necessidade de
humanizar e democratizar a administração, de se libertar dos conceitos
rígidos e mecanicistas da Teoria Clássica e de se adequar aos novos
padrões de vida do povo americano, que surge o desenvolvimento
das chamadas ciências humanas, principalmente a psicologia e a
sociologia. Segundo Gil (2007, p. 19), a descoberta da relevância
do fator humano na empresa veio proporcionar o refinamento da
ideologia da harmonia entre capital e trabalho, definida pelos teóricos
da Administração Científica.
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Com os novos estudos, o foco mudou e, do homo economicus, o
trabalhador passou a ser visto como homo socialis. De acordo com
Motta (2006, p. 26), a figura do homo economicus foi muito usada
pelos economistas clássicos em seus trabalhos. A partir de então,
começa-se a pensar na participação dos funcionários nas tomadas de
decisões e nas disponibilizações das informações acerca da empresa
na qual eles trabalhavam. Mayo realizou estudos sobre a influência
da luminosidade, do trabalho em grupo, da qualidade do ambiente
e descreveu-as, afirmando que o cuidado com os aspectos sociais
eram favoráveis aos empresários.

Gil (2007, p. 19) expõe que a experiência desenvolvida por Mayo
no campo do comportamento humano, iniciada em 1927, veio
ressaltar a importância de fatores psicológicos e sociais na produção.
Percebe-se que, após a Teoria das Relações Humanas, as pessoas
passaram a ter um maior significado dentro das empresas e que era
imprescindível investir em qualidade vida dentro das organizações.
O autor divide esta evolução em três eras ao longo do século XX,
e afirma que elas contribuíram imensamente para o crescimento
e desenvolvimento, tanto das pessoas quanto das organizações:
Industrialização Clássica, Neoclássica e a era da Informação. Durante
esses períodos, a área de Recursos Humanos – RH – passou por três
etapas distintas: Relações Industriais, Recursos Humanos e Gestão
de Pessoas.

Segundo Chiavenato (2010, p. 34), a Era da Industrialização Clássica
está compreendida no período logo após a Revolução Industrial que
se estendeu até a primeira metade do século XX. Durante o período
da Revolução Industrial, entre crises e prosperidade, as empresas
passaram a adotar a estrutura organizacional burocrática. O autor
afirma ainda que o sistema era caracterizado pelo formato piramidal
e centralizador, com ênfase na departamentalização funcional, na
centralização das decisões no topo da hierarquia e no estabelecimento
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de regras e regulamentos internos para disciplinar e padronizar o
comportamento das pessoas.

De acordo com Oliveira (2007, p. 4), dentro de diversas vantagens
dessa estrutura burocrática, uma delas é que ela oferece a apropriada
explicação para o fato de as organizações terem conseguido, apesar
do tamanho e da complexidade que apresentam na atualidade,
manter-se no tempo e alcançar diversos objetivos ou funções. O que
se compreende é que a existência de uma hierarquia organizacional
contribui para que haja um equilíbrio entre a divisão do trabalho e
a sua integração. No início, os órgãos de ARH eram estruturados
em esquemas de departamentalização funcional, privilegiando a
especialização de cada órgão e a cooperação intradepartamental.
Chiavenato (2004, p. 18) diz que “embora a estrutura funcional
favoreça a coordenação intradepartamental, ela dificulta
enormemente a coordenação interdepartamental”.

Gil (2007, p. 20) observa que, após a Segunda Guerra Mundial,
verifica-se um aumento do poder dos sindicatos sobre os
trabalhadores e essa mudança de comportamento força as empresas
a se preocuparem com as condições de trabalho dos funcionários.
A preocupação dos administradores era com os problemas internos
de produção. A eficiência era a preocupação básica e, para alcançá-
la, eram necessárias medidas de padronização e simplificação,
bem como especialização da mão de obra para permitir escalas de
produção maiores e a custos menores.

Chiavenato (2010, p. 36) afirma que, nesse momento, a cultura
organizacional que predominava refletia para o passado e para a
conservação das tradições e dos valores. Os recursos organizacionais
eram as máquinas, os equipamentos e o capital financeiro. As
pessoas eram consideradas recursos de produção e eram tratadas
como recursos produtivos da organização: os chamados recursos
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humanos. Esses recursos precisavam ser administrados, o que
envolvia planejamento, organização, direção e controle de suas
atividades, já que são considerados sujeitos passivos da ação
organizacional.

Os Departamentos de Relações Industriais assumiram o papel do
Departamento de Pessoal, porém com algumas outras tarefas como,
por exemplo, o relacionamento das empresas com os sindicatos.
Restringiam-se, contudo, às atividades operacionais e burocráticas,
recebendo ordens dos níveis superiores em como proceder. Para Gil
(2007, p. 20), esse movimento se expandiu a partir da década de
1950 e, além de mudar a nomenclatura do DP, alterou-se também o
perfil requerido de seus dirigentes.

Mudanças mais aceleradas dentro dos setores de RH começaram a
surgir. A Teoria Clássica foi substituída pela Neoclássica. O Modelo
Burocrático se torna Estruturalista e a Teoria Comportamental
substitui a das Relações Humanas. O setor de RH não tinha mais só
por finalidade intermediar os desentendimentos e reduzir os conflitos
entre o capital e trabalho: seu grande objetivo era, acima de tudo,
administrar as pessoas. Surgem então os Recursos Humanos.

Na década de 1960, começa-se a utilizar o termo ARH – Administração
de Recursos Humanos. Este termo passa a substituir, nas empresas,
os nomes Administração de Pessoal e Relações Industriais. Segundo
Gil (2007, p. 20-21), a maioria das empresas brasileiras de médio e
grande porte mantém, em sua estrutura, o RH. Mas, muitas vezes,
esta prática é simplesmente para demonstrar modernidade, ficando
as atividades voltadas para as rotinas trabalhistas e disciplinares.

Chiavenato (2010, p. 6) fala que o velho modelo burocrático,
centralizador e piramidal que representava a estruturação das
empresas, tornou-se obsoleto e inflexível e não acompanhava as
mudanças da época. Um novo desenho foi utilizado, de formato
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híbrido, com coordenação descentralizada, facilitando a interação
entre os setores. Diz, ainda, o autor que uma abordagem matricial
proporcionava aliar a departamentalização funcional com um
esquema lateral de estrutura por produtos e serviços, contribuindo
para o dinamismo e inovação.

Segundo Araújo (2006, p. 3), o processo de seleção de pessoas já
começava a ter mudanças. Quando se precisava de um funcionário,
colocava-se anúncio em jornal de boa circulação ou, até mesmo,
fazia-se um anúncio em uma rádio. Porém exigia-se pouco do
candidato que ia ocupar uma vaga: era uma prova específica para o
cargo e um exame datilográfico.

Os cargos gerenciais dos departamentos
de pessoal eram ocupados na maioria das
vezes por advogados. Ter um controle legal
trabalhista não era fácil e isso exigia da
chefia um profundo conhecimento. Assim
as chefias de pessoal eram ocupadas
por bacharéis em Direito ou advogados.
Este profissional ocupou a chefia dos
departamentos de pessoal até o final da
década de 1970. (ARAÚJO, 2006, p. 3).

No final da década de 1970, de acordo com autor, começaram a
surgir os primeiros cursos de Administração de Recursos Humanos
aplicados no Brasil. Os primeiros cursos foram preenchidos quase
em sua totalidade por advogados, depois é que passaram a ser
frequentados por administradores e psicólogos.

Já no início da década de 1990, surge a Gestão de Pessoas, período
também conhecido como “Era da Informação” e se estende até os
dias atuais. Para Chiavenato (2010, p. 37), as principais características
dessa era são as rápidas mudanças, imprevistas e turbulentas.
Na busca incessante pelas novas políticas da gestão de recursos
humanos, a inovação tornou-se um dos fatores essenciais para as
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organizações dos novos tempos. As exigências de conhecimentos
práticos e teóricos, além das novas atitudes e habilidades decorrentes
da introdução das inovações tecnológicas e sócio-organizacionais,
veem alterando o perfil dos talentos humanos dentro da organização.
Ainda, para o autor, as informações passaram a cruzar o planeta
em milésimos de segundo. A tecnologia da informação favoreceu o
surgimento da economia globalizada.

Para Gil (2007, p. 23), a partir de meados da década de 1980, as
empresas sofreram vários desafios, tanto de natureza ambiental
quanto organizacional: globalização da economia, evolução das
comunicações e desenvolvimento tecnológico. Foi também, a partir
da década de 1990, que houve uma maior preocupação com o
nível estratégico da área de RH. Sérios foram os questionamentos
sobre a forma como vinha sendo desenvolvida a Administração de
Recursos Humanos nas organizações. Assim, é possível observar
uma transformação nas funções e nos objetivos da administração de
recursos humanos, na qual os desafios da diversidade cultural, que ora
se descortinam, recebem novas redefinições estratégicas, reformas
produtivas e reestruturações administrativas nas organizações.

Aos poucos, a cultura organizacional reinante
nas empresas deixou de privilegiar as tradições
antigas e passadas e passou a concentrar-se no
presente, fazendo com que o conservantismo e
a manutenção do status quo cedessem lugar à
inovação e mudança de hábitos e de maneira
de pensar e agir. (CHIAVENATO, 2010, p. 37).

Para Araújo (2006, p. 5), o gestor de pessoas deve ser rápido para
perceber qualquer ruído no relacionamento das pessoas, buscando
um clima mais agradável e resguardando o bom desenvolvimento
do trabalho na organização. A área de RH foi ganhando assim um
novo perfil, uma nova maneira de contribuir para o crescimento da
empresa. A globalização possibilitou que a maioria das empresas
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evoluísse em todos os seus setores, inclusive no da Administração de
Recursos Humanos. Um novo desenho foi empregado na estrutura
das organizações, um modelo orgânico. (CHIAVENATO, 2010,
p. 8). Inicia-se uma ênfase nas equipes autônomas com elevada
interdependência, permitindo que a organização se torne mais ágil,
maleável, simples, inovadora e com cargos flexíveis. Diz ainda o
autor que as práticas de RH eram delegadas aos gerentes de linha,
que passavam a ser conhecidos como gestor de pessoal. As equipes
de gestão de pessoas vêem para substituir os departamentos de
recursos humanos.

AGestão de Pessoas (GP) sofreu, nestemomento, umgrande processo
de transformação e bem mais rápido do que todas as mudanças
que já ocorreram. Chiavenato (2010, p. 38) afirma que as novas
tecnologias integraram todos os sistemas de comunicação, criando
uma aldeia global e possibilitando o aparecimento da economia
globalizada, a competitividade tornou-se intensa e complexa. Os
sistemas tradicionais utilizados como referencial, centrados em
cargos, vão demonstrando fragilidades diante desse novo ambiente
no qual as empresas estão inseridas. Um novo modelo de gestão em
que os valores são os potenciais intelectuais de cada funcionário.
Expõe também que o capital financeiro deixou de ser o recurso mais
importante, cedendo lugar ao conhecimento. Ter conhecimento se
torna mais importante do que ter dinheiro. Nesta nova visão, as
pessoas deixam de ser simples recursos (humanos) organizacionais
para seremconsiderados seres dotados de inteligência, personalidade,
conhecimento, habilidade, competência, aspirações e percepções
singulares: são os novos parceiros da organização.

2.2 Aspectos fundamentais da moderna Gestão de
Pessoas e seus diversos papéis nas organizações

Ao longo dos anos, as funções do gestor de pessoas foram se
modificando, aprimorando-se e tornando-se mais significativas
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dentro das organizações. Esta evolução é percebida ao se comparar
o que afirmavam Koontz e O’donnel (1973, p. 51) na década de
1950: a função do gestor era designar pessoas e preencher as vagas
existentes na empresa; com o que declara Fleury (2002, p. 177):
o papel do gestor nas organizações do futuro tem sido motivo de
discussões tanto nas universidades quanto nas empresas.

É importante compreender que gerenciar pessoas é bastante delicado,
pois o gestor estará trabalhando com culturas e costumes diferentes.
No gestor também está a responsabilidade de ser o elo entre as
diferenças culturais, os costumes e a filosofia da empresa para atingir
melhores resultados para a organização e maior satisfação para seus
colaboradores.

Chiavenato (2010, p. 19) diz que a Gestão de Pessoas tem seis
processos principais, conforme ilustra a Figura 1, a seguir:

Figura 1 - Os principais processos de Gestão de Pessoas

Fonte: CHIAVENATO (2005, 28)

Segundo Koontz e O’donnel (1973, p. 47), as funções dos
gestores variam de acordo com o tamanho da empresa e a tarefa
do administrador é criar um ambiente que facilite a obtenção de
seus objetivos. Ao pensar simplesmente em atingir os objetivos do
empresário, que nada mais são do que a obtenção de lucros, corre-
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se sérios riscos de se criar um ambiente desagradável dentro da
empresa, esquecendo que, para atingir os resultados, se precisa da
principal ferramenta que é o recurso humano.

De acordo com Codo (2002, p. 136), em uma fábrica essencialmente
Taylorista/Fordista, o que existia era uma troca mesquinha da força
de trabalho pelo tempo. O controle excessivo e cronometrado e a
cobrança incansável pela qualidade era capaz de responsabilizar, a
qualquer momento, um operário por um erro. Chiavenato (2005,
p. 26) diz que as empresas dependem de recursos para funcionar.
Prédios, instalações, equipamentos, tecnologias, processos de
trabalho, matérias-primas e recursos financeiros são imprescindíveis,
mas a essência das empresas está nas pessoas. Ainda, segundo o
autor, a administração começa a ter novos valores, a administração
de pessoas passa a ser vista como administração com as pessoas.
As pessoas são agentes ativos em uma administração participativa,
onde os indivíduos permeados de inteligência, criatividade e
habilidade passam a fazer a diferença no processo competitivo no
mundo empresarial.

Verifica-se que, diante de todas as mudanças ocorridas no setor de
Recursos Humanos, aos poucos, ele vai deixando de lado algumas de
suas funções práticas, como as exibidas na Figura 1. Seu papel dentro
das organizações está sendo motivo de discussão, pois está cada vez
mais em evidência. Existe uma evolução no ambiente organizacional
que não pode passar despercebida e é o RH o principal responsável
em gerenciá-la, porque envolve pessoas e seus conhecimentos.

Segundo Leuch, Carvalho e Scussiatto (2005, p. 2), há uma nova
configuração no ambiente de atuação das empresas que vem
reestruturando e repensando os propósitos de vários departamentos.
Enquanto alguns departamentos vão perdendo importância, o RH
vem sendo visto com relevância na concretização dos resultados e
se espera, na sua atuação em diversas ações, que favoreça a gestão
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do conhecimento, tendo em vista a significância que essa área vem
assumindo na empresa.

Segundo Chiavenato (2000, p. 19) citado por Leuch, Carvalho
e Scussiatto (2005, p. 2), “a era da informação transformou o
conhecimento no recurso organizacional mais importante das
empresas”. O conhecimento passou a ser uma riqueza mais
importante do que os recursos financeiros. Ainda afirma os autores
que as organizações bem-sucedidas estão se transformando em
“organizações educadoras e organizações do conhecimento, em
que a aprendizagem organizacional é incrementada e desenvolvida
pelos processos inteligentes de gestão do conhecimento”. Nelas, a
Administração de Recursos Humanos “está totalmente comprometida
em incrementar o capital intelectual e aplicá-lo cada vez mais no
negócio da empresa”. Chiavenato (2010, p. 38) afirma que transformar
o conhecimento útil e produtivo tornou-se a maior responsabilidade
gerencial.

2.3 Gestão do Conhecimento: ferramenta estratégica
para obter diferencial competitivo

O dicionário Aulete (2008, p. 448) define: “Estratégia é a arte de
utilizar os meios que se dispõe para conseguir alcançar determinados
objetivos”. Para Chiavenato (2005, p. 474), as estratégias de uma
empresa são sucessivas ações, são processos assíduos, ininterruptos
e intermináveis de construção do próprio destino. De acordo com
Araújo (2008, p. 375), é muito importante ao Gestor de Pessoas
preparar e aplicar um modelo de ação estratégica eficiente, pois dá
um rumo à implementação de qualquer atividade em que seu setor
ou sua empresa estejam inseridos.

De acordo com Fisher (2002, p. 23), a GP recebeu umamodelagem de
caráter estratégico nas décadas de 70 e 80. Existia uma necessidade
de atrelar a Gestão de Pessoas com as estratégias da empresa e
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buscar um melhor encaixe das políticas empresariais com os seus
fatores ambientais. Porter (1998, p. 146) diz que é através das ações
inovadoras que as organizações atingem uma vantagem competitiva.
Para inovar não basta ser apenas em tecnologias, é preciso inovar
na forma de lidar com seu público interno e suas ideias. É preciso
inovar em ideias que nem sempre são novas, porém nunca foram
utilizadas com convicção. Mas, para isso, envolve investimentos em
habilidades e conhecimentos. Diz ainda que para criar uma vantagem
competitiva é preciso uma estratégia corporativa e é esta estratégia
que fará o grupo ser mais do que a soma das unidades de negócio
de uma empresa.

Uma estratégia eficaz necessita de um bom planejamento.
Demonstram Koontz e O’donnel (1973, p. 100) que uma empresa
sem planejamento terá suas decisões comerciais jogadas ao acaso.
Planejar inclui os processos de capacitar e desenvolver as pessoas
dentro da organização. Chiavenato (2010, p. 394) diz que

...os processos de capacitação e
desenvolvimento das pessoas envolvem
questões complexas como preparação de
lideranças, introdução do coaching e mentoring,
educação corporativa continuada, gestão do
conhecimento, aquisição, de novos talentos e
do aprendizado organizacional. (CHIAVENATO,
2010, p. 394).

Drucker (1999, p. 5) expõe que a novidade, no que diz respeito
ao conhecimento, é a rapidez com que ele é empregado nos dias
atuais. Para Chiavenato (2010, p. 399), o conhecimento pode ser
explícito ou tácito. Será tácito quando for difícil de ser transmitido,
estará embutido no indivíduo e explícito quando for claro, objetivo e
passível de ser codificado. O conhecimento explícito está nos projetos,
modelos de negócio, nos procedimentos e em toda documentação
da empresa. Ainda diz que a Gestão do Conhecimento – GC envolve
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criar e organizar a movimentação das informações dentro e entre os
vários níveis organizacionais.

Fleury e Oliveira Junior (2002, p. 139) também confirmam que o
conhecimento pode ser distinguido em tácito e explícito, sendo o
tácito difícil de ser formalizado e comunicado, está enraizado na
ação, no comprometimento e no envolvimento do indivíduo. E o
conhecimento explícito é aquele transmitido em uma linguagem
formal, clara e sistemática. Um dos objetivos da GC é tornar acessível
a todos da organização aquele conhecimento que é de apenas um
indivíduo ou de um pequeno grupo ou área funcional. É codificar este
conhecimento de forma que qualquer colaborador possa utilizá-lo.

Segundo Davenport; Wilson e Prusak (2003, p. 191), o conhecimento
se tornou objeto de estudo e se dividiu em três ramificações; sendo,
a primeira, o estudo do capital humano, no qual mede o seu valor
dentro da empresa. A segunda ramificação é o estudo do papel
do conhecimento e dos produtos do conhecimento; e a terceira
ramificação investiga como o conhecimento possibilita as inovações
dentro das empresas.

Chiavenato (2010, p. 400) afirma que, em um passado recente, as
empresas comconceitosmecanísticosmantinhamumcomportamento
burocrático e repetitivo. Seus funcionários apenas reproduziam
suas tarefas de forma eficiente. As pessoas não tinham permissão
para pensar, apenas era permitido executar as tarefas ordenadas.
Porém, nos momentos atuais, as empresas modernas estão com um
novo padrão de comportamento das pessoas, um comportamento
criativo e inovador. Não basta ser eficiente, é preciso acompanhar
as mudanças e a criatividade é a base de tudo, seu aspecto mais
importante é a inovação.

Para Chiavenato (2010, p. 399), a GC tem como base a gestão da
informação que proporciona as ferramentas necessárias para capturar,
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organizar, formalizar, disseminar e compartilhar as informações
para fomentar o conhecimento das pessoas na organização. Os
objetivos da GC são incentivar a criatividade, promover a inovação,
compreender produtos, serviços e os requisitos dos clientes,
antecipar as necessidades dos clientes, contribuir na construção de
melhores serviços, compreender os processos, melhorar a inteligência
competitiva, proporcionar o retorno do conhecimento e aumentar o
capital humano e intelectual.

O autor ainda afirma que “Talento não se compra. É preciso
desenvolvê-lo”. E ainda expõe que o conhecimento, além de não ser
formado ao acaso, precisa ser gerenciado. A GC é a maneira pela qual
as empresas geram valor a partir de seu capital ou ativo intelectual.
É preciso gerar o conhecimento, incrementá-lo, desenvolvê-lo
e partilhá-lo dentro da empresa e, sobretudo motivar as trocas
espontâneas de conhecimento entre as pessoas. Antigamente as
empresas guardavam o conhecimento, escondiam-no, mas na
moderna GP deve-se praticar o contrário, pois as pessoas precisam
agregar valor aos processos e produtos da organização, atingindo-
se assim a essência da inovação. A pessoa somente irá agregar
valor compartilhando conhecimento. O segredo não é mais manter
o conhecimento escondido ou no poder de poucos, mas é dividi-lo,
compartilhá-lo e divulgá-lo em todas as esferas da organização.

O’Reilly III e Pfeffer (2001, p. 73) dizem que, em uma era na
qual a internet está em uma velocidade gigantesca e a tecnologia
tão avançada, somente obterá sucesso a empresa com talentos
excepcionais. É imprescindível fazer o que for necessário para
atrair e reter as pessoas mais capazes e é preciso saber selecionar
as pessoas certas e treiná-las de forma eficiente. De acordo com
Chiavenato (2010, p. 398), o capital intelectual significa o inventário
de conhecimento produzido pela empresa. Os exemplos deste
inventário são as tecnologias: patentes, processo, produtos e serviços
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desenvolvidos pelas pessoas; são as informações: conhecimento dos
colaboradores sobre clientes e fornecedores, oportunidades criadas
dentro da empresa e no mercado inserido e as habilidades dos
colaboradores.

Para Fleury e Oliveira Junior (2002, p. 133), o recurso de maior
valor dentro das empresas são as pessoas, principalmente em um
ambiente de mudanças rápidas e crescentes. Ao unir habilidades
e conhecimentos, desenvolvidos por processos de aprendizagem,
formam-se ativos que promovem o crescimento estratégico na
“economia do conhecimento”. Diz Chiavenato (2010, p. 21) que o
capital inteligente é um ativo intangível que concentra habilidades,
experiência, conhecimento, competência, informação e está na
cabeça das pessoas. Ainda, para o autor, a moeda do futuro não será a
financeira e sim a intelectual. Os bens mais valiosos de uma empresa
bem-sucedida serão intangíveis, como, por exemplo, o know-how
tecnológico, o conhecimento do mercado, a ética dos parceiros e
clientes, a lealdade do cliente, a competência organizacional e o
talento dos colaboradores.

Fleury e Oliveira Junior (2002, p. 133) dizem que todo processo que
envolve aprendizagem ou a criação de umnovo conhecimento começa
pelas pessoas. São elas o ponto de partida e de sustentação para as
medidas estratégicas da empresa. Torna-se muito difícil definir uma
estratégia sem a participação das pessoas envolvidas na organização.
Os autores definem ainda que, em um ambiente competitivo no qual
as empresas estão inseridas, os principais fatores de uma vantagem
competitiva é a gestão estratégica de pessoas. A GC está inserida
nos processos de aprendizagem e desenvolve três processos:
aquisição e desenvolvimento de conhecimentos, divulgação destes
conhecimentos e construção de memórias. Promove, assim, um
processo coletivo da construção das competências necessárias às
empresas.
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Cada vez mais se percebe a importância de se trabalhar a Gestão do
Conhecimento dentro das empresas, porém Alvarenga Neto, Barbosa
e Pereira (2007, p. 7) dizem que há uma indefinição na terminologia
que envolve a GC, pois existe uma discussão entre Informação e
Conhecimento. Segundo os autores, o conhecimento envolve o que
as pessoas pensam, o que está em suas mentes, interiorizado, e o
espaço que permeia as mentes criativas e suas invenções, indo além
do contexto simples da informação. Para Amorim e Tomael (2011, p.
2), informação e conhecimento são conceitos distintos, mas estão
sendo considerados fundamentais para as empresas e atuam como
diretrizes para que as organizações, por meio das pessoas, possam
agir de forma eficaz frente a tanta complexidade.

Sendo assim, é imprescindível manter uma boa gestão do
conhecimento e da informação, buscando cada vez mais um aspecto
de excelência nos processos, para um bom desenvolvimento e
competitividade, diante de um mercado dinâmico, inconstante e
globalizado. Na sociedade moderna, a informação e o conhecimento
estão sendo considerados essenciais para as empresas que se
encontram em ambientes de extrema incerteza e concorrência
acirrada. A informação e o conhecimento estão atuando como
diretrizes para as instituições por meio das pessoas.

Buckland (1991) citado por Amorim e Tomael (2011, p. 3) afirma que
é possível definir o termo informação como processo. Informação
repassada gera nova informação. Desta forma, a informação somente
se renova caso seja compartilhada entre outras pessoas: “quando a
informação é repassada, o que sabemos muda”. E sobre a informação
como conhecimento, o indivíduo apropria-se do conhecimento,
gerando novo conhecimento; Verifica-se a importância da informação
e do conhecimento na economia, assim como de seu papel nesta
nova era.
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Para Ponjuán Dante (2004) citado por Amorim e Tomael
(2011, p. 3), a informação está cada vez mais ocupando um
lugar de destaque entre os recursos organizacionais, cabendo às
pessoas observarem e administrarem os desafios em função do
desenvolvimento. Deste modo, administrar recursos informacionais
passa a ser uma exigência para organizações que pretendem se
manter no mercado. O conhecimento inicia-se, então, através da
informação que circula dentro da organização.

Para Davenport (1994, p. 84), “grandes volumes de informação
entram e saem das organizações sem que ninguém tenha plena
consciência de seu impacto, valor ou custo”. Surge aí a importância
para gerenciar tanto a informação quanto o conhecimento que
se forma a partir desta informação para obtenção do sucesso e
manutenção de vantagem competitiva. Para Snowden (2003, p.100)
citado por Leuch, Carvalho e Scussiatto (2005, p. 3), o conhecimento
só se recebe voluntariamente, não é possível impô-lo a ninguém,
e os autores ainda citam Terra (2000) quando expõem que existe
uma complexidade na gestão do conhecimento, uma vez que o
processo de transformação da informação em conhecimento é
dependente da mente humana e da capacidade de interpretação de
cada indivíduo e a “criação do conhecimento organizacional depende
significativamente do contato humano, da intuição, do conhecimento
tácito, da cooperação, da explicitação de modelos mentais e da
diversidade de opiniões que são dependentes sistêmicos”.

Assunção e Scarambone (2004, p. 3) dizem que o sucesso ou o
fracasso de uma empresa dependem da vantagem competitiva
que ela exerce, seja qual for sua área de atuação. E para se criar
essa vantagem competitiva, é preciso fazer algo diferente dentro
do seu contexto empresarial. As autoras ainda afirmam que “a
vantagem competitiva não pode ser compreendida observando-se
a organização como um todo”. Ela origina das diversas atividades
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que uma organização executa, como em seus projetos, na produção,
no marketing e no suporte de sua produção. “Cada uma dessas
atividades pode contribuir para a sua posição no mercado, além de
criar uma base para a diferenciação”, tornando-se assim uma fonte
básica de vantagem competitiva.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa bibliográfica, exploratória e descritiva, teve como
objetivos: estudar, compreender e apresentar a evolução do Modelo
de Gestão de Pessoas nas organizações empresariais, tendo como
foco apresentar a Gestão do Conhecimento como uma das mais
modernas abordagens gerenciais e uma ferramenta estratégica das
empresas para obter diferencial competitivo no cenário econômico.

Verificou-se que a Gestão de Pessoas passou por importantes
mudanças e que tem como ponto crucial de partida a Escola de
Relações Humanas. Um item importante abordado na história da
ARH é a Gestão de Pessoas, período também conhecido como “Era
da Informação” que se iniciou nos anos de 1990 e se estende até os
dias atuais. Suas principais características são as rápidas mudanças,
a flexibilidade e a descentralização. Percebeu-se que as inovações
tecnológicas proporcionaram a atuação da GP de forma mais eficaz.
Um dos fatores que contribuiu para isso foi a rapidez com que as
informações passaram a circular. Foi também a partir da década de
1990 que houve uma maior preocupação com o nível estratégico da
área de RH, pois ela foi ganhando um novo perfil, uma nova maneira
de contribuir para o crescimento das empresas.

O conhecimento se tornou objeto de estudo, no qual deu ênfase
ao estudo do capital humano, o estudo do papel do conhecimento,
dos produtos do conhecimento e como este possibilita as inovações
dentro das empresas. É perceptível também que as empresas
modernas estão atuando com um novo padrão de comportamento
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das pessoas, um comportamento criativo e inovador e, como base,
tem-se a Gestão da Informação e Gestão do Conhecimento.

Isso posto, entendemos que evolução da GP nas organizações
empresariais, com as novas tendências, precisou desenvolver novos
processos a fim de atingir os objetivos das empresas. A Gestão do
Conhecimento está cada vez mais envolvida nesta evolução e é uma
das ferramentas estratégicas à disposição da GP. É preciso fazer o
que for necessário para atrair e reter colaboradores que possam fazer
a diferença dentro das organizações, pois, no ambiente competitivo
em que as empresas estão inseridas, um dos principais fatores da
vantagem competitiva é a gestão estratégica de pessoas e a Gestão
do Conhecimento.
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RESUMO

Esse artigo discute o papel de uma agência de fomento do governo
no auxílio à participação das instituições públicas de ciência e
tecnologia no processo de inovação tecnológica no Brasil. O trabalho
apresenta uma revisão teórica a respeito do processo de inovação
como meio de desenvolvimento e dos papéis das instituições de
pesquisa e do governo nesse contexto. Atenção especial é dada
à propriedade intelectual, mecanismo essencial para viabilizar a
interação de universidades e centros de pesquisa com o setor
empresarial e potencializar a exploração comercial dos resultados
de pesquisa. Para exemplificar o tema, o autor analisa as ações
implementadas pela FAPEMIG que têm impacto direto no trabalho
dos Núcleos de Inovação Tecnológica em Minas Gerais e os
resultados alcançados ao longo do tempo pelas instituições filiadas
à Rede Mineira de Propriedade Intelectual quanto às ações de
proteção do conhecimento. Os dados apresentados são resultados
de consultas a publicações e representantes da FAPEMIG e de
levantamentos profundos nas bases de dados de patentes e marcas
solicitadas no INPI e de cultivares protegidas no SNPC. É possível, a
partir desses dados, identificar benefícios dessas ações de fomento
para o trabalho de proteção intelectual das instituições estudadas
em geral, e em especial para aquelas mais incipientes na área.

Palavras-chave: Fomento. ICT. Núcleos de Inovação Tecnológica.
Proteção do Conhecimento.
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GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LAS
INSTITUCIONES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA: el papel de
Fapemig en el fomento a la innovación

RESUMEN

Este artículo trata del papel de una agencia de fomento del gobierno
en auxilio a la participación de las instituciones públicas de ciencia
y tecnología en el proceso de innovación tecnológica en Brasil. El
trabajo presenta una revisión teórica sobre el proceso de innovación
como medio de desarrollo y de los papeles de las instituciones
de investigación y del gobierno en este contexto. Merece una
atención especial la propiedad intelectual, mecanismo esencial para
viabilizar la interacción de universidades y centros de investigación
con el sector empresarial y potenciar la explotación comercial de
los resultados de las investigaciones. Para ejemplificar el tema,
el autor analiza las acciones implementadas por FAPEMIG que
tienen impacto directo en los trabajos de los Núcleos de Innovación
Tecnológica en Minas Gerais y los resultados logrados a lo largo del
tiempo por las instituciones filiadas a la Red Minera de Propiedad
Intelectual, como las acciones de protección del conocimiento. Los
datos presentados son el resultado de consultas a publicaciones
y a representantes de FAPEMIG y de estudios profundos en las
bases de datos de patentes y marcas solicitadas en INPI y de
plantas mejoradas genéticamente, protegidas en SNPC. A partir de
estos datos, es posible identificar beneficios de estas acciones de
fomento para el trabajo de protección intelectual de las instituciones
estudiadas en general y en especial para las más incipientes en el
área.

Palabras clave: Fomento. ICT. Núcleos de Innovación Tecnológica.
Protección Conocimiento.
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INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT IN SCIENCE
AND TECHNOLOGY INSTITUTIONS: Fapemig’s role in the
innovation fomentation

ABSTRACT

This paper discusses the role of a government fomentation
agency in assisting public institutions of science and technology
participating in the process of technological innovation in Brazil. It
presents a theoretical review on the innovation process as a means
to promote development and the role of research institutions and
the government itself in this context. It focuses mainly in intellectual
property that is a vital mechanism for making possible the interaction
among universities and research centers with the enterprise sector
and for increasing commercial exploitation of the research results. As
an example, the author analyzes actions implemented by FAPEMIG
(Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais) that have an
impact in theNucleus of Technological Innovation in the State of Minas
Gerais and in the results reached by the institutions affiliated to Rede
Mineira de Propriedade Intelectual (Intellectual Property Network of
Minas Gerais) concerning actions to knowledge protection. The data
here presented are the results from researching the related literature
and consultations with FAPEMIG’s representatives as well as the
examination of the database of patents and brand names solicited
to the National Institute of Industrial Property and plants (cultivars)
protected by Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (National
Plant Varieties Protection Service). By usage of these data it is
possible to identify the benefits of fomentation actions to the work
of intellectual protection of the mentioned institutes in general and
specially to the beginners institutions.
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Nucleus of Technological Innovation. Knowledge
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1. INTRODUÇÃO

A inovação tecnológica tem tido destaque cada vez maior como
fator fundamental para o desenvolvimento econômico e social
nos dias atuais. A geração de riqueza está cada vez mais atrelada
ao conhecimento, à geração de novas ideias e produtos e não,
simplesmente, à produção. Essa realidade é percebida claramente
pelos movimentos governamentais da última década, quando foram
criados, no Brasil, um arcabouço legal e políticas de desenvolvimento
para estimular e facilitar o crescimento do país com ênfase na
inovação. O papel das empresas nesse processo é crucial, já que a
inovação não acontece sem a adoção das novas ideias pela sociedade.
Por outro lado, para gerar inovação tecnológica, é essencial que
essas ideias sejam frutos de um trabalho de desenvolvimento
científico e tecnológico, que atualmente se encontra, em nosso país,
predominantemente nas instituições públicas de ensino e pesquisa.
Dentro desse contexto, dada a clara importância das empresas e das
Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) para o desenvolvimento
nacional por meio da inovação tecnológica, faz-se necessária uma
forte interação entre esses dois agentes. Para viabilizar essa interação,
a proteção do conhecimento gerado nas ICTs tem papel crucial, uma
vez que possibilita a apropriação dos resultados da pesquisa pela ICT
e, consequentemente, a negociação entre as partes.

Dentro das ICTs, especialmente nas universidades públicas brasileiras,
temas como propriedade intelectual, empreendedorismo tecnológico
e geração de riqueza historicamente foram vistos como tabu, com
grande resistência ideológica por parte da comunidade acadêmica.
Algumas dessas universidades já apresentavam, na última década
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do século XX, organismos incumbidos de gerenciar esses temas na
instituição (LACERDA, 2003). Mas foi apenas após a vigência da
Lei nº. 10.973, de 2 de dezembro de 2004, conhecida como Lei de
Inovação, que isso se tornou regra para as ICTs federais. A partir
de então, multiplicou o número de Núcleos de Inovação Tecnológica
(NIT). Eles passaram a ser obrigatórios nessas instituições, com
a missão de coordenar as ações de proteção e transferência das
tecnologias geradas a partir da pesquisa, interagindo com o setor
privado e viabilizando a criação de um ambiente propício para a
inovação tecnológica.

Para o bom funcionamento dos NIT, entretanto, dois fatores são
essenciais: recursos para o desenvolvimento das ações operacionais
e pessoal qualificado e capacitado. Sem orçamento próprio suficiente
e funcionários de carreira dedicados e/ou com perfil adequado
para as funções especializadas, grande parte dos NIT depende
da captação de recursos governamentais para contratar bolsistas,
realizar treinamentos e manter suas atividades. Órgãos como a
FINEP e as Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs) dos estados
têm papel crucial nesse financiamento dos NIT. Esse trabalho tem
o objetivo de discutir esse papel e analisar como a Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) o vem
desempenhando junto às ICTs mineiras. Para tal, é feita uma revisão
teórica a respeito do processo de inovação tecnológica como meio de
desenvolvimento e do papel das ICTs e do governo nesse processo.
Também é abordada a importância da propriedade intelectual nesse
contexto. Por fim, são apresentados dados a respeito da atuação da
FAPEMIG em ações de fomento e estimulo à proteção e exploração
das tecnologias geradas pelas ICTs.
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2. METODOLOGIA

O trabalho foi iniciado a partir de uma revisão bibliográfica na área
de inovação tecnológica com consultas à literatura acadêmica, a
relatórios técnicos e à legislação pertinente. A partir dessa revisão,
foi desenvolvido o referencial teórico do trabalho e estabelecido o
objetivo da análise. Buscou-se, então, avaliar as ações da FAPEMIG
no cumprimento do papel dessa agência de fomento do governo
do Estado de Minas Gerais como indutor do processo de inovação
tecnológica, especialmente junto às Instituições de Ciência e
Tecnologia, outro agente importante nesse processo no Brasil. Para
obter os dados apresentados, foram feitas consultas à página da
FAPEMIGna internet, ondeestãodisponíveis informações a respeito da
atuação dessa FAP e números relativos aos recursos disponibilizados
pela Fundação. Foram consultados relatórios gerenciais publicados
anualmente, documentos com resultados de julgamento de projetos,
listas de editais encerrados, termos de outorga assinados para
concessão de recursos. Em seguida, esses dados foram validados e
complementados em consulta direta a um representante da FAPEMIG.
Também foi feita consulta a um representante da Rede Mineira de
Propriedade Intelectual (RMPI), rede apoiada pela FAPEMIG, para
validar e complementar dados. Dessa forma, foram consolidados os
números para realização de uma análise qualitativa, resultando no
conteúdo apresentado na seção 7.

Para complementar a análise, além dos dados obtidos junto à
FAPEMIG e à RMPI, decidiu-se por fazer uma avaliação dos resultados
apresentados pelos Núcleos de Inovação Tecnológica presentes em
Minas Gerais e auxiliados por essa FAP. Delimitou-se o estudo às
instituições filiadas à RMPI, listadas no Quadro 1, por entender
que são os principais NIT beneficiados pelo auxílio do governo
do Estado. Foi feita uma consulta na base de dados do Instituto
Nacional de Propriedade Industrial (INPI), levantando o número de
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patentes depositadas e pedidos de registro de marca realizados por
cada instituição ao longo do tempo. Também foram consultados os
depósitos realizados com a participação da FAPEMIG na titularidade
da patente. Analisou-se, então, a evolução dos depósitos a cada
ano para verificar as mudanças percebidas a partir de 2004, ano de
aprovação da Lei de Inovação e quando se iniciou o auxílio da FAPEMIG
de forma mais significativa aos NIT mineiros. Não se distinguiu dentre
os depósitos de patente e pedidos de registro de marca aqueles que
foram deferidos ou indeferidos, uma vez que o objetivo da análise foi
verificar a atividade das ICTs na área de proteção do conhecimento.
Os números apresentados relativos a 2010 são parciais, uma vez que
vários depósitos de patente e registros de marca solicitados nesse
ano ainda não constam na base de dados pública do INPI. Além da
consulta ao INPI, também foi consultada a base de dados do Serviço
Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC), para realizar a mesma
análise quanto às cultivares protegidas pelas ICTs mineiras.

Quadro 1 - Instituições de Ciência e Tecnologia integrantes da
Rede Mineira de Propriedade Intelectual

Instituições de Ciência e Tecnologia integrantes da RMPI

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET)

Embrapa Milho e Sorgo

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG)

Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais (CETEC)

Fundação Ezequiel Dias (FUNED)

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG)

Fundação Oswaldo Cruz - Instituto René Rachou

Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)

Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES)

Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL)

Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI)

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Universidade Federal de Lavras (UFLA)
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Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ)

Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

Universidade Federal de Viçosa (UFV)

Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)

No levantamento de dados de proteção relativos à Embrapa Milho
e Sorgo, como essa instituição é uma Unidade de uma empresa de
pesquisa nacional, e as proteções são realizadas em nome da Sede,
os dados obtidos a partir da consulta às bases do INPI e do MAPA
foram filtrados por meio de consultas a registros internos do NIT
dessa instituição, uma vez que o objetivo era considerar apenas
as proteções referentes a tecnologias originadas ou que tiveram
participação dessa unidade da empresa. O mesmo não pôde ser feito
em relação ao Instituto René Rachou, por limitações de acesso aos
dados da Fundação Oswaldo Cruz.

3. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA COMO MEIO DE
DESENVOLVIMENTO

Diversas são as definições encontradas para “inovação” e “inovação
tecnológica”, mas elas são, de certa forma, complementares e vêm
indicando para uma mesma direção. O Manual de Oslo, editado pela
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico
(OCDE) com foco na inovação na empresa e mundialmente utilizado
como referência para definição de inovação, que inicialmente
usava o termo inovação tecnológica de produto e processo como
compreendendo produtos e processos tecnologicamente novos e
melhorias tecnológicas significantes em produtos e processos que
tenham sido introduzidos no mercado ou no processo produtivo
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(OCDE/EUROSTAT, 1997), a partir de sua terceira edição expandiu
o conceito de inovação, incluindo o setor de serviços e retirando
a palavra “tecnológica” da definição (OCDE/EUROSTAT, 2005),
ou seja, é possível fazer inovação em produtos, em processos,
em serviços, em marketing e em sistemas organizacionais. Outro
manual editado pela OCDE, o Manual de Fracasti, esse com foco
na investigação e desenvolvimento experimental, define inovação
tecnológica como o “conjunto de etapas científicas, tecnológicas,
organizativas, financeiras e comerciais, incluindo os investimentos
em novos conhecimentos, que levam ou que tentam levar à
implementação de produtos e de processos novos ou melhorados.”
(OCDE, 2002). Essa definição enfatiza que a pesquisa é uma etapa
do processo de inovação tecnológica, que pode ocorrer em qualquer
fase desse processo. Polignano (2010) define a inovação no sentido
amplo, ou inovação 360º, englobando desde melhorias e adoção
de práticas de mercado até proposições de algo totalmente novo
para a sociedade, em diferentes áreas-foco, incluindo questões
relacionadas à apresentação da organização para a sociedade ou à
forma de gerenciar internamente os recursos da organização, além
da inovação em produtos, serviços e processos-fim, que se refere em
si à inovação tecnológica.

A Lei de Inovação define esse termo como “introdução de novidade
ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte
em novos produtos, processos ou serviços.” (BRASIL, 2004, art.
2º, inciso IV). Já o Decreto 5.798, de 7 de junho de 2006, que
regulamenta a Lei nº. 11.196 (conhecida como Lei do Bem),
define inovação tecnológica como sendo “a concepção de novo
produto ou processo de fabricação, bem como a agregação de
novas funcionalidades ou características ao produto ou processo
que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade
ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado.”
(BRASIL, 2006, art. 2º). A Lei Mineira de Inovação, Lei nº. 17.348, de
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17 de janeiro de 2008, segue conceito similar e considera inovação
tecnológica “a concepção de novo produto ou processo de fabricação
e a agregação de utilidades ou características a bem ou processo
tecnológico existente, que resultem em melhoria de qualidade,
maior competitividade no mercado e maior produtividade.” (MINAS
GERAIS, 2008, art. 2º, inciso I). Essas definições da legislação
brasileira devem servir de base para analisar a atuação nos NIT das
ICTs brasileiras, uma vez que sua atuação e seu fomento precisam
seguir tal conceito.

Por essas definições, que refletem o entendimento contemporâneo
do conceito de inovação, percebe-se que a inovação envolve não
apenas algum grau de novidade no conhecimento transformado em
produto, processo ou outra forma de concretização, mas também
a sua aplicação prática no ambiente produtivo ou social. Um novo
conhecimento ou uma mera criação que não seja utilizada, não é
uma inovação. A invenção se torna inovação quando é empregada
pela sociedade. Esse aspecto da necessária adoção do conhecimento
traduz a importância da inovação tecnológica para o desenvolvimento
econômico e social. Autores clássicos da teoria do desenvolvimento
econômico, como Adam Smith e Josef Schumpeter já destacavam
a importância do conhecimento para o desenvolvimento, e Jones
(2000, apud CRUZ, 2003)1 explica que a diferença entre as
sociedades desenvolvidas e aquelas que não conseguem desenvolver
infraestruturas propícias à produção é que as primeiras investem
mais no conhecimento e as pessoas que integram a parte produtiva
dessas sociedades destinam mais tempo ao aprendizado de novas
técnicas e tecnologias. Através da inovação, a invenção se torna
rentável para a empresa. (RIBEIRO, 2001). Por meio da inovação, as
empresas se diferenciam, agregam valor aos seus produtos ou à sua
atividade, criam mais empregos e geram mais riqueza. As empresas

1 - Jones, Charles I. Introdução à Teoria do Crescimento Econômico. Rio de Janeiro,
Ed. Campus. 2000.
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que inovam faturam mais, empregam mais, remuneram bem acima
da média, qualificam melhor sua mão de obra e exportam cinco vezes
mais e com preços no mínimo 30% superiores aos exportadores
que não inovam. (DE NEGRI e SALERNO, 2005). Essa importância,
que já foi percebida pelo governo brasileiro, foi tema de profundas
discussões na 4ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia
e Inovação (PARANHOS e PALMA, 2010), e pode ser notada no
destaque dado à inovação na Política de Desenvolvimento Produtivo
(PDP), implementada pelo governo federal em maio de 2008. Essa
política estabelece, como um dos desafios para sustentabilidade do
crescimento do Brasil, elevar a capacidade de inovação das empresas
nacionais. Segundo o texto da PDP, esse desafio é condição

indispensável para agregar valor aos produtos
nacionais, ampliar a competitividade das
empresas no mercado doméstico e fortalecer
a inserção externa do País, seja para consolidar
posições em atividades nas quais já temos
vantagens competitivas, seja nas atividades
em que a capacidade de inovação é a variável
competitiva chave – caso dos setores que se
mostram mais dinâmicos nos fluxos de troca
internacionais. (BRASIL, 2008, pg. 9).

Por intermédio das empresas, as novas criações chegam ao mercado,
concretizando a inovação tecnológica. Entretanto, para a geração
de novas tecnologias, o passo inicial é a condução de atividades
de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico. Segundo Cruz
(2000), o principal desafio estrutural para o sistema brasileiro de
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) é levar as atividades de P&D
para dentro das empresas. Ele mostra que, no Brasil, os cientistas
e engenheiros que fazem P&D estão predominantemente nas ICTs,
enquanto que, nos Estados Unidos (EUA), eles são encontrados,
em sua maioria, nas empresas privadas, conforme se vê no Quadro
2. Quadro semelhante aos dos EUA, com predomínio de cientistas
e engenheiros nas empresas, é verificado em outros países, como
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Japão, Alemanha, França, Inglaterra, Itália, Canadá e até na Coreia
do Sul. Apesar da maior parcela dos mestres titulados no Brasil
estar sendo absorvida por atividades que não a carreira acadêmica
(VELHO, 2007), de acordo com Viotti et al. (2010), no ano de 2008,
76,77% dos doutores titulados no Brasil, entre 1996 e 2006, estavam
empregados na educação e 11,06% na administração pública.
Isso significa que pouco mais de 10% dos doutores brasileiros se
encontravam em todos os demais setores da economia, sendo que
a indústria de transformação, setor de importância chave para o
processo de inovação, absorvia apenas 1,4% desses doutores. Isso
mostra uma lacuna no processo de inovação tecnológica que tem a
pesquisa sendo desenvolvida nas ICTs, enquanto são as empresas
que conseguem levar os novos produtos e serviços até o mercado,
sem que exista uma comunicação eficiente entre os dois para superar
os vários fatores que oferecem resistência à exploração com sucesso
das oportunidades de inovação geradas nas universidades e centros
de pesquisa brasileiros. (MOREIRA et al., 2007).

Tabela 1 - Distribuição institucional dos cientistas e
engenheiros o Brasil e nos EUA

Brasil EUA
Docentes em universidades 90.631 72,1% 128.000 13,3%

Centros e Instituições de Pesquisa (sem
lucro) 5.924 4,7% 70.200 7,3%

Centros de Pesquisa de Empresas
Privadas 29.086 23,2% 764.500 79,4%

Total 125.641 100% 962.700 100%

Fonte: Adaptado de Cruz, 2003.

Enquanto não é possível inverter essa proporção da alocação de
mestres e doutores na indústria e nas ICTs, e para aproveitar o
grande potencial de geração de inovações tecnológicas a partir da
pesquisa desenvolvida nas instituições públicas de ensino e pesquisa
do Brasil, é importante que a lacuna existente no processo de



Perspectivas em Políticas Públicas | Belo Horizonte | Vol. V | Nº 9 | 103-149 | jan/jun 2012

115

Gestão da Propriedade Intelectual nas Instituições de Ciência e Tecnologia:
O Papel da Fapemig no Fomento à Inovação

do Brasil, é importante que a lacuna existente no processo de
inovação seja preenchida com uma maior interação entre esses dois
agentes. Além de potencializar o processo de inovação para ajudar
no desenvolvimento do país, a interação universidade-empresa
tem importante papel ao contribuir para a melhor formação dos
estudantes e levar a cultura de valorização do conhecimento para a
empresa. (CRUZ, 2000).

4. AS INSTITUIÇÕES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO
PROCESSO DE INOVAÇÃO

O potencial de gerar inovação tecnológica começa com a capacidade
de gerar conhecimento científico de qualidade. Nos últimos anos, o
Brasil tem mostrado grande avanço em seus resultados acadêmicos,
aumentando sua participação empublicações de artigos emperiódicos
internacionais indexados. Do 23º lugar na produção de publicações
científicas, na base de dados Thomson ISI, em 1999 (CGEE, 2008),
o Brasil saltou para a 15ª posição em 2010 (SCIENCE WATCH, 2011).
O crescimento sistemático da população de pesquisadores no país
também é percebido nas últimas duas décadas, saltando de um
número anual de doutores titulados no país de aproximadamente mil
doutores em 1987 para mais de dez mil em 2008 (CGEE, 2010). Para
transformar esse potencial em inovação real, entretanto, é necessário
fazer o conhecimento gerado chegar ao mercado, seja inserindo
esses pesquisadores na indústria seja aumentando a interação entre
as instituições de pesquisa e as empresas. Devido ao investimento
relativamente baixo em pesquisa por parte das empresas privadas
(CRUZ, 2000; 2003; CGEE, 2008), as ICTs brasileiras adquirem um
papel importante para o desenvolvimento científico e tecnológico e
para o processo de inovação no país.

As relações das empresas com universidades são tradicionalmente
vistas como uma fonte de futuros empregados bem qualificados e,
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de forma secundária, como uma fonte de conhecimento útil para
a empresa. Etzkowitz (1998), entretanto, identifica uma segunda
revolução nas universidades, que, depois de agregarem a pesquisa
ao ensino, começaram a incorporar o desenvolvimento econômico e
social em sua missão. Isso leva a uma mudança no relacionamento
dessas instituições com as empresas. Os pesquisadores, que
antes viviam em uma cultura de geração e disseminação livre do
conhecimento, estão considerando a possibilidade de capitalização
do conhecimento, explorando as oportunidades financeiras que se
originam da pesquisa. Isso tem impacto, inclusive na agenda de
pesquisa, aproximando a investigação científica do desenvolvimento
tecnológico e inserindo metas de pesquisa, práticas de trabalho e
modelos de desenvolvimento industriais na universidade.

Várias são as formas de envolvimento da academia com as empresas.
Etzkowitz (1998) lista três possibilidades: o produto origina-se na
universidade, mas seu desenvolvimento é feito por uma empresa
existente; o produto comercial se origina fora da universidade, com
conhecimento acadêmico utilizado para melhorar o produto; ou a
universidade é a fonte do produto comercial e o inventor acadêmico
se torna diretamente envolvido em sua comercialização através do
estabelecimento de uma nova empresa. Também há a possibilidade
de a exploração do produto desenvolvido na universidade ser feita
por uma empresa já estabelecida, ou por outro empreendedor, que
não o pesquisador que criou a invenção. Quaisquer dessas opções
podem ser provenientes de/ ou se desdobrar em diferentes formas de
relacionamento entre a instituição pública de pesquisa e a empresa
responsável pela exploração comercial do produto, e requerem que
laços institucionais formais mais intensos sejam estabelecidos e
gerenciados com eficiência. De acordo com Costa, Porto e Plonski
(2010, p. 156), “a simples união de empresas com universidades
e institutos de pesquisa não assegura vantagens, se não houver
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efetiva cooperação, eficiência no gerenciamento e empenho de todas
as partes envolvidas no processo”.

A ICT precisa gerenciar a propriedade intelectual, tomar as decisões
a respeito da melhor forma de proteger o conhecimento gerado em
suas pesquisas e tornar aquela propriedade intelectual o mais forte
possível, para potencializar o sucesso da sua exploração. A partir daí,
é preciso traçar estratégias para melhor explorar aquela propriedade
intelectual, definindo e operacionalizando a forma de transferência
que melhor possibilite os resultados positivos de interesse para a
instituição. O licenciamento de tecnologia para empresas que já atuam
no mercado é a forma de transferência mais comum e conhecida.
Muitas vezes, entretanto, as empresas demandam exclusividade no
licenciamento, o que requer ações gerenciais específicas da ICT,
para cumprimento da legislação, e pode ter impactos positivos ou
negativos no sucesso da transferência.

Segundo pesquisa realizada por Jensey e Thusby (2001), na maioria
das vezes as tecnologias licenciadas para empresas são embrionárias.
Isso leva à necessidade de um desenvolvimento adicional do
produto na empresa e, muitas vezes, o pesquisador da ICT se
torna um parceiro importante nesse desenvolvimento, o que requer
uma cooperação formal entre a ICT e a empresa, além do simples
licenciamento de tecnologia. Empresas estabelecidas, entretanto,
tendem a não absorver tecnologias em estágio de desenvolvimento
inicial, já que geralmente elas ainda não são vistas pelas empresas
com o mesmo potencial de valor enxergado pelo inventor. Essa
mesma dificuldade é encontrada quando se trata de tecnologias
radicais, que mudam o paradigma existente, pois essas inovações
canibalizariam as vendas dos seus produtos e serviços atuais,
além de demandarem novas habilidades e bases tecnológicas para
produção. (SHANE, 2004). Nesse caso, uma alternativa comum é a
criação de uma nova empresa para exploração dessa tecnologia. Isso
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geralmente se dá com a participação de incubadoras de empresas
ou aceleradoras de negócios, que podem ter diferentes modelos de
organização e formas de relacionamento diversas com as ICTs, mas
têm um papel importante no início da vida dessas empresas. (COTA
JÚNIOR, SILVA e CHENG, 2008). A ICT, por sua vez, precisa gerenciar
a forma de transferência da tecnologia para essa empresa nascente,
seja com participação na empresa seja com o estabelecimento
de uma taxa de royalty a ser recebida, além da sua relação com
a incubadora. Quando o empreendedor é o próprio pesquisador
inventor, funcionário da ICT, ainda é necessário gerenciar os conflitos
de interesse causados pela necessidade de dedicação à empresa
por parte desse pesquisador, ao mesmo tempo em que ele tem um
compromisso empregatício com a instituição de pesquisa. Também
pode surgir o problema de uma demanda por cooperação entre a
ICT e a empresa de propriedade do pesquisador, impondo também
uma situação na qual a mesma pessoa deve defender os interesses
de dois lados distintos da relação, a instituição de pesquisa, sua
empregadora, e a empresa, de sua propriedade. É necessário que
a ICT consiga lidar com todas essas situações de forma a garantir
a concretização dos interesses da instituição e da sociedade, sem,
entretanto, ferir os princípios básicos da administração pública de
moralidade e legalidade.

Mesmo quando não há uma tecnologia gerada na ICT, é possível
haver demanda por parte de empresas pelo conhecimento dominado
por seus pesquisadores. Prestação de serviços de pesquisa e
desenvolvimento, transferência de know-how ou material biológico,
ou mesmo uma cooperação técnica para melhoria de um produto
tecnológico já existente são exemplos de relações que podem levar à
criação de produtos inovadores cujo desenvolvimento se iniciou sem
a participação da ICT, mas cujo resultado foi fruto da interação dessa
com a empresa privada. A instituição de pesquisa precisa analisar
a viabilidade de estabelecimento dessas relações, negociar os seus
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direitos nos resultados e formalizar a relação para garantir esses
direitos e prevenir problemas futuros.

É possível perceber que são diversas as atividades necessárias para
a boa gestão da inovação nas ICTs. Além de lidar com as situações
discorridas acima, também é necessário que sejam conduzidas
ações de proteção do conhecimento, avaliação mercadológica das
tecnologias, disseminação das culturas de inovação e propriedade
intelectual na instituição, gestão de contratos e de ativos intelectuais,
dentre outras.

Dada a necessidade de tantas ações gerenciais para conduzir o
processo de inovação nas instituições públicas de pesquisa, várias
universidades instituíram escritórios para desempenhar esse
papel. A USP, por exemplo, desde 1986 contava com o Grupo de
Assessoramento de Desenvolvimento de Invenções – GAD, e a
Unicamp criou sua Agência de Inovação em 1990, com o nome de
Escritório de Difusão e Serviços Tecnológicos (LACERDA, 2003). Até
o final da década de 1990 já eram, pelo menos, 20 universidades
com algum órgão similar em sua estrutura. Em 2004, com a
implementação da Lei de Inovação, tornou-se obrigatória a presença
de um Núcleo de Inovação Tecnológica em todas as Instituições
Federais de Ciência e Tecnologia. A partir de então, as ICTs brasileiras
vêm estruturando sua capacidade de gestão da inovação tecnológica
de forma a possibilitar uma participação mais efetiva e eficiente no
processo de inovação. Em 2006 foi criado o Fórum dos Gestores
de Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC), que agrega
os NIT das diversas Instituições de Ciência e Tecnologia do Brasil
(TORKOMIAN, 2009) e conta atualmente com mais de 170 membros,
sendo aproximadamente 75% desses vinculados a instituições
públicas de pesquisa (FORTEC, 2011). Isso mostra a dimensão atual
da preocupação das ICTs com a gestão da inovação tecnológica.
Zucoloto (2010), entretanto, ainda enxerga uma fragilidade no
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sistema brasileiro de inovação ao analisar o depósito de patentes
realizados por universidades e instituições de pesquisa. O percentual
desse tipo de depósito feito em parceria com empresas, que entre
1998 e 2005 era de 33,7%, mostra uma tendência decrescente,
uma vez que no período entre 1996 e 1998 representava 45,3%,
e entre 1991 e 1995 foi de 62,5%. Para ela, isso mostra um
enfraquecimento das parcerias universidade-empresa. Alguns dos
principais gargalos para o estabelecimento desse tipo de parcerias
estão relacionados a dificuldades de comunicação, à burocracia,
à ausência de financiamento adequado e à falta de mecanismos
eficazes na definição dos direitos de propriedade. (DI GIULIO, 2008).
Muitas vezes, as próprias empresas também não estão totalmente
preparadas para gerenciar esse tipo de cooperação. (COSTA, PORTO;
PLONSKI, 2010). Isso é um indicativo de que ainda há um longo
caminho a ser trilhado para consolidar a participação das ICTs no
ambiente de inovação do Brasil, e os NIT têm um papel importante
nesse sentido.

Segundo a Lei de Inovação, são atribuições dos NIT:

I - zelar pela manutenção da política
institucional de estímulo à proteção das
criações, licenciamento, inovação e outras
formas de transferência de tecnologia;

II - avaliar e classificar os resultados decorrentes
de atividades e projetos de pesquisa para o
atendimento das disposições desta Lei;

III - avaliar solicitação de inventor independente
para adoção de invenção [...];

IV - opinar pela conveniência e promover
a proteção das criações desenvolvidas na
instituição;

V - opinar quanto à conveniência de divulgação
das criações desenvolvidas na instituição,
passíveis de proteção intelectual;
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VI - acompanhar o processamento dos pedidos
e a manutenção dos títulos de propriedade
intelectual da instituição. (BRASIL, 2004, art.
16, parágrafo único).

Santos (2009) defende que, para alcançar boas práticas na
gestão de um NIT, além de conhecer bem os fatores ambientais
e organizacionais nos quais o núcleo está inserido, é importante
para os gestores de NIT: estar respaldado por políticas e normas
institucionais bem definidas; adotar um modelo jurídico adequado
a essas políticas e normas; apresentar estrutura organizacional que
reflita a política e a missão institucional; desfrutar de respaldo e
autonomia para direção das atividades do NIT; ter autonomia
financeira para responder rápida e eficientemente às necessidades
de aplicação de recursos; adotar princípios de qualidade,
flexibilidade e agilidade nos serviços prestados; reunir uma equipe
adequada quantitativa e qualitativamente, incluindo profissionais
multifuncionais e com alto grau de especialização; ter um sistema
de remuneração adequado e competitivo no mercado; ter autonomia
e flexibilidade na contratação, seleção e promoção da sua equipe;
criar redes informais de relacionamento; estabelecer uma carteira de
serviços a serem oferecidos à sociedade; participar de redes formais
com indústrias e outras ICTs; conhecer as características dos seus
clientes, seja a comunidade acadêmica ou o setor empresarial; saber
capitalizar o êxito potencial das atividades do Núcleo, com estratégias
gerenciais específicas; e monitorar as atividades e promover os
ajustes necessários para o bom funcionamento do NIT.

Apesar de conhecer alguns caminhos para aumentar a eficiência
e a eficácia do trabalho dos NIT, dois grandes desafios para a
implementação dessas boas práticas são claros nas instituições
públicas de pesquisa. O primeiro vem do fato de que a autonomia
financeira não está contemplada na estratégia institucional da
maioria dos NIT brasileiros, o que leva à necessidade de buscar
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alternativas de recursos externos que permitam tratar, em cada caso,
esta deficiência no processo de gestão. O segundo é proveniente
da gestão de pessoal vinculada ao sistema geral da ICT, que
principalmente pela falta de autonomia para contratar, remunerar
adequadamente o pessoal especializado e instituir qualquer sistema
de incentivo, proporciona dificuldades para formação da equipe
dos NIT e acaba levando, muitas vezes, à perda para o mercado
de profissionais que adquirem sua experiência e especialização no
próprio NIT. (SANTOS, 2009). Mais adiante trataremos do papel do
governo, especialmente das agências de fomento, no auxílio aos NIT
para superar esses desafios enquanto as políticas institucionais das
ICTs não conseguem suprimi-los. Antes disso, a seguir, é discutido o
papel da propriedade intelectual no processo de inovação no qual os
NIT estão inseridos.

5. A PROPRIEDADE INTELECTUAL NO PROCESSO DE
INOVAÇÃO

Enquanto a quantidade de artigos científicos publicados em periódicos
indexados é um indicador da atividade científica de um país, o
número de patentes depositadas em mercados competitivos é uma
maneira internacionalmente reconhecida para se medir a intensidade
de inovação. Apesar da utilização de patentes como indicador de
inovação ser alvo de críticas, uma vez que as patentes representam
invenções e não necessariamente inovações (ZUCOLOTO, 2010),
esse uso não é por acaso. A propriedade intelectual tem papel chave
dentro do processo de inovação, viabilizando a transição da geração
do conhecimento para a sua exploração no mercado.

A propriedade intelectual é o mecanismo que visa proteger a
propriedade sobre o conhecimento gerado a partir da atividade
intelectual ou da habilidade humana. A expressão “propriedade
intelectual”, entretanto, é utilizada como um termo geral para
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descrever uma série de direitos distintos. A Convenção que instituiu
a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI)2 apresenta
uma lista exaustiva desses direitos, relativos

às obras literárias, artísticas e científicas;
às interpretações dos artistas intérpretes e
às execuções dos artistas executantes, aos
fonogramas e às emissões de radiodifusão;
às invenções em todos os domínios da
atividade humana; as descobertas científicas;
os desenhos e modelos industriais; às marcas
industriais, comerciais e de serviço, bem
como às firmas comerciais e denominações
comerciais; à proteção contra a concorrência
desleal e todos os outros direitos inerentes à
atividade intelectual nos domínios industrial,
científico, literário e artístico. (OMPI,1967).

A legislação brasileira é diversa a respeito das diferentes modalidades
de propriedade intelectual. O Direito Autoral é regido pela Lei nº
9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que trata dos direitos do autor
de obras intelectuais e dos direitos que lhes são conexos. Um tipo
específico de obra protegida por direito autoral, o dos programas de
computador, é regido pela Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998.
Os direitos autorais são inerentes à criação, não carecendo de registro
para existirem, sendo esse facultativo, mas útil como prova em casos
de litígio. Uma segunda modalidade de propriedade intelectual é
a Propriedade Industrial, regida pela Lei nº 9.279, de 14 de maio
de 1996. Essa lei trata de patentes, desenhos industriais, marcas
e indicações geográficas, além dos crimes de concorrência desleal.
Há ainda proteções do tipo sui generis, com sistemas específicos de
proteção no país, como a proteção de cultivares, regida pela Lei nº
9.456, de 25 de abril de 1997, a proteção ao patrimônio genético
e a conhecimentos tradicionais associados, abordada pela Medida

2 - Convenção que Institui a ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL, assinada em Estocolmo em 14 de julho de 1967; Artigo 2, § viii).
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Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001, e a proteção
de topografia de circuito integrado, tratada na Lei nº 11.484, de
31 de maio de 2007. Diferentes organismos governamentais são
responsáveis pela execução das normas de proteção à propriedade
intelectual no Brasil. No INPI são feitos os pedidos de proteção
dos diferentes tipos de Propriedade Industrial, além do registro de
programas de computador e de topografias de circuito integrado.
Na Fundação Biblioteca Nacional são feitos os registros das demais
obras intelectuais protegidas pelo Direito Autoral. Já a proteção de
cultivares é feita junto ao Serviço Nacional de Proteção de Cultivares,
órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Na prática, a propriedade intelectual é um direito temporário
concedido pelo Estado, com base nesses diversos preceitos legais,
que confere ao seu detentor meios de defesa contra a apropriação
indevida do seu conhecimento por parte de terceiros e o privilégio
de exclusividade na exploração da sua criação (ARAÚJO et al., 2010).
Além do poder que garante ao titular da criação, a propriedade
intelectual visa estimular o desenvolvimento tecnológico, uma vez
que promove a divulgação dos conhecimentos protegidos e cria
condições de segurança para incentivar o investimento em novas
pesquisas tecnológicas.

Essa segurança garantida pelo sistema de propriedade intelectual é
fator chave na transferência de tecnologias das ICTs para empresas
privadas. A partir de uma análise econômica, Zucoloto (2010, p. 11)
explica que “sob competição perfeita não haveria incentivo da parte
dos agentes privados a investir na criação de novos conhecimentos
produtivos”, já que a rápida difusão do conhecimento impede que o
inventor se aproprie dos resultados dos seus esforços. Assim, como
no momento de decidir sobre um investimento em desenvolvimento
tecnológico próprio para adquirir ou licenciar uma tecnologia
desenvolvida externamente, uma empresa precisa de garantias
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de que não enfrentará concorrentes no mercado, que ofereçam o
mesmo produto ou serviço a um custo muito inferior. Sem a proteção
intelectual da tecnologia, os concorrentes poderiam simplesmente
copiá-la sem pagar qualquer remuneração a título de licenciamento
ou aquisição dessa solução tecnológica. Uma vez que a tecnologia
esteja protegida, a instituição que obteve a sua titularidade pode
livremente transferi-la ao setor privado e a empresa que investiu para
obter uma licença de uso tem o direito de impedir terceiros, que não
tenham legalmente adquirido esse direito, de utilizarem a mesma
criação. Dessa forma, de posse do título de propriedade intelectual,
a ICT tem algo mais concreto e valioso a oferecer a potenciais
parceiros, e pode escolher a estratégia de transferência de tecnologia
mais apropriada para cada caso, elaborando instrumentos jurídicos
adequados à melhor exploração da sua propriedade intelectual. Isso
facilita a negociação entre as partes e torna mais viável o alcance de
um acordo que satisfaça a ambos.

Além de ser um facilitador na negociação da instituição de pesquisa
com empresas interessadas na tecnologia, a propriedade intelectual
pode ser requisito indispensável para a apropriação dos resultados
de pesquisa pela instituição que a gerou. Se um pesquisador divulga
uma invenção por meio de publicações científicas antes de fazer
a proteção, pode ser impossível para a ICT reivindicar qualquer
tipo de propriedade sobre aquele invento. Com isso, qualquer
pessoa interessada tem o direito de fazer uso irrestrito daquele
conhecimento, sem prestar contas aos seus criadores. Isso inviabiliza
um retorno financeiro à ICT, que não tem o direito de cobrar pela
transferência da tecnologia, uma vez que ela se tornou de domínio
público. Mais grave ainda, pode acontecer de terceiros utilizarem
aquele conhecimento para avançar o desenvolvimento tecnológico e
protegerem os resultados obtidos, sem compartilhar qualquer direito
de propriedade com aqueles que tiveram participação significativa no
alcance do resultado final. Nesse caso, os pesquisadores que deram
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os primeiros passos no processo de evolução da tecnologia podem
até mesmo ser desestimulados a prosseguir sua linha de pesquisa,
pois podem esbarrar na proteção existente e ser impedidos de fazer
qualquer exploração comercial de novos resultados. Nessa lógica,
o sistema de patentes é, muitas vezes, visto como injusto por não
recompensar os envolvidos na proporção dos esforços conduzidos
(ZUCOLOTO, 2010), mas a simples preocupação com a propriedade
intelectual, que levasse às providências necessárias para garantir a
proteção de sua criação desde o início, seria suficiente para evitar
tal situação.

Mesmo quando a ICT não tem o retorno financeiro como o objetivo
principal, sem uma proteção intelectual corre-se o risco de nenhuma
empresa se interessar em entrar no mercado, por não apresentar
um diferencial competitivo. Shane (2004) defende que uma forte
proteção intelectual facilita a criação de novas empresas utilizando
tecnologias das ICTs, uma vez que, dessa forma, uma empresa
nascente tem uma vantagem competitiva no momento em que ela
é criada. Ele explica que patentes de amplo escopo, formando um
bom portfólio, ajudam as empresas a controlar mais a tecnologia
necessária para explorar a invenção e evitar que competidores
explorem a mesma tecnologia. Quando a proteção é bem feita, ela
também possibilita que a empresa com direito de explorá-la possa
desenvolver soluções amplas, com aplicação em uma porção maior
do mercado.

Ainda que não precisem pagar pelo uso da tecnologia, quando não
existe a proteção da propriedade intelectual, as empresas podem
não se dispor a investir na produção de um produto pela falta desse
diferencial. Uma tecnologia com potencial de geração de emprego e
renda pode não chegar ao mercado por falta de oportunidades de
negócio. A ICT, nesse caso, além de não obter ganhos financeiros,
também deixa de cumprir seu papel social por não ter se preocupado
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em proteger os resultados de seu investimento e do esforço de
trabalho de seu pessoal.

Haase, Araújo e Dias (2005) apontam outros impactos positivos do
patenteamento de tecnologias para as universidades, além da sua
função como fonte de recursos: o efeito de ampliação da reputação
do titular de patente junto à sociedade; o estímulo à realização de
pesquisa comercialmente explorável; o aumento da atratividade
como um ambiente de trabalho para pesquisadores altamente
qualificados; uma motivação adicional para que projetos de pesquisa
sejam finalizados com sucesso; o acesso a informações adicionais,
por meio de cooperações com o setor privado, que enriquecem os
processos de pesquisa e de ensino.

Apesar de toda a importância da propriedade intelectual para a
participação das ICTs no processo de inovação, o tema ainda é
recente nas instituições públicas de pesquisa brasileiras. Antes
da implementação da Lei de Inovação, em 2004, Lacerda (2003)
constatou nas universidades brasileiras, de forma geral, a inexistência
de uma cultura de proteção da propriedade intelectual, apesar de
algumas exceções. A transferência de tecnologia também era feita
de forma pouco sistematizada e não institucionalizada, geralmente
pelos próprios pesquisadores, ocorrendo muitas vezes a apropriação,
por empresas, de tecnologias geradas com a participação das ICTs
sem uma remuneração adequada. Por outro lado, ao analisar o
depósito de patentes no INPI por universidades brasileiras entre
os anos de 1979 e 2004, Póvoa (2006) mostra que o número de
proteções desse tipo cresceu após 1996, quando foi instituída a nova
Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).
Ao final da década de 1990, cinco ICTs (UNICAMP, USP, UFMG,
EMBRAPA e FIOCRUZ) figuravam na lista dos 20 maiores depositários
de patentes no Brasil, e, até 2004, 41 universidades haviam
registrado depósitos de patentes no INPI, apesar da atividade de
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patenteamento estar concentrada em poucas universidades, sendo
67,2% dos depósitos feitos por apenas quatro delas. Ainda assim,
em 2004, a proporção de patentes de universidades depositadas
no INPI em relação ao número total de patentes depositadas por
residentes no Brasil, crescente desde então, era de apenas 2,65%,
ou 4,55% ao se considerar apenas patentes de invenção. À medida
que os efeitos da Lei de Inovação forem se materializando, com os
NIT cumprindo o papel a eles atribuído, a expectativa é que esse
quadro avance positivamente.

6. O PAPEL DO GOVERNO NO PROCESSO DE
INOVAÇÃO

O Sistema Nacional de Inovação dos países latino-americanos foi
representado há cerca de 40 anos pelo modelo do Triângulo de
Sábato, pelo qual o físico argentino sugeriu uma estratégia para usar
a ciência e a tecnologia para superar o estado de subdesenvolvimento
da América Latina (ETZKOWITZ; MELLO, 2004). Nesse modelo, o
triângulo teria como base uma vigorosa infraestrutura de ciência e
tecnologia interagindo com a estrutura produtiva da sociedade, de
forma coordenada pela ação do governo, no topo do triângulo. O papel
do governo seria, por meio de suas ações diretas, preencher a lacuna
existente entre os outros dois agentes, caracterizando iniciativas
nacionais que vinham de cima para baixo. A posição do governo
na implementação do sistema de inovação era chave, inclusive,
por controlar diversas indústrias estratégicas e praticamente toda a
estrutura de P&D. Apesar de alguns triângulos desse tipo terem sido
percebidos em casos específicos no Brasil, como no agronegócio e
nos setores aeroespacial e petroquímico, o governo não se mostrou
capaz de assumir um papel suficientemente ativo na política de P&D,
e os triângulos não foram implementados de maneira mais geral.
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Um modelo mais recente, o da Hélice Tríplice, surgiu para explicar
a realidade de países desenvolvidos, onde a inovação é associada
a indústrias baseadas na ciência e com atividades de pesquisa e
desenvolvimento. Nesse modelo, no qual as interações entre
universidade, indústria e governo são a base para o desenvolvimento
pela inovação, o setor empresarial e a academia cumprem papel de
liderança juntamente com o governo, e cada uma dessas esferas
institucionais assume um pouco do papel das outras em determinadas
situações. O Sistema de Inovação do Brasil vem vivendo uma transição
para esse modelo, com o governo sendo também um catalisador
de iniciativas que partem dos outros vértices da sociedade, ou da
interação entre eles. A ideia da Hélice Tríplice tem fundamentado
argumentos para mentores de políticas públicas e gestores de ICTs e
tem incentivado investimentos públicos e privados em P&D. (NÚÑEZ,
2007).

Diversas ações nesse sentido vêm sendo feitas pelo governo brasileiro
nos últimos anos. Podemos citar, entre outros, além da legislação de
propriedade intelectual, mencionada na seção anterior, as também já
citadas Lei de Inovação, que foi sucedida por diversas Leis Estaduais
de Inovação e Lei do Bem, que permite às empresas usufruírem
de incentivos fiscais ao investirem em pesquisa e desenvolvimento
tecnológico. Além do marco legal, o governo vem implementando
diversas políticas visando fomentar o cenário da inovação no país.
Dentre elas, podemos citar a Política Industrial, Tecnológica e de
Comércio Exterior (PITCE), de 2004; o Plano de Ação de Ciência,
Tecnologia e Inovação, de 2007; e a Política de Desenvolvimento
Produtivo, de 2008.

Esse movimento segue uma tendência mundial e exemplos bem-
sucedidos em outros países. O mais famoso diz respeito ao Patent
and Trademark Amendment Act, mais conhecido como Bayh-Dole
Act, aprovado nos Estados Unidos em 1980, tendo como principal
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característica a permissão às instituições acadêmicas para patentear
e licenciar criações decorrentes de financiamento público federal.
(PÓVOA, 2006; SHANE, 2004). Núñez (2007) cita diversos trabalhos
a respeito do impacto dessa lei na proteção e transferência de
tecnologia pelas universidades americanas, e mostra que, se
ela não foi a única causa do crescimento no número de patentes
e licenciamentos, foi um fator importante na aceleração desse
movimento. Segundo Póvoa (2006), mudanças na legislação levaram
ao crescimento do número de depósito de patentes não só nos EUA,
mas também na Europa.

A atuação do governo, como os exemplos até aqui citados, faz cumprir
diferentes papéis que lhe competem como esfera institucional chave
no funcionamento do sistema de inovação do país. O principal deles
é prover incentivos corretos ao desenvolvimento e à difusão de ideias
por parte dos demais agentes da sociedade. (FONSECA, 2001).
Isso é feito com ações indiretas como a garantia de estabilidade
nas instituições legais, a garantia dos direitos de propriedade, a
promoção de políticas comerciais que busquem o livre comércio, a
capacitação da economia para usar e gerar conhecimento tecnológico
e a valorização da pesquisa aplicada no mesmo nível de importância
da pesquisa básica. Em alguns casos, além das ações indiretas, pode
ser fundamental que o governo atue diretamente na produção e/ou
difusão do conhecimento. Isso pode ser feito de três formas: como
produtor propriamente dito; através de subsídios a projetos privados;
ou como demandante, ou comprador, de novas tecnologias.

Os incentivos à inovação tecnológica têm papel importante nessa
atuação do Estado. Um dos meios pelos quais as diversas esferas do
governo brasileiro oferecem recursos para esse fimépor intermédio de
organizações públicas ou agências de fomento à ciência, tecnologia e
inovação. Podem ser encontrados programas de incentivo a iniciativas
públicas e privadas de inovação tecnológica, além de incentivos para
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cooperação entre ICTs e empresas, em organizações como FINEP
e CNPq. Nos estados, as Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs)
são o principal agente a ser utilizado pelo governo para fornecer
recursos ao processo de inovação. Núñez destaca, no âmbito dessas
fundações, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(FAPESP) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG), que apresentam estruturas e ações específicas
voltadas para a propriedade intelectual. Em pesquisa realizada por
Chagas (2006 apud NÚÑEZ, 2007), constatou-se que, até então,
apenas 6 das 22 FAPs pesquisadas fomentavam atividades voltadas
para a propriedade intelectual e apenas 3 possuíam instâncias
voltadas para esse tema.

O início das ações voltadas para a promoção da inovação nesse tipo
de agências não é tão recente. Em 1981, por exemplo, o CNPq já
atuava no incentivo à criação de Núcleos de Inovação Tecnológica em
algumas universidades e instituições de pesquisa. (NÚÑEZ, 2007).
Esse tipo de incentivo é importante para o bom funcionamento
dos NIT, na medida em que a grande maioria deles não dispõe de
recursos suficientes para contratar e qualificar o pessoal necessário
e para arcar com os elevados custos de proteção das tecnologias,
especialmente quando é feito no exterior.

O Governo do Estado de Minas Gerais, através da FAPEMIG, única
agência de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Estado e
foco deste estudo, vem atuando de forma institucional desde o ano de
2000. Naquele ano foi estruturado nessa FAP o Escritório de Gestão
Tecnológica (EGT), tendo como visão a “proteção e transferência do
conhecimento tecnológico produzido pelas universidades, institutos
de pesquisa e pesquisadores estabelecidos no Estado de Minas
Gerais.” (FAPEMIG, 2011). Em 2007, o repasse para a FAPEMIG
atingiu pela primeira vez o equivalente a 1% da receita orçamentária
corrente do Estado, conforme assegurado na constituição estadual,
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o que representou a “maioridade orçamentária” para a Fundação.
(FAPEMIG, 2008, p. 5). Nesse ano, com a mudança da Estrutura
Orgânica da FAPEMIG, a EGT se transformou em Gerência de
Propriedade Intelectual (GPI). A atuação dessa gerência buscou, no
triênio 2005-2007, alcançar o objetivo de

estimular o sistema de inovação tecnológica do
Estado de Minas Gerais e sedimentar a cultura
da propriedade intelectual e da proteção do
conhecimento científico e tecnológico gerado
tanto nas Instituições de Ensino e Pesquisa
quanto por inventores independentes, de forma
a aumentar o número de proteção de novas
tecnologias e a conseqüente transferência de
inovações para o setor empresarial. (FAPEMIG,
2011).

Já no triênio 2008-2010, foi estabelecido como objetivo

alavancar o sistema de inovação através da
proteção a propriedade intelectual do Estado
de Minas Gerais, por meio das ações de criação,
implementação e estruturação dos Núcleos
de Inovação Tecnológica das Instituições de
Ciência e Tecnologia e por meio das empresas,
visando aumentar o número das proteções
internacionais, gerando novas possibilidades
de transferência de tecnologias e das parcerias
universidades e empresas, incorporadas
pelas Leis Federal e Estadual de Inovação
Tecnológica. (FAPEMIG, 2011).

É perceptível, nesses objetivos, o comprometimento institucional
da FAPEMIG, por meio da GPI, em contribuir com o processo de
inovação no estado de Minas Gerais, em especial auxiliando as ICTs
no desempenho do seu papel. Na próxima seção são apresentados
exemplos de ações desenvolvidas pela FAPEMIG nesse sentido,
resultados dessas ações e o seu impacto nos resultados das ICTs
mineiras, de forma geral.
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7. AÇÕES DA FAPEMIG NO AUXÍLIO À PROTEÇÃO E
EXPLORAÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DAS ICTS

A FAPEMIG oferece apoio não somente às ICTs mineiras, mas
também a inventores independentes e a empresas privadas de base
tecnológica, buscando promover a interação universidade-empresa
e estimular a inovação tecnológica em Minas Gerais. O estímulo ao
aumento do número de proteção intelectual no Estado, a indução e
a facilitação do processo de transferência de tecnologia e a indução
de parcerias entre universidades e empresas estão presentes no
atual planejamento estratégico da Fundação e ações nesse sentido
vêm sendo realizadas nos últimos anos por meio de modalidades
de apoio, como financiamento de projetos de pesquisa, concessão
de bolsas para capacitação, organização e participação em eventos
científicos, incentivo à formação de redes de pesquisa, além de apoio
a publicações científicas e tecnológicas.

Após a Lei de Inovação, os recursos aportados pela FAPEMIG para
Propriedade Intelectual cresceram consistentemente até 2008. Como
mostra o Gráfico 1, o valor, que era de apenas R$50 mil em 2004,
mantém-se num patamar de R$3 milhões nos últimos anos.
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Gráfico 1 - Evolução de recursos aportados pela
FAPEMIG para Propriedade Intelectual (R$ mil)FAPEMIG para Propriedade Intelectual (R$ mil)

As ações da Fundação que oferecem impacto direto aos Núcleos de
Inovação Tecnológica das ICTs são os editais de Criação eManutenção
de NIT e os recursos aportados para a Rede Mineira de Propriedade
Intelectual, que são destinados principalmente à capacitação de
funcionários e bolsistas dos NIT filiados. Em 2005 e 2006 a FAPEMIG
também investiu um total de aproximadamente R$130 mil em quatro
ICTs (FUNED, EPAMIG, UNIMONTES e UFLA) em um projeto piloto
com o objetivo de induzir e fomentar a cultura de proteção intelectual
nessas instituições. A seguir, são apresentados dados sobre algumas
dessas ações.

7.1. Editais de apoio à criação e manutenção de
núcleos de inovação tecnológica

A partir de 2005, a FAPEMIG começou a financiar diretamente
projetos de criação e manutenção de NIT nas Instituições de
Ciência e Tecnologia presentes no estado de Minas Gerais. O recurso
disponibilizado por esses editais, que em 2005 era de apenas R$200
mil, atualmente é da ordem de R$2 milhões anuais, valor oferecido
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nos últimos dois editais, em 2009 e 2010. O valor contratado,
entretanto, invariavelmente supera o orçamento oferecido nos
editais, como mostra o Gráfico 2. Esse recurso é repassado aos NIT
por intermédio de instituições gestoras e é utilizado para contratação
de bolsistas com diferentes níveis de especialização, capacitação da
equipe, compra de livros, equipamentos e materiais de consumo
necessários ao funcionamento do NIT, contratação de serviços
especializados e pagamento de taxas de proteção e manutenção
da propriedade intelectual da ICT. As propostas aprovadas nesses
editais possibilitaram, até o momento, a contratação de bolsistas de
Iniciação Científica e bolsistas de Gestão em Ciência e Tecnologia,
esses últimos com formação superior, capacitação diferenciada para
melhor adequação às equipes dos NIT.

Gráfico 2 - Recurso concedido às propostas aprovadas nos
editais (R$ mil)

A demanda por recursos desses editais vem crescendo a cada ano,
assim como o número de Núcleos contemplados com o auxílio. O
Gráfico 3 mostra o número de propostas recebidas pela FAPEMIG e
o número de projetos aprovados a cada edital.
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Gráfico 3 - Número de propostas recebidas e contempladas
a cada ano

7.2. Apoio à Rede Mineira de Propriedade Intelectual

A Rede Mineira de Propriedade Intelectual “é uma associação sem
fins lucrativos que apoia as instituições científicas e tecnológicas do
Estado de Minas Gerais na área de propriedade intelectual e de gestão
da inovação.” (RMPI, 2011). Criada em 2003, a RMPI foi cadastrada
em dezembro de 2006 entre as redes de pesquisa apoiadas pela
FAPEMIG. A partir de então, são repassados anualmente recursos
para sua manutenção.

Além de proporcionar troca de experiências entre os NIT das ICTs
filiadas e desenvolver trabalhos em prol do fortalecimento da cultura
e das práticas da propriedade intelectual nessas instituições, a Rede
promove diversos eventos para capacitação das equipes responsáveis
por gerenciar e implementar as políticas de propriedade intelectual
nas instituições que a integram. Os recursos da FAPEMIG possibilitam
a realização dessas ações, além da participação dos funcionários e
bolsistas dos NIT em outros eventos de capacitação relacionados ao
tema.
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O valor aportado pela FAPEMIG para a RMPI a cada ano é da ordem
de R$500 mil, e em 2008, somados aos recursos do edital de criação
e manutenção de NIT, superou R$2 milhões repassados aos Núcleos
de Inovação Tecnológica.

Além do acesso direto pelos NIT, para ações específicas de
capacitação, compra de equipamentos, pagamento de taxas de
proteção e manutenção da propriedade intelectual, esse recurso
também contempla o pagamento de bolsas com objetivo de
contratação de pessoal para dedicação ao trabalho de gestão da
Rede. Desde 2006, foram disponibilizadas anualmente uma Bolsa de
Gestão de Ciência e Tecnologia e uma Bolsa de Iniciação Científica
para a RMPI. Adicionalmente, a FAPEMIG também já disponibilizou
duas bolsas de mestrado, para o estado de Minas Gerais, vinculadas
ao Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e
Inovação do INPI, para que mestrandos desenvolvessem trabalhos
em algum NIT filiado à Rede.

Com o objetivo de capacitar as equipes dos Núcleos, a RMPI, além
de 12 encontros organizados entre os membros da Rede para
discussão de assuntos diversos, promoveu, desde 2006, 9 eventos
de capacitação, entre cursos, oficinas e seminários com temas
específicos, capacitando mais de 100 profissionais ao longo de 5
anos e preparando melhor as equipes dos NIT das ICTs mineiras.

7.3. Proteções das ICTs auxiliadas pela FAPEMIG

A pesquisa na base de dados do INPI mostrou que desde 1989 já
eram feitos depósitos de patente com a titularidade da FAPEMIG.
O Gráfico 4 mostra a evolução desses depósitos, que somam
atualmente 116 pedidos, entre patentes de invenção, modelos de
utilidade e certificados de adição.
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Gráfico 4- Número de patentes depositadas no INPI com
titularidade da FAPEMIG a cada ano

Nem todos esses depósitos, entretanto, são compartilhados com
instituições públicas de pesquisa. Doze delas são de titularidade
exclusiva da FAPEMIG, 18 têm a titularidade compartilhada com
o inventor, uma tem uma instituição privada de ensino e pesquisa
como cotitular e outra foi depositada em conjunto com uma empresa
privada.

A seguir são apresentadas análises dos depósitos de patente e
pedidos de registro de marca pelas ICTs mineiras que integram a
RMPI. Essas são as duas principais e mais difundidas categorias de
propriedade industrial, e com mais fácil acesso à base de dados de
proteções no Brasil. Assim, os resultados apresentados refletem bem
o nível de atividades dos NIT na área de propriedade intelectual.
Além desses dois tipos de proteção, também são apresentados dados
relativos à proteção de cultivares devido à presença de instituições
de pesquisa agropecuária dentre os membros da Rede e à vocação
de algumas universidades filiadas na área de ciências agrárias.

7.3.1. Patentes depositadas

As instituições públicas de pesquisa em Minas Gerais iniciaram sua
atividade de patenteamento de invenções no início da década de
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1980, principalmente por meio do CETEC. Todavia, apenas após a
entrada em vigor da nova Lei de Propriedade Industrial, em 1996,
o número de patentes depositadas pelas ICTs mineiras começou a
crescer significativamente. Como mostra o Gráfico 5, nos últimos
anos esse número começou a tomar tamanhos mais expressivos,
alcançando um total de 606 patentes depositadas no INPI.

Gráfico 5 - Número de patentes depositadas no INPI por
ICTs mineiras a cada ano

Trinta e uma dessas patentes envolvem parceria com outras ICTs,
sendo 12 delas parcerias entre instituições mineiras componentes
da RMPI. A FAPEMIG tem cotitularidade em 84 das 606 patentes
depositadas, sendo a UFLA e a UFU as ICTs com maior número
de patentes com participação da agência de fomento, 34 e 22
respectivamente. Por outro lado, percentualmente, as maiores
parcerias da FAPEMIG no depósito de patentes são EPAMIG, UFSJ e
UFTM, que, apesar do pequeno número de patentes depositadas no
Brasil, têm a FAP como parceira em todos os depósitos. Isso pode
significar que o impacto das ações da FAPEMIG nessas instituições
foi determinante para a proteção de suas invenções, já que todos
esses depósitos foram feitos após 2004. Os Gráficos 6 e 7 mostram,
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respectivamente, o número de patentes depositadas por ICT e a
participação da FAPEMIG nessas patentes. Destacam-se a UFU e a
UFLA, que, além do grande número de patentes depositadas, sendo
a terceira e a sexta maiores depositantes entre as ICTs estudadas,
respectivamente, têm uma grande participação da FAPEMIG em suas
patentes, com 54% e 94% dos seus depósitos em cotitularidade com
a agência de fomento.

Gráfico 6 - Número de patentes depositadas no
INPI por ICT
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Gráfico 7 - Percentual das patentes depositadas por ICT
com participação da FAPEMIG

O número de parcerias com o setor produtivo no depósito de patentes
representa 5% das 606 encontradas, ou 30 em números absolutos,
e vem se intensificando nos últimos anos, principalmente a partir de
2003, seguindo a tendência de aumento do número de depósitos.
O perfil dessas parcerias é bastante variado, sendo encontradas
tanto pequenas empresas de base tecnológica quanto grandes
multinacionais. Também figuram como cotitulares de patentes das
ICTs empresas privadas de consultoria e empresas públicas, como
a Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG. As ICTs com o
maior número dessas parcerias são UFMG, com 11 cotitularidades
com empresas, e UFU, com 9. Novamente a UFU se destaca pelo
percentual de patentes depositadas com titularidade compartilhada,
com 22% de suas patentes tendo participação de empresas.

7.3.2. Marcas registradas

Até hoje, foram realizados 203 pedidos de registro de marca junto ao
INPI pelas ICTs mineiras analisadas. Esse número vem crescendo ao
longo dos anos, especialmente após 2004, como mostra o Gráfico 8.
Praticamente um terço desses pedidos foi feito pela UFMG, principal
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instituição de pesquisa pública em Minas Gerais a realizar pedidos de
registro de marcas, com 68 no total. Em seguida vêm UFV, com 27,
e UFLA e EPAMIG, com 19 cada uma. Grande parte dos pedidos de
registro de marca da EPAMIG, entretanto, foi feito nas décadas de
70 e 80, mostrando que já havia atividades de proteção intelectual
na instituição há cerca de 30 anos, que só foi retomada nos últimos
cinco anos. O mesmo se observa em relação ao CETEC.

Gráfico 8 - Número de registros de marca solicitados ao
INPI por ICTs mineiras a cada ano

7.3.3. Cultivares protegidas

O total de cultivares protegidas no SNPC pelas instituições públicas de
pesquisa de Minas Gerais é 110, englobando 9 espécies diferentes. O
Gráfico 9 mostra a distribuição dessas proteções ao longo do tempo.
Vinte e três dessas cultivares envolvem parceria com outras ICTs,
sendo 11 delas parcerias entre instituições mineiras. A FAPEMIG
tem cotitularidade em 11 das 110 cultivares protegidas, todas elas
envolvendo a participação da EPAMIG e 7 delas também com a UFV
como cotitular. O número de parcerias com instituições privadas é
baixo, sendo encontradas apenas 6 cultivares de ICTs desenvolvidas
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e protegidas juntamente com o setor produtivo, nesses casos
cooperativas e associações de produtores de sementes. Novamente,
todas elas têm participação da EPAMIG, além de outra instituição
pública de pesquisa, seja a UFV (2 vezes) seja uma unidade da
Embrapa localizada em outro Estado (4 vezes).

Gráfico 9 - Número de cultivares protegidas por ICTs
mineiras a cada ano
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Tabela 2 - Número de cultivares protegidas por ICT a cada
ano

Ano
EMBRAPA MILHO

E SORGO
UFV EPAMIG UFLA UFU

1999 5 0 3 0 0

2000 8 0 0 0 0

2001 9 1 1 0 0

2002 5 4 0 0 0

2003 9 6 0 1 0

2004 0 4 2 0 0

2005 1 3 1 1 1

2006 0 7 7 0 0

2008 0 2 2 2 0

2009 12 1 4 0 2

2010 11 2 5 0 1

Total 60 30 25 4 4

Apenas cinco das vinte ICTs analisadas apresentam cultivares
protegidas no SNPC: Embrapa Milho e Sorgo, UFV, EPAMIG, UFLA
e UFU. A Tabela 1 mostra o número de proteções de cultivares
obtidas por essas instituições a cada ano. A soma dos totais
supera a quantidade de cultivares protegidas devido a interseções,
resultado de proteções em cotitularidade entre elas. Nota-se que
as instituições com maior quantidade de cultivares protegidas já
realizavam proteções antes mesmo da Lei de Inovação ou do início
do auxílio da FAPEMIG.

8. CONCLUSÃO

A FAPEMIG vem investindo recursos significativos para gestão da
inovação nas Instituições de Ciência e Tecnologia presentes em Minas
Gerais. Os valores vêm crescendo a cada ano e esse auxílio aos NIT
tem sido importante para a contratação de bolsistas e capacitação
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das equipes envolvidas com a proteção e a comercialização da
propriedade intelectual dessas ICTs. Isso reduziu o impacto de dois
dos principais gargalos enfrentados pelos NIT atualmente, a escassez
de recursos, acompanhada da falta de flexibilidade para utilização
do recurso disponível, e a dificuldade de contratação de pessoal
especializado. Essa importância tem sido percebida pelas instituições
de pesquisa mineiras, que vêm demandando, a cada ano, mais
recursos para investimento na área de proteção e comercialização
da propriedade intelectual.

A capacitação das equipes dos NIT, realizada a partir das ações
financiadas pela FAPEMIG, representou um ganho de especialização
significativo para esses Núcleos. Entretanto, grande parte do pessoal
treinado refere-se a bolsistas, que muitas vezes se qualificam
enquanto se dedicam ao trabalho nas ICTs, mas acabam deixando o
NIT para assumir outra posição no mercado, seja em outra instituição
de pesquisa seja em uma empresa privada. É necessário, então,
que as ações do governo sejam direcionadas a alocar mão de obra
efetiva nos NIT, com salários e benefícios suficientes para manter
nas instituições públicas essa mão de obra especializada, valorizada
pelo mercado.

Os números de proteção analisados mostraram um efeito positivo
na atuação das ICTs na proteção do conhecimento gerado em
seus projetos de pesquisa. Isso pode ser explicado tanto pelo
marco legal criado no Brasil nos últimos anos quanto pela ação de
fomento realizada pelo governo, incluindo as iniciativas da FAPEMIG.
É perceptível que algumas ICTs têm sido mais dependentes
dessa indução governamental, especialmente aquelas que não
apresentavam alguma experiência prévia em propriedade intelectual
antes das alterações na legislação realizadas nos últimos 15 anos.
Para fazer cumprir a legislação, que prevê que todas as ICTs devem
ter um Núcleo de Inovação Tecnológica, e, principalmente, para que
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essas instituições consigam criar uma cultura e alcançar resultados
significativos no processo de inovação tecnológica, esse tipo de
fomento é determinante. Com ele, as instituições de pesquisa estão,
aos poucos, se estruturando melhor e se preparando para cumprir na
plenitude o seu papel no processo de inovação tecnológica, em prol
do desenvolvimento econômico e social do Brasil.
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Luciana da Silva Oliveira1∗ e Roberta Carvalho Romagnoli2**

1.INTRODUÇÃO

O que é ser jovem no Brasil atualmente? A pergunta suscita diversas
respostas e revela a existência demúltiplos contextos e possibilidades.
Pensar a juventude, hoje, implica pensar as diferenças culturais e
as desigualdades dos contextos sociais contemporâneos em que
se inserem os jovens; implica examinar como essas diferenças e
desigualdades se entrelaçam numa trama social dinâmica e mutável,
e como afetam, de diferentes modos, os anseios e dilemas vividos
na experiência da juventude. Tudo isso produz múltiplas formas de
se ser jovem, e torna fundamental compreender os modos pelos
quais se constroem e se expressam as diferentes subjetividades
juvenis. Dito de outro modo, ser jovem pode apresentar sentidos
e significados altamente diversificados no cenário contemporâneo
brasileiro, de modo que se tornou comum falar em “juventudes”,
no plural, colocando em evidência essa diversidade presente na
categoria.

No caso de jovens em contexto de vulnerabilidade social, um
conjunto ainda mais heterogêneo de fatores e forças atua, afetando
e intensificando de modo particular os anseios e dilemas que os
atravessam. É o caso da exclusão, preconceito, violência, miséria
e discriminação, dentre outros, que muitas vezes favorecem a

∗ Graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); Mes-
tranda em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-mg),
bolsista pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG).
** Graduada e Mestre em Psicologia pela UFMG; Doutora em Psicologia Clínica pela
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), com Pós-doutorado em Análise
Institucional pela Université Cergy-Pontoise/França. Atualmente é professora adjunta
III na PUC-MG, com docência no seu Programa de Pós-Graduação em Psicologia.
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proliferação de atividades de risco, como o subemprego, a exploração
sexual infanto-juvenil e o tráfico e consumo de drogas ilícitas.

No entanto, para além dessa concepção negativa de vulnerabilidade
social associada a “riscos”, deve-se atentar também para o que
Abramovay e Castro (2004) chamam de “vulnerabilidades positivas”.
Na palavra das autoras, tal elaboração conceitual está ligada ao

sentido de alerta que muitas vulnerabilidades
sugerem, como desencantos, buscas, pedidos de
socorro, falta de referências, projetos coletivos
que mobilizem os jovens, assim como limites de
uma cultura de consumo e por um individualismo
narcíseo. Vulnerabilidades positivas também
abrangem questões que comumente são
associadas por adultos a negatividades, mas
que podem potencializar mudanças civilizatórias
e engajamentos positivos, fazer diferença.
(ABRAMOVAY; CASTRO, 2004, p. 2)

Assim, o presente trabalho pretende discutir e contextualizar a
juventude em situação de vulnerabilidade social, dando destaque
à abordagem das políticas públicas voltadas para essa juventude,
predominantemente marcadas por práticas fragmentadas e
assistencialistas, e alguns entraves ao sucesso dessas políticas
sociais. Serão também apontadas pistas para a construção de novos
enfoques para essas intervenções, destacando-se a intersetorialidade
e o protagonismo juvenil.

2. VULNERABILIDADES SOCIAIS

Na atualidade, o termo vulnerabilidade social tem sido empregado
com frequência por grupos acadêmicos e entidades governamentais
da América Latina, por influência de organismos internacionais como
as Nações Unidas e o Banco Mundial. As abordagens do termo variam,
mas, conforme destaca Alves (2006), seu uso se dá, principalmente,
por certa insatisfação com os enfoques tradicionais sobre pobreza
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e seus métodos de mensuração, que se baseiam exclusivamente
no nível de renda monetária e em medidas fixas, como a linha de
pobreza.

Nesse sentido, Castro e Abramovay (2002) destacam que,
diferentemente do conceito de exclusão, o conceito de vulnerabilidade
social pede “olhares para múltiplos planos, e, em particular, para
estruturas sociais vulnerabilizantes ou condicionamentos de
vulnerabilidades”:

Com o debate sobre vulnerabilidades sociais
se pretende sair de análises de posições,
morfologias estáticas, e reconhecer processos
contemporâneos, remodelações de relações
sociais, nas quais, sublinhamos, a cultura e a
subjetividade não seriam nem superestruturas,
nem serendipities, turbulências laterais. Por
outro lado, tenta-se compreender, de forma
integral, diversidade de situações e diversidade
de sentidos para diferentes grupos, indivíduos,
tipos de famílias ou domicílios e comunidades.
Implícitas estariam as transformações por conta
de novos perfis do mundo do trabalho ou do
não trabalho, e, como referência mais ampla,
por conta de tempos em que modernidade,
diversidade e insegurança se combinam, e em que
múltiplos sistemas de normas de discriminações
se combinam, mas guardam identidades próprias.
(CASTRO; ABRAMOVAY, 2002, pp. 145 e 146).

Assim, o livro Juventude, violência e vulnerabilidade na América
Latina: Desafios para as Políticas Públicas, resultante de um estudo
realizado pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura) e BID (Banco Interamericano de
Desenvolvimento), situa o conceito de vulnerabilidade social como:

[...] o resultado negativo da relação entre
a disponibilidade dos recursos materiais ou
simbólicos dos atores, sejam eles indivíduos ou
grupos, e o acesso à estrutura de oportunidades
sociais, econômicas, culturais que provêem do
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Estado, domercadoeda sociedade. Esse resultado
se traduz em debilidades ou desvantagens para
o desempenho e mobilidade social dos atores.
(VIGNOLI; FILLGUEIRA apud ABRAMOVAY et al.,
2002, p. 13).

Nesse contexto, são evidenciados dois planos de manifestação
da vulnerabilidade: um estrutural, em que ela pode ser dada por
uma mobilização descendente; e, outro, subjetivo, dada pelo
desenvolvimento de sentimentos de insegurança, incerteza entre os
atores sociais.

Para Lopes et al. (2008), o estado de vulnerabilidade social é uma
categoria capaz de descrever a situação de uma grande parte da
população brasileira, sendo produzida na conjunção da precariedade
do trabalho com a fragilidade do vínculo social. Para esses autores, a
dissociação social está relacionada à confluência de diversos fatores:

A extrema desigualdade, a migração para os
grandes centros urbanos, a precariedade de
moradia, as características históricas da formação
da família nuclear brasileira, em um contexto de
precarização do trabalho levam, muitas vezes, a
uma situação de rupturas de participação e da
coesão social. (LOPES et al., 2008, p. 64).

Deste modo, no Brasil, o fenômeno da vulnerabilidade social está
diretamente ligado à estrutura de desigualdade da distribuição da
renda e das oportunidades de inclusão econômica e social, assolando
várias comunidades e excluindo parte significativa de sua população
do acesso às condições e recursos básicos para a garantia de uma
qualidade de vida digna e cidadã.

No entanto, como nos lembram Abramovay e Castro (2004, p. 2), para
além dessa conceituação negativa de vulnerabilidade, vários autores
recorrem ao conceito de vulnerabilidades sociais numa tentativa
de “(...) desconstruir sentidos únicos e identificar potencialidades
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de acionar atores e atrizes para resistir e enfrentar situações
socialmente negativas”. Desse modo, haveria uma “vulnerabilidade
positiva”, como apresentada na introdução deste trabalho, quando,
a partir das experiências vivenciadas, aprende-se a tecer formas de
resistências e de lidar com os riscos e obstáculos de forma criativa.

No caso de jovens em situação de vulnerabilidade social, a abordagem
comum é de que, frequentemente, esse fenômeno coloca em risco
toda a potencialidade comumente atribuída à juventude por fatores
diversos como a idade e sua vitalidade, colocando-a diante de
situações de incerteza e instabilidade. No entanto, essas situações
de incerteza, ligadas a diferentes tendências contraditórias como a
variedade de referenciais à disposição dos jovens e a idealização
de padrões de consumo e mesmo de estilos e comportamentos
presentes na nossa sociedade contemporânea, bem como a
inseguranças quanto ao futuro, acabam evocando e potencializando
tanto vulnerabilidades negativas – referentes a riscos, fragilidades e
obstáculos; quanto positivas – associadas à mobilização de recursos
e estratégias de resistência em diferentes planos.

Nesse sentido, percebemos, nos diferentes contextos de
vulnerabilidade, o surgimento de um número elevado de
manifestações culturais, surgidas a partir de grupos de jovens que
possuem uma grande conexão com seu local de origem e que se
reúnem em torno de práticas como música, teatro, grafite, dança,
capoeira, entre outras linguagens de caráter artístico-cultural. Ao
estudar essas manifestações nas favelas cariocas, Vaz (2007) chama
a atenção para a busca comum, por parte dos jovens, de validarem
suas origens e identidades, afirmarem-se individual e coletivamente,
libertarem-se da invisibilidade e imobilidade a que o atual contexto
socioeconômico de vulnerabilidade os condena e conquistarem os
direitos que lhes têm sido negados. Assim, por meio de todo esse
repertório, os jovens acabam constituindo novos movimentos de
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resistência, a partir da diversidade de situações vivenciadas por eles:
aí estão as vulnerabilidades positivas.

3. AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

Por definição, as políticas públicas são um conjunto de ações e
decisões tomadas pelo Poder Público, voltadas para o bem-estar da
sociedade, ou seja, “(...) é um conjunto de ações estudado, planejado
e organizado pelo governo, com ou sem a participação dos setores
privado e não governamental, voltado para resolução de problemas
específicos ou simplesmente para o desenvolvimento da sociedade.”
(GUIMARÃES, 2009, p. 12).

No nosso país, observa-se um grande número de políticas públicas
e de projetos voltados para jovens em situação de vulnerabilidade
e risco social, desenvolvidos, em sua maioria, por organizações não
governamentais, porém com pouca articulação entre as ações que
buscam efetivar e de caráter predominantemente assistencialista.
Grande parte das intervenções centra-se no nível institucional, pouco
avançando para a dimensão intersetorial, territorial e para a inserção
comunitária necessária, não abarcando uma participação legítima da
população jovem nos momentos de elaboração e implantação de tais
ações.

No caso da construção das políticas para a juventude, segundo
Dayrell e Gomes (2002), a tendência é não considerar o jovem
como um interlocutor válido, capaz de emitir opiniões e interferir nas
propostas que lhes dizem respeito, desestimulando a sua participação
e o seu protagonismo. Nesse contexto, essa população jovem
ganha visibilidade como problema social, uma visão reducionista da
condição juvenil, que “(...) inibe o investimento em ações baseadas
em direitos e que desencadeiem políticas e práticas que focalizam
a juventude nas suas potencialidades e possibilidades.” (DAYRELL;
GOMES, 2002, p. 2).



Perspectivas em Políticas Públicas | Belo Horizonte | Vol. V | Nº 9 | 151-163 | jan/jun 2012

158

Luciana da Silva Oliveira e Roberta Carvalho Romagnoli

Conforme enfatizam Abramovay et al. (2002), torna-se importante
focalizar nos jovens tanto como receptores de ações públicas de
enfrentamento das desigualdades e exclusões sociais de que são
vítimas, quanto como atores estratégicos nos desenvolvimentos
de sociedades mais justas e democráticas. Tal perspectiva atuaria
na superação de alguns aspectos negativos das políticas sociais,
tais como o assistencialismo e a fragmentação já mencionados,
que, muitas vezes, acabam por acentuar o sentido negativo da
vulnerabilidade juvenil.

A abordagem assistencialista está ligada a uma prática comum nas
políticas sociais, popularizadas na América Latina na década de 80,
“com o agravamento das condições sociais fomentado pelas medidas
de ajuste estrutural”. (ABRAMOVAY et al., 2002, p.67). A superação
desse caráter assistencialista das políticas públicas, que não valoriza
e nem promove a participação juvenil, faz-se necessária, uma vez
que tal modelo não contribui verdadeiramente para a incorporação
de novos elementos à cidadania, como é o caso, da conquista de
autonomia dos jovens. Nesse sentido, Abramovay et al. (2002),
destacam uma publicação da UNESCO (CASTRO et al., 2001) sobre
projetos sociais bem-sucedidos, envolvendo jovens, nos quais o
protagonismo juvenil aparece como importante contraponto à
violência e à exclusão social. Segundo os autores, o protagonismo
juvenil “(...) é parte de um método de educação para a cidadania
que prima pelo desenvolvimento de atividades em que o jovem
ocupa uma posição de centralidade, e sua opinião e participação são
valorizadas em todos os momentos.” (ABRAMOVAY et al., 2002, p.
67).

Além da adoção de uma abordagem que enfatize o desejo e a
vontade dos jovens para combater a vulnerabilidade social, faz-
se necessária também a superação das perspectivas setoriais e
fragmentadas ainda presentes na tradição das políticas sociais da
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América Latina. A vulnerabilidade social é um fenômeno multicausal,
multifacetado e historicamente determinado; consequentemente,
seu enfrentamento exige, necessariamente, estratégias dinâmicas,
intersetoriais e interdisciplinares, que considerem essa multiplicidade
de fatores que interagem entre si constituindo complexas redes
causais. No entanto, em sua maioria, as políticas públicas voltadas
para a juventude não abarcam uma percepção integrada sobre os
problemas sociais e suas raízes multicausais, gerando abordagens
incompletas nas quais as ineficiências são esperadas. (ABRAMOVAY
et al., 2002).

As dificuldades de articulação dos serviços voltados para a juventude
são explicadas, em grande parte, pela ausência de espaços de
discussão, análise e problematização das ações desenvolvidas pelos
diferentes atores institucionais. Há cada vez mais a necessidade de
criação de mais espaços de diálogo em que estejam presentes não
só esses atores institucionais e instâncias de poder responsáveis
pela promoção das políticas sociais da juventude, como também
o próprio público-alvo dessas políticas, os jovens em situação de
vulnerabilidade social.

A ausência de diagnósticos locais e regionalizados para a constatação
dos reais problemas enfrentados pelas juventudes também se
apresenta como um entrave ao sucesso das políticas sociais. Nesse
sentido, Sader (2003) aponta a necessidade de se investigar a
realidade vivida para se conhecer em profundidade as demandas
sociais locais. O diagnóstico seria, para o autor, uma espécie de
retrato social que evitaria desperdício de recursos financeiros, já
que identificaria previamente as demandas prioritárias e as ações
necessárias e antecipadamente planejadas. “O diagnóstico é como
a bússola. Orienta qual o caminho a percorrer. Ele facilita a análise
e o tratamento adequado. Ele transforma os dados em informações
utilizáveis.” (SADER, 2003, p. 41).
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A falta de diagnósticos compromete a realização de um planejamento
de políticas públicas realmente consistentes e factíveis, gerando
falta de conexão entre o que é oferecido pelo Poder Público e o
que a população juvenil de fato demanda. Isso provoca reflexos
tanto na execução de políticas públicas de um modo geral, quanto
nos projetos de intervenção direta encarregados de solucionar as
demandas de um local.

Outro ponto determinante para a fragilidade das políticas públicas
voltadas para a juventude é a escassez de profissionais qualificados
para implementação de suas práticas. O que se percebe é que
muitos profissionais, que trabalham tanto em instituições públicas
como em organizações não governamentais desenvolvendo projetos
e ações voltados para a juventude, ainda têm seus valores e atitudes
baseados em idéias e normas que negligenciam a abordagem dos
jovens como cidadãos e protagonistas na busca da promoção e
respeito de seus direitos. Isso compromete a comunicação entre
aqueles que seriam responsáveis por implantar as políticas sociais e
o público-alvo das mesmas e, consequentemente, os resultados de
tais políticas.

4. POR UMA NOVA ABORDAGEM DA JUVENTUDE

O insucesso de grande parte das políticas públicas voltadas para
a juventude em situação de vulnerabilidade social gera um ciclo
vicioso e de difícil superação, tornando-se necessária a permanente
problematização e construção de estratégias capazes de dirimir esse
quadro.

Para a construção de tais alternativas, é essencial começar pela
ampliação dos espaços de diálogo entre os atores institucionais das
políticas públicas (tanto na formulação, quanto na execução) e os
jovens em situação de vulnerabilidade social, a fim de garantir a
efetivação legítima de tais ações, sem que elas percam o sentido
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ou se reproduzam sem a reflexão, dialogicidade e retroalimentação,
necessárias ao enfrentamento das vulnerabilidades sociais. Além
do fortalecimento das ações, esse envolvimento e articulação de
diferentesatorespossibilitamoreconhecimentodasreaisnecessidades
relacionadas à juventude em situação de vulnerabilidade social, o
que inevitavelmente contribui para o planejamento consistente das
políticas públicas.

Devemos ainda ficar atentos para as abordagens que tratam
a juventude de forma homogênea que não a contextualiza e,
assim, acabam por negligenciar a construção social e histórica
desse segmento populacional. Nesse sentido, Dayrell e Gomes
(2002, p. 3) destacam que:

(...) cada sociedade e cada grupo social lida e
representa de maneira diversa esse momento.
Essa diversidade se concretiza nas condições
sociais (classes sociais), culturais (etnias,
identidades religiosas, valores), de gênero, nas
regiões geográficas, dentre outros. (...) Nessa
perspectiva não podemos enquadrar a juventude
em critérios rígidos (...). (DAYRELL; GOMES,
2002, p. 03)

Assim, a tendência de considerar a juventude apenas como um
segmento de seu amplo público-alvo é um erro que deve ser
superado. Um dos maiores desafios das políticas públicas para
a população juvenil é atentar para as especificidades culturais,
econômicas, regionais, políticas, raciais, entre outras, que comportam
desigualdades, discriminações e exclusões sociais. E também
incentivar transformações que de fato assegurem uma proteção social
igualitária, valorizando as particularidades e diferenças dos grupos
nas suas potencialidades. Faz-se necessário trabalhar em conjunto
com a multiplicidade de grupos juvenis, buscando compreender
quem são esses atores, quais as suas demandas, necessidades
e expectativas. Mais do que pensar em políticas sociais para a
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juventude, deve-se pensar em políticas sociais com as juventudes,
o que implica necessariamente uma mudança na visão de juventude
pelos formuladores e executores dessas políticas, para que os jovens
tenham a oportunidade de participar de forma ativa da sociedade em
que estão inseridos.

Deste modo, a implementação de uma política social universal,
voltada para a juventude, que não contemplasse as especificidades
dos diferentes atores que compõem essa categoria, seria não apenas
ineficaz, mas também uma forma de violência contra os jovens. Por
isso, conforme Dayrell e Gomes (2002, p. 21), torna-se importante
a construção e implementação de diagnósticos mais precisos, a
compreensão das variadas condições em que esses indivíduos estão
inseridos, “(...) a socialização das práticas positivas existentes e o
desenvolvimento de uma maior responsabilidade e sensibilidade para
com esses sujeitos sociais nos seus processos de formação humana”.
Só assim se abre a possibilidade das vulnerabilidades transformarem-
se e assumirem diferentes sentidos, efetuando-se no trânsito entre o
negativo e o positivo, e potencializando uma atuação juvenil legítima
na nossa sociedade.
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NORMAS PARA APRESENTAÇÃO

Na Revista serão publicados textos originais de: artigos científicos,
artigos de atualização, artigos de revisão, ensaios, resenhas, relatos
de experiências, depoimentos e entrevistas.

Os textos encaminhados para seleção serão submetidos à apreciação
de, pelo menos, dois especialistas no tema abordado, integrantes do
Conselho Editorial, sendo garantido o anonimato tantos dos autores
quanto dos avaliadores.

O autor receberá comunicação dos pareceres emitidos e a aprovação
final é de responsabilidade do Comitê Editorial da Revista. A aceitação
dos textos implica automaticamente a cessão dos direitos autorais
relativos ao trabalho.

Os trabalhos originais devem ser enviados para o e-mail pppfapp@
uemg.br, com a formatação do programa Word, configuração A4,
fonte Tahoma, tamanho 12, com espaçamento entre linhas 1,5.

A folha de rosto, título, resumo e abstract, palavras-chave, citações,
notas de rodapé, referências, tabelas, gráficos e figuras deverão
estar de acordo com as normas técnicas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), específicas para a modalidade do trabalho
que será apresentado.

O autor deverá anexar, ainda, informes com seus créditos acadêmicos
e profissionais, (em três linhas, no máximo), além do endereço
completo, telefone e e-mail.

Em nenhuma hipótese serão devolvidos os originais dos textos
submetidos à apreciação para publicação.
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En la Revista se publicarán textos originales de: artículos científicos,
artículos de actualización artículos de revisión, ensayos, reseñas,
relatos de experiencias, declaraciones y entrevistas.

Los textos se someterán a la apreciación de, por lo menos, dos
especialistas en el tema abordado, integrantes del Consejo Editorial,
para ser seleccionados, garantizando el anonimato tanto de los
autores, como de los evaluadores.

El Comité Editorial de la Revista será responsable de la aprobación
final de los textos. Después de este proceso de selección, el autor
recibirá un comunicado de los informes emitidos La aceptación de
los textos implica automáticamente en ceder los derechos relativos
a dichas producciones.

Los trabajos originales se deben enviar al correo electrónico,
pppfapp@uemg.br, en formato del programa Word, configuración
A4, fuente Tahoma, tamaño 12, espacio entre líneas de 1,5.

La portada, título, resumen, abstract, palabras clave, citas, notas
de rodapié, referencias, tablas, gráficos e imágenes, deberán estar
de acuerdo con las normas técnicas de la Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), específicas para cada modalidad del
trabajo que se presentará.

El autor deberá adjuntar además los informes con sus créditos
académicos y profesionales, (como máximo, en tres líneas) además
de su dirección completa, teléfono y correo electrónico.

Bajo ningún concepto se devolverán los textos originales sometidos
a evaluación para ser publicados.
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