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RESUMO 

 

 

A inovação, apesar de ser um conceito ainda em aberto, tem fomentado discussões 

teóricas profícuas. Uma das abordagens mais utilizadas é o modelo da “Tripla Hélice”, 

que aponta as sociedades com maior capacidade de promover práticas e ambientes 

inovadores como aquelas onde as hélices “Estado”, “Universidades” e “Empresas” 

melhor se articulam, numa relação horizontal. Este trabalho procura problematizar essa 

discussão para o contexto brasileiro e aponta para a existência de características sócio-

políticas que inibem a interconexão entre os três partícipes principais desse processo. 

Primeiramente, abordamos aspectos prenhes à constituição do Estado brasileiro, que 

desemboca na lógica desenvolvimentista. Posteriormente, discutimos o cenário das 

atividades tecno-científicas nacionais, analisando-as à luz da teoria da Tripla Hélice e de 

contribuições teóricas mais gerais. E, na tentativa de delinear mais claramente esta 

relação, na etapa seguinte foi escolhido como objeto mais restritivo e específico o 

programa RHAE-Pesquisador na Empresa que, por sua vez, confirmou as dificuldades da 

consolidação de uma pretendida articulação entre as hélices do sistema. Desse modo, 

empreendemos uma pesquisa sociológica bastante ampla, mas que fez-se necessária, em 

virtude da dinâmica complexa inerente à temática escolhida. 

 

Palavras-chave: Tripla Hélice; Estado; universidades; empresas; ciência, tecnologia e 

inovação (CT&I); desenvolvimentismo. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

 In spite of being an opening concept, innovation has fomented useful theoretical 

discussions. One of the most applied approaches is the ‘Triple Helix’ model, which 

identifies societies with higher ability of promoting innovative practices and 

environments as those where the helixes ‘Government’, ‘Universities’ and ‘Industry’ are 

better articulated, in a horizontal relation. What it follows is a work that aims to 

problematize that discussion to Brazilian context, pointing the existence of socio-political 

features which inhibit the interconnection among these main participants of the process. 

First, we take into account some aspects connected to Brazilian constitution, which 

reveals into a developmentalism logic. Later, we discuss the national technic-scientific 

activities, analyzing them based on Triple Helix theory and general theoretical 

contributions. And, as an attempt to delineate this relation more clearly, the next step was 

chosen looking at a more restrictive and specific object: the RHAE-Pesquisador na 

Empresa program, which confirmed the difficulties of a consolidation of this intended 

articulation among those helixes. In this way, we undertake a quite wide although needful 

sociological research, once the chosen thematic has a complex dynamics. 

 

 

 

Keywords: Triple Helix; State; universities; companies; science, technology and 

innovation (STI); developmentalism. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As sociedades modernas mais competitivas são aquelas que mais inovam. Este é 

um fato que pode ser visualizado ao se tomar os rankings de patenteamento elaborados 

anualmente. No parte de cima da lista geralmente aparecem países como Estados Unidos, 

Japão, Alemanha, Coreia do Sul e nações altamente industrializadas. Em posição 

intermediária se encontram os países em desenvolvimento e grande parte dos latino-

americanos, incluídos aí Brasil, Argentina, México e Rússia, por exemplo. No parte de 

baixo figuram alguns países africanos e do Oriente Médio1. 

Existiria uma teoria que pudesse interpretar um cenário tão complexo como o 

mostrado acima? As atividades de patenteamento são, realmente, um preditor da 

capacidade de inovação de determinada sociedade? E o Brasil, como explicar o seu 

posicionamento ao se constatar que ele possui uma economia moderna e industrial, mas 

que pouco inova? Essas questões são bastante pertinentes e trazem uma boa dose de 

complexidade para quem se dedica a estudar essa temática. Em relação ao segundo 

questionamento é importante destacar, desde já, que a mensuração sobre a capacidade de 

uma sociedade ser inovadora é extremamente discutível. Decidimos, neste texto, utilizar 

os índices de patenteamento produzidos por determinado país por entender que, apesar de 

ser um ponto problemático, eles vêm sendo utilizados para este fim. De qualquer modo, 

afirmamos que há a necessidade de aperfeiçoamento nesta análise, pois ela pode gerar 

tanto um viés de seleção quanto de classificação, algo que qualquer pesquisa científica 

deve evitar. Faz-se necessário, portanto, o surgimento de novas agendas de pesquisa que 

se debrucem sobre essa temática. 

Não obstante a essas ponderações, neste trabalho tivemos como questionamento 

central algo pretensamente simples: por que o Brasil inova tão pouco? O pano de fundo 

para esta dúvida provém da observação de que, se por um lado, há recursos humanos, 

financeiros e materiais em proporção bastante considerável no contexto brasileiro, por 

outro, o posicionamento do país em avaliações internacionais indicam que o avanço 

tecnológico, quando há, é bastante reduzido. É rotineiro observar que as empresas mais 

inovadoras não se situam em solo nacional, apesar de o país ter grandes companhias 

empresariais atuando globalmente. 

                                                           
1 Listas atualizadas com rankings de patenteamento podem ser encontradas em: www.uspto.gov/patents 
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Outro ponto que provoca discussão é: como avaliar a inovação do ponto de vista 

sociológico? Não seria tal área algo mais próprio da abordagem econômica, por exemplo, 

ou daquelas que se dedicam à análise das hard sciences? A nosso ver há não somente a 

possibilidade, mas até mesmo a necessidade, de uma interpretação sociológica para 

fenômenos contemporâneos e impactantes como a inovação, a produção científica e o 

desenvolvimento tecnológico. Procuramos dialogar, o máximo possível, portanto, com 

abordagens interdisciplinares, por entendermos que elas nos possibilitariam expandir a 

observação não só sobre o que já foi produzido nas ciências sociais, mas também sobre o 

que já foi realizado por outras áreas. De qualquer modo, por vício de formação e 

instrução, nosso approach foi preponderantemente o das ciências humanas e, mais 

especificamente, da sociologia. 

Retomando a um dos questionamentos anteriores cabe destacar aqui o porquê da 

escolha de determinado recorte teórico que fizemos. Há uma literatura especializada, e 

que vem se especializando, na abordagem sobre inovação e sobre os processos de 

desenvolvimento científico-tecnológico ocorridos não só em épocas recentes, mas 

também por meio de análises históricas, contando aí nomes como os de Gibbons et al 

(1994), Lundvall (1992; 2009), Freeman, (1995), Nelson, (1982; 1993), dentre outros. No 

entanto, nos chamou a atenção a constância, em textos mais recentes, de uma teoria que 

vem se expandindo e que dialoga, e aperfeiçoa, alguns dos tópicos discutidos pelos 

autores mencionados acima. Essa nova abordagem é denominada de teoria da “Tripla 

Hélice”, ou no termo original “Triple Helix”, desenvolvida por Henry Etzkowitz e Loet 

Leydesdorff (1995; 1996; 1997; 2000), e que tem sido aprimorada e discutida através de 

projetos internacionais e contextuais sobre – e em – diferentes países2. 

Quais os ganhos analíticos proporcionados por tal abordagem? Primeiramente, ela 

oferece uma ampliação sobre o escopo das partes constituintes no estudo dos mecanismos 

e procedimentos inovativos. Os dois autores, Etzkowtiz e Leydesdorff, chamam a atenção 

para o fato de que os países que mais conseguem inovar são aqueles onde as hélices 

“Estado”, “Universidades” e “Empresas” melhor interagem entre si. A relação entre esses 

três vetores não se dá de forma hierarquizada e verticalizada, mas de uma maneira na qual 

                                                           
2 O “Triple Helix Research Group”, iniciativa dos autores da teoria da Tripla Hélice, conta com apoio de 
instituições de ensino, de pesquisa e grupos empresariais de países de diferentes partes do mundo. 
Atuantes, por exemplo, nas Américas do Norte, Latina e Central; na Ásia; na África; na Oceania e na 
Europa. São organizados eventos, conferências, workshops e inclusive projetos de estudo específicos para 
cada país. Para informações detalhadas, conferir: http://triplehelix.stanford.edu/3helix_concept 
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a interconexão entre eles cria zonas propiciadoras para o desenvolvimento da tecnologia. 

São as áreas de “hibridez”, no meio da relação, que geram e aprimoram experiências que 

se traduzem, por sua vez, em processos maduros para o surgimento de novos modos de 

produção do conhecimento. Para tanto, faz-se necessário que as hélices saibam quais são 

suas responsabilidades e seus loci de ação, e que a relação entre elas se dê de forma o 

mais harmoniosa possível.  

É evidente que os autores construíram essa teoria tendo por base contextos sociais 

mais específicos, principalmente o norte-americano. No entanto, pode ser observado que 

eles não apresentam uma restrição sobre as chances de países onde tal modelo está longe 

de ser aplicado evoluírem. Etzkowitz e Leydesdorff (1996; 2000) destacam, 

repetidamente, que a maturidade alcançada por determinado caso em específico é 

resultado de movimentos históricos, operacionais e contextuais, que podem também 

ocorrer, em tempos variados, ao redor do mundo. Não se trata, portanto, segundo eles, de 

uma abordagem determinística, mas probabilística. 

Levando em consideração a ressalva acima e lembrando que processos históricos 

e culturais importam quando se quer pensar seja em ciência, seja em tecnologia, seja em 

inovação (SALOMON, 1993), procuramos trazer essa discussão para o caso brasileiro. 

De modo que escrever sobre a relação entre Estado, universidades e empresas demanda, 

especificamente no contexto do Brasil, discutir o papel historicamente desempenhado do 

Estado na condução da vida pública nacional. 

Desse modo, o primeiro capítulo deste trabalho se baseia quase que 

exclusivamente não só sobre a atuação do Estado, mas sobre o processo formacional que 

ele desempenhou, sob a égide do aporte ibérico, na sociedade brasileira e dos resultados 

trazidos por determinadas características em particular. Para empreender essa análise 

utilizamos, preponderantemente, obras como as de Raymundo Faoro, Gilberto Freyre e 

Sérgio Buarque de Holanda.  

Ainda assim alguém poderia questionar: por que o uso de uma literatura que em 

nada diz respeito sobre processos de inovação? Poderíamos responder que a inovação não 

é resultado de um processo unidimensional nem tampouco unidirecional, mas sim, 

conforme apontam Etzkowitz e Leydesdorff, provém do intercâmbio entre atores 

diferenciados, sendo um dos principais deles o Estado. À vista disso, compreender como 

esse processo é engendrado no Brasil, significa pensar, logicamente, na gestação e na 

atuação do papel e do poder estatal na sociedade brasileira. Este ponto é tão importante 
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que irá desembocar, como lembra Jaguaribe (1972), na lógica desenvolvimentista, que 

marcou não somente a economia, mas todo um conjunto de políticas empreendidas em 

diferentes épocas e em diferentes contextos do país. 

A consistência da “ordem estatal” é tão marcante no Brasil que tem reflexos 

diretos sobre o cenário contemporâneo da Ciência, da Tecnologia e da Inovação (CT&I). 

O resultado que se apresenta, quando se parte, sobretudo, para a análise dos dados 

disponibilizados sobre essas questões, bem como quando são postos em comparação com 

outras nações onde CT&I são mais bem estruturadas e desenvolvidas, é que no caso 

brasileiro o Estado é o grande implementador, regulador e incentivador, em diferentes 

frentes, para se alcançar o desenvolvimento tecno-científico. 

O delineamento dessa supremacia é especificado no segundo capítulo deste 

trabalho, que tem como objetivo estabelecer uma comparação macro-estrutural com 

outras nações, mas dando ênfase às especificidades brasileiras. Faz-se bastante nítido, 

conforme será mostrado, que os países mais inovadores são aqueles onde a iniciativa 

privada assume as atividades de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D), e onde a 

participação do setor estatal é reduzida, praticamente tendo como principal tarefa a de 

criar ambientes propícios para que universidades formem quadros técnicos capacitados 

que, por sua vez, serão absorvidos pelas empresas. Trata-se, portanto, do virtuoso ciclo 

indicado por Etzkowitz e Leydesdorff como o mais propício para que se organizem e/ou 

se rearranjem as interações entre as hélices do sistema. 

Na etapa final, e acompanhando a trajetória tratada acima, nos dedicamos a 

delinear a teoria da Tripla Hélice fazendo uma abordagem contextualizada e mais própria 

na discussão desse conceito. Para trazer e avaliar essa proposta teórica no Brasil 

escolhemos como foco de estudo o programa RHAE-Pesquisador na Empresa, criado e 

conduzido por órgãos públicos que cuidam das áreas ligadas à CT&I. 

A iniciativa do programa RHAE consiste em oferecer auxílios – econômicos e 

organizacionais – para a inserção de mão-de-obra qualificada (pesquisadores 

provenientes das universidades) no interior das empresas, tendo primazia aquelas que são 

de micro e pequeno portes. Procuraremos mostrar que, não obstante o esforço 

empreendido em articular as hélices do sistema, o programa não tem gerado os resultados 

pretendidos. Um deles, por exemplo, é a fixação dos pesquisadores no interior das 

empresas, atuando como profissionais qualificados no quadro de trabalhadores e 

desenvolvendo pesquisa nesses locais. Outro objetivo do programa, que é o aumento dos 
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níveis de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) por parte da iniciativa privada, também não 

tem sido incorporado às atividades desses locais. Tais fatores, visualizados claramente 

através dos dados que apresentamos no decorrer do texto, distanciam a experiência 

brasileira daquela que é encontrada nos países que lideram no quesito da inovação. 

Desse modo, se o Estado continua a ser o principal gerenciador e controlador das 

atividades destinadas à Ciência, à Tecnologia e à Inovação é difícil que se concretize, na 

experiência brasileira, a criação de zonas de articulação onde as hélices interajam 

horizontal e harmonicamente. Ainda em relação a isso, fizemos uma breve comparação 

da realidade encontrada no Brasil com aquela que é visualizada na Coreia do Sul. 

Escolhemos esse país em virtude de algumas similaridades históricas e econômicas, em 

relação a um passado não muito distante vivenciado pelos brasileiros. Para além disso, o 

caso sul-coreano pode ser considerado como um “modelo ideal-típico” não só por ter 

engendrado e fortalecido os mecanismos que favorecem a expansão da articulação entre 

Estado, universidades e empresas, mas por ter feito essas alterações em períodos 

altamente conturbados e por ter garantido que houvesse uma continuidade com as 

políticas implementadas anteriormente. 

Um último ponto a ser destacado antes do início dos capítulos que se seguem diz 

respeito às dificuldades inerentes a um tema dessa envergadura. Por se tratar de uma 

discussão ainda bastante primária para a sociologia, a literatura, por muitas vezes, é pouco 

analítica, e tal ausência se torna um percalço no caminho de pesquisadores iniciantes. 

Esperamos aqui, apesar da amplitude com que tratamos algumas questões e alguns 

pontos, contribuir para que novas pesquisas deem conta de superar os gaps teórico-

analíticos existentes. É neste sentido que empreendemos o esforço apresentado adiante. 
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2. ASPECTOS FORMACIONAIS E HISTÓRICOS DO ESTADO BRASILEIRO: 

IMPLICAÇÕES E CONSEQUÊNCIAS 

  

A análise sobre a estrutura da Tripla Hélice3 e seus impactos sobre a inovação, no 

caso do Brasil, deve levar em consideração aspetos formacionais e históricos do Estado 

brasileiro e sua ação no cenário nacional. Para realizar tal empreitado trabalharemos, 

neste capítulo inicial, com obras como Casa-grande & Senzala (1933/2006) de Gilberto 

Freyre, Raízes do Brasil (1936/1995) de Sérgio Buarque de Holanda, e Os Donos do 

Poder (1958/2001) de Raymundo Faoro. Se a perspectiva analítica remonta ao passado 

colonial e a influência das raízes ibéricas como bem demonstrou Buarque de Holanda, 

cada um desses estudiosos escolheram pontos nevrálgicos para entender, ou melhor, 

analisar o Brasil. 

Gilberto Freyre mostrou através de seu trabalho como a família patriarcal foi a 

grande força propulsora da formação brasileira. E, como junto a ela desenvolveram-se as 

articulações personalistas da política; a grande lavoura como principal fonte de renda; e 

as relações, ora pacíficas ora conflituosas, com os escravos e agregados da casa-grande. 

Se a miscibilidade, a aclimatabilidade, a mobilidade e o intercurso sexual foram 

características da obra de colonização portuguesa, tudo isso só encontraria repouso na 

estrutura antagônica e envolvente da família escravocrata, que era, por sua vez, a família 

da casa-grande. O reflexo patriarcal e aristocrático, permeou desse modo, os mais 

diversos aspectos da sociedade colonial que, em um processo de cristalização, encrustou, 

e atualmente ainda demonstra seus componentes. 

 Raymundo Faoro escolheu como foco de sua obra o patrimonialismo, a burocracia 

e a ordem estamental que se institucionalizaram no Brasil a partir da influência do Estado 

português. Formando, a partir daí, uma comunidade que guardava para si a função de ser 

um estado-maior dentro do próprio Estado. O que o autor denominou, criticamente, como 

“os donos do poder”. Recorrendo ao que os outros estudiosos apontam Faoro aborda que 

o caráter patrimonial do Estado gera a instigante confusão entre o público e o privado na 

esfera social brasileira. A administração portuguesa, dessa forma, é vista como a fonte de 

uma série de falhas ao ter sido transportada, como todos os seus moldes, para a colônia. 

Por vezes, a comparação que o autor faz entre a herança portuguesa no Brasil e a 

                                                           
3 A teoria da Tripla Hélice será explicada e discutida, em maior profundidade, nos próximos capítulos. 
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perspectiva alcançada em outras nações ocidentais demonstram, no primeiro caso, traços 

negativos como o aparelhamento e o congelamento burocrático. 

 Ao voltar-se ao Estado se aprende que essas reflexões não são apenas refúgios de 

um passado distante, mas estão enraizadas no universo coletivo social. A impessoalidade 

da lei e as relações de amizade e compadrio andam lado a lado, ou mais precisamente, 

são “englobadas” uma pela outra, pois “(...) Somos mestres das transições equilibradas e 

da conciliação” (DAMATTA, 1997, p. 21), que causam, não sem razão, tanta imobilidade 

social e política. A análise dessa formação desliza no ângulo não apenas econômico e 

social, mas também político. O aspecto gerencial, controlador, hierarquizante do Estado 

brasileiro é, deste modo, reflexo de sua sociedade. Os governos brasileiro e latino-

americano em geral, não funcionam seguindo os moldes do Estado do ocidente europeu 

e norte-americano que influenciado pela revolução puritana imprimiu o apego à eficiência 

do comércio e ao individualismo. 

Toda essa conjuntura de fatores possibilita analisar as políticas voltadas à área da 

Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) como implicações de um processo político, 

econômico, social e organizacional que se arrastou por séculos no Brasil e que teve como 

modelo primordial a metrópole portuguesa com seu aporte ibérico. 

 

2.1. APORTE CULTURAL E SUA PERMANÊNCIA 

 

Sérgio Buarque de Holanda mostrou que essa herança ibérica contrastava com o 

restante das nações europeias protestantes pela ausência de “organização espontânea”, 

pois “(...) Nas nações ibéricas, à falta dessa racionalização da vida, que tão cedo 

experimentaram algumas terras protestantes, o princípio unificador foi sempre 

representado pelos governos” (HOLANDA, 1995, p. 38). Aliado a isso, o autor observou 

a repulsa desses povos do culto ao trabalho, refletindo na ausência de organização social, 

que sempre esteve reduzida aos círculos familiares e de amizade. Se até mesmo a 

exploração dos trópicos foi realizada pelos portugueses com desleixo e certo abandono, 

existiriam para Sérgio Buarque dois princípios4 que norteiam as atividades humanas e 

                                                           
4 Deve-se atentar que a diferenciação entre esses dois tipos, o aventureiro e o trabalhador, são construções 

ideias puras. Associando-se ao mesmo percurso elaborado por Max Weber, Sérgio Buarque lembra que 

“(...) Entre esses dois tipos não há, em verdade, tanto uma oposição absoluta como uma incompreensão 

radical. Ambos participam, em maior ou menor grau, de múltiplas combinações e é claro que, em estado 
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que ajudariam a entender a ação portuguesa no Brasil. O primeiro é o tipo “aventureiro”, 

que, por sua vez compreende a “ética da aventura”, na qual privilegia-se a “audácia, 

imprevidência, irresponsabilidade, vagabundagem” (HOLANDA, 1995, p. 44); mas 

também existiria o tipo “trabalhador” apoiado na “ética do trabalho”, que visa “à 

estabilidade, à paz, à segurança pessoal” (Idem). Não requer muita imaginação 

sociológica saber qual tipo preponderou nas conquistas do Novo Mundo, até mesmo 

porque só com essa disposição aventureira poderia ser possível vencer as dificuldades 

geográficas impostas pelas novas terras. O que chama a atenção nesta ideia é que no caso 

do Brasil “o gosto da aventura, responsável por todas fraquezas [ânsia de prosperidade 

sem custo, de títulos honoríficos, de posições e riquezas fáceis], teve influência decisiva 

(não a única decisiva, é preciso, porém, dizer-se) em nossa vida nacional” (HOLANDA, 

1995, p. 46). 

 Gilberto Freyre destacou que a vinda de alguns portugueses para os trópicos 

ocorreu, em grande parte, como punição a crimes, muitas vezes sexuais, mas também pelo 

“puro gosto de aventura” (FREYRE, 2006, p. 83). Esse traço dos colonizadores além de 

atender aos anseios políticos e econômicos da metrópole, que teria mais domínio sobre 

as terras descobertas, correspondia à moral sexual do português, reflexo de um curioso 

contato entre a moral católica e a moral árabe. 

 Porém, mais interessante é notar a observação feita por Holanda de que os ingleses 

apreciavam a “boa vida” e esse estilo aventureiro tanto quanto portugueses e espanhóis. 

Esse apreço só será abandonado após a era vitoriana, circunscrita entre os anos 1837-

1901. Permitindo concluir que as mudanças alcançadas pelos ingleses refletem como 

sociedade e governo, ou sociedade e Estado, se influenciam mutuamente. 

No caso brasileiro essas qualidades aventureiras portuguesas foram importantes 

no processo de adaptação e plasticidade sociais. No entanto, também trouxeram consigo 

“raízes” (o termo não poderia ser mais feliz) que marcaram profundamente o território 

recém-descoberto, pois: 

Em sociedade de origens tão nitidamente personalistas como a nossa, é 

compreensível que os simples vínculos de pessoa a pessoa, independentes e até 

exclusivos de qualquer tendência para a cooperação autêntica entre os 

indivíduos tenham sido quase sempre os mais decisivos. (...) O peculiar da vida 

brasileira parece ter sido, por essa época, uma acentuação singularmente 

                                                           
puro, nem o aventureiro, nem o trabalhador possuem existência real fora do mundo das idéias” 

(HOLANDA, 1995, pp. 44-45). A importância desses conceitos reside na possibilidade de enxergar com 

maior clareza, qual o aspecto predominante na constituição do território e, futuramente, da sociedade 

nacional. 
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enérgica do afetivo, do irracional, do passional, e uma estagnação ou antes uma 

atrofia correspondente das qualidades ordenadoras, disciplinadoras, 

racionalizadoras (HOLANDA, 1995, p. 61). 

 

 O historiador elenca na frase acima aquilo que, para ele, seriam características da 

vida social brasileira. Mas cabe questionar o porquê desses aspectos serem tão 

representativos e constantes no Brasil. É a partir dessa observação que podem surgir 

explicações fornecidas pelo próprio autor quando se debruça sobre a herança rural, mais 

uma vez, portuguesa, e suas implicações no universo sócio-político do país. 

 Sergio Buarque enxergou no quadro familiar a instância preponderante, 

principalmente, no aspecto político, que trouxe como vestígio “uma invasão do público 

pelo privado, do Estado pela família” (HOLANDA, 1995, p. 82). Freyre, de maneira 

semelhante, atribui à família patriarcal o título de “vivo e absorvente órgão de formação 

social brasileira” (FREYRE, 2006, p. 85), que assentada em uma base agrícola e no 

trabalho escravo possuía funções sociais e econômicas das mais importantes. 

 No Brasil, de certo modo, foram o patriarcalismo e o personalismo que marcaram 

os meandros do poder e, pautados no sistema familiar, fizeram com que a esfera privada 

sempre precedesse a esfera pública. Personalismo fortalecido pela escravidão, já que os 

escravos, não raramente, em íntimo contato com os seus senhores, bloquearam o 

crescimento da atividade industrial e do uso de máquinas no Brasil, pois eles eram ao 

mesmo tempo meio de transporte de carga e de pessoas.  

 Gilberto Freyre irá apontar outros aspectos relacionais do português, seja no 

contato étnico em um primeiro momento com a mulher índia e, posteriormente, com a 

negra, seja na estrutura agrária com o trabalho escravo. Intercurso sexual, diga-se de 

passagem, fomentado pelo governo português no intuito de resolver a ausência do número 

de homens que pudessem controlar os extensos territórios conquistados. Porém, para o 

sociólogo, a maior característica residia no sistema patriarcal familiar, pois não foi o 

“indivíduo” nem o Estado o grande protagonista da colonização, mas a família que atuou 

como principal núcleo de povoamento, do emprego de escravos e das relações de 

amizade. A sociedade colonial brasileira, dessa maneira, desenvolveu-se patriarcal e 

aristocraticamente ao redor da casa-grande e das lavouras de açúcar. Freyre, contrastando 

com Faoro e Buarque de Holanda, afirma: “No Brasil, como nas colônias inglesas de 

tabaco, de algodão e de arroz da América do Norte, as grandes plantações foram obra não 

do Estado colonizador, sempre somítico em Portugal, mas de corajosa iniciativa 
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particular” (FREYRE, 2006, p. 79-80). Iniciativa particular já apontada pelos dois outros 

autores acima como incipiente e altamente atrelada ao Estado e, reforçada, como o próprio 

Freyre descreve, se valendo da observação do português Ferraz de Macedo que ao elencar, 

dentre os traços marcadamente próprios do seu povo, situou a falta de iniciativa privada 

(FREYRE, 2006, p. 68). 

 O que o autor de Casa-Grande & Senzala quer demonstrar, perante a afirmação 

de Macedo, é que mesmo possuindo um “luxo de antagonismos”, como a repulsa ao 

trabalho, o desapego às regras e ao mesmo tempo um tino comercial e explorador 

evidente, Portugal conseguiu formar a primeira sociedade moderna nos trópicos 

(FREYRE, 2006, p. 73). Evidente, no entanto, que os antagonismos constituintes da 

metrópole provocassem marcas que, posteriormente, se tornaram próprias na colônia. 

 A partir dessa visão quase que apaixonada da colonização portuguesa, mas nem 

por isso, imparcial, Freyre irá elencar algumas características que auxiliaram os 

colonizadores no processo de adaptação aos trópicos: primeiro, haveria uma 

predisposição do português à colonização híbrida e escravocrata, fruto de seu passado 

cultural, na indecisão entre África e Europa; segundo, existiria a extrema capacidade de 

mobilidade e miscibilidade, principalmente desta última, que favoreceu a superação da 

ausência capital-homem, através de um intercurso sexual com as índias; e por último, mas 

não menos importante, vem a aclimatabilidade, pois, para Freyre, o clima português, ou 

ibérico, seria muito mais próximo do da África do que do restante da Europa, 

favorecendo, assim, sua permanência em terras tropicais. A partir desse elenco de fatores 

forma-se no Brasil “uma sociedade agrária na estrutura, escravocrata na técnica de 

exploração econômica, hibrida de índio – e mais tarde de negro – na composição” 

(FREYRE, 2006, p. 65). 

 Essa herança rural e escravocrata, da qual o Brasil custou a se desgarrar, só vai 

começar a ser superada com a crescente urbanização e industrialização das cidades. E em 

uma sociedade com o passado escravo ainda vivo, o trabalho digno seria aquele que 

somente precisasse das faculdades do “espírito” e da “inteligência”, o trabalho pesado, 

“duro” e, portanto, inferior, representava, de certo modo, a escravidão. Em um texto curto, 

mas rico em interpretações desse nível, Roberto DaMatta (2010) mostra como até pouco 

tempo a profissão de engenheiro era vista de modo pejorativo, justamente por esse contato 

mais próximo com os trabalhadores que “colocam a mão na massa” para utilizar um 

ditado conhecido por todos. Segundo o antropólogo, uma reflexão sobre a imagem dos 
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profissionais da engenharia no Brasil deve levar em consideração o contexto sócio 

histórico na qual ela foi institucionalizada, ou seja, no período de recém-abolição da 

escravatura. É este mesmo caminho de análise que tenta se adotar neste trabalho, pois 

através do estudo da formação do Estado brasileiro se busca compreender a persistente 

diferenciação que acompanha o Brasil em relação aos países ocidentais ou daqueles que 

possuem um código cultural completamente diferente, como é o caso do Japão e da Coreia 

do Sul. 

 Raymundo Faoro possui uma interpretação bastante próxima ao que Sérgio 

Buarque e Roberto DaMatta afirmam. Segundo ele, a monarquia aristocrática portuguesa 

acostumou “o povo a servir” e em um tom provocador declara: “Contra o trabalho manual, 

sobretudo, é que é universal o preconceito: parece-nos um símbolo servil!” (FAORO, 

2001, p. 105). E reitera que enquanto outras nações cresceram pautadas nesse tipo de 

atividade, os brasileiros preferiram ser uma “aristocracia de pobres ociosos” (Idem). O 

funcionalismo público, com cargos civis e militares, servia para “amenizar” essa 

dificuldade em assumir um trabalho braçal. O escritor é ainda mais crítico ao chamar essa 

ociosidade de “parasitismo”, na incessante busca de proteção dos poderosos (FAORO, 

2001, p. 254). Adversativamente ao exposto acima, Gilberto Freyre ao invocar, por 

exemplo, a influência semita, que entre outras qualidades, propiciaram um maior 

desenvolvimento comercial por parte dos portugueses, afirma que os excessos militares e 

religiosos foram suprimidos pelo realismo econômico (FREYRE, 2006, p. 70). Parece 

que neste quesito, Faoro foi mais feliz em sua reflexão do que Freyre. 

 Essas interpretações ressaltadas por Sérgio Buarque, Faoro e DaMatta sobre as 

visões dicotômicas que o trabalho possuía no Brasil, país que tinha abolido a escravatura 

há pouco tempo, podem ser ligadas aos aspectos aristocrático e personalista de sua 

sociedade que, por sua vez, englobam o cenário político. De tal modo que “A família 

patriarcal fornece, assim, o grande modelo por onde hão de se calcar, na vida política, as 

relações entre governantes e governados, entre monarcas e súditos” (HOLANDA, 1995, 

p. 85). Pertinente, ainda, é a frase sumária ao afirmar: “Muitas das dificuldades 

observadas, desde velhos tempos, no funcionamento dos nossos serviços públicos, devem 

ser atribuídas, sem dúvidas, às mesmas causas” (HOLANDA, 1995, p. 87). Tais aspectos 

levam o autor a apontar a repulsa à racionalização e a aversão às virtudes econômicas 

como traços mais característicos dos povos ibéricos, pois, entre eles, preponderavam os 

laços de amizade e amistosidade, as vantagens pessoais e as relações de camaradagem. 
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Como observado anteriormente, são estes aspectos que diferenciam os Estados português 

e espanhol dos Estados de países capitalistas e protestantes, pautados, segundo o autor, 

no espírito da iniciativa pessoal e na concorrência entre cidadãos (HOLANDA, 1995). 

Freyre acentua que a própria constituição social do Brasil permitiu a exigência de zonas 

de confraternização e mobilidade social peculiares, que carregaram consigo a facilidade 

de acesso a cargos e postos políticos e sociais por meio da amizade. Essa tolerância moral 

favoreceu, então, a criação de uma blindagem contra um rigor ético mais duro. 

 De certa forma, essa carga social adquirida através da colonização portuguesa com 

todos os seus pontos positivos e negativos foi imperativa para formar, ou melhor, 

constituir o “homem cordial” brasileiro. Pois, para Sérgio Buarque, essa cordialidade não 

representa civilidade, mas sim a redução do indivíduo à sua parcela social, fruto da 

influência do meio rural e patriarcal. A cordialidade representaria desse modo, um “fundo 

emotivo extremamente rico e transbordante” (HOLANDA, 1995, p. 147), que se 

concatena com a valorização dos interesses particulares frente àqueles de ordem coletiva, 

representando, assim, “o predomínio do elemento emotivo sobre o racional” 

(HOLANDA, 1995, p. 182). E, como alertou o escritor, a influência desses aspectos 

ficaria presente por muito tempo. 

 

2.2. O ESTADO E OS DONOS DO PODER 

 

 Raymundo Faoro ao fazer uma genealogia da formação do patronato político 

brasileiro lhe atribui, na visão de DaMatta, “a frase definitiva” e célebre, ou seja, Os 

Donos do Poder, título de sua Magnum opus. A leitura comprometida a fim de entender 

como a composição do Estado português marcou a constituição do Estado brasileiro 

produziu uma das obras mais significativas no campo da ciência política nacional. 

 Quais seriam, então, os pontos principais destacados por Faoro? Por se tratar de 

um estudo realmente denso e extenso, pode-se elencar, primeiramente, a formação do 

Estado português, que teve como principais características a força empreendida por meio 

da guerra e o imenso patrimônio rural, que em uma confusão entre o público e o privado, 

pertencia tanto à Coroa quanto ao rei. 
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 A análise do autor parte para os meandros desse enorme domínio territorial e, 

como as lutas entre a Coroa portuguesa, uma aristocracia cada vez mais domesticada e 

um clero em vias de perder o poder, puderam canalizar “o influxo, poderoso dentro de 

dois séculos, de caráter patrimonial do Estado, indistinta a riqueza particular da pública” 

(FAORO, 2001, p. 22). De tal modo esse aspecto vai ser preponderante que as rendas e 

as despesas se aplicaram de forma indistinta nos gastos da família real e nos serviços de 

utilidade geral. Sendo assim, o rei podia tudo e tudo provinha do seu desejo, ou melhor, 

da tradição marcada pelo sistema familiar. 

 O comércio e a indústria eram sufocados por esse excesso de poder real, pois a 

qualquer momento seus empreendimentos poderiam ser substituídos por empresas 

monárquicas, que carregavam consigo a marca das relações de amizade e compadrio. 

Dessa forma, destaca o autor ao afirmar que “o capitalismo, dirigido pelo Estado, 

impedindo a autonomia da empresa, ganhará substância, anulando a esfera das liberdades 

públicas, fundadas sobre liberdades econômicas, de livre contrato, livre concorrência, 

livre profissão, opostas todas aos monopólios e concessões reais” (FAORO, 2001, p. 35). 

Apesar dessa gerência estatal, surgiu em Portugal uma burguesia cada vez mais 

desvinculada da terra e ligada ao mercado, que adquiriu um traço peculiar, fruto do 

patrimonialismo estatal, pois a atividade industrial só irá se desenvolver baseada, também 

ela, em estímulos, favores e privilégios, deixando a empresa individual, que hoje seria a 

iniciativa privada, inerte e sem autonomia (FAORO, 2001). 

 Esse último ponto contrasta, segundo o autor, com a realidade dos Estados Unidos, 

Canadá, Austrália, França e Alemanha que conseguiram integrar de modo independente 

a sociedade e o Estado, ao contrário do que ocorreu na Península Ibérica durante sua 

expansão industrial. A partir dessa observação, ganha novamente destaque a tese de Max 

Weber de que a ética protestante calvinista se adequa mais ao já falado espírito capitalista 

do que o catolicismo presente e marcante em Portugal e na Espanha. Sérgio Buarque de 

Holanda também aponta o aspecto racional e a iniciativa pessoal como os principais 

marcos de diferenciação entre as nações europeias, como por exemplo, as citada por 

Faoro, e a realidade da Península Ibérica e do Brasil. Como o Estado patrimonial 

português foi “transportado” em seus moldes e sua estrutura para o Brasil, o mundo 

político e social de Lisboa irá marcar, decisivamente, o cenário da colônia portuguesa na 

América. 
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 Debruçando-se com mais ênfase ao Brasil, Faoro observa que um aspecto 

organizacional-administrativo invade a realidade da colônia: o estamento. Portugal se 

caracterizava, dessa forma, como um Estado patrimonial de estamento. O que seria, 

portanto, este estamento? Nas palavras do escritor anota-se: 

O estamento político (...) constitui sempre uma comunidade, embora amorfa: 

os seus membros pensam e agem conscientes de pertencer a um mesmo grupo, 

a um círculo elevado, qualificado para o exercício do poder. A situação 

estamental, a marca do indivíduo que aspira os privilégios do grupo, se fixa no 

prestígio da camada, na honra social que ela infunde sobre toda a sociedade 

(FAORO, 2001, p. 61). 

 

 A partir dessa classificação compreende-se o significado da expressão “o 

congelamento do estamento burocrático”, pois o Estado estaria de tal forma envolvido 

por uma camada burocrática dominante, que se transformaria em um estado-maior dentro 

do governo, ou para utilizar o título do livro, se comportaria como os donos do poder. 

Importante ressaltar que essa burocracia estamental se alimentava da desprezada classe 

comercial, ou burguesa, o que acabava gerando um efeito adverso: também os 

comerciantes passaram a ansiar a participação na corte, com seus inúmeros privilégios 

estamentais. Já que “a linhagem vale pouco, menos ainda o merecimento: a conquista ao 

emprego, ao posto, à dignidade se faz à custa da intriga bem tecida, da conversa doce” 

(FAORO, 2001, p. 99). 

 Se tinham tantos interessados em ocupar a corte, o rei indicava, ou melhor, 

ordenava a investidura dos mais variados cargos, tanto no Brasil como em Portugal, 

transformando os “funcionários” nos verdadeiros controladores da economia, pois eram 

eles quem dirigiam, controlavam e limitavam a atuação econômica das colônias e da 

metrópole. Como aspecto pessoal se confundia com o público, ocupar um cargo 

designado pela Coroa conferia status de fidalguia e riqueza. De forma acentuada explicita 

o escritor: 

O patrimonialismo, organização política básica, fecha-se em si próprio com o 

estamento, de caráter marcadamente burocrático. Burocracia não no sentido 

moderno, como aparelhamento racional, mas da apropriação do cargo (...). O 

Estado não é uma pirâmide autoritária, mas um feixe de cargos, reunidos por 

coordenação, com respeito à aristocracia dos subordinados (FAORO, 2001, p. 

102). 

 

 A política refletia a estrutura administrativa, se haviam tantos cargos à disposição 

do rei não custava aos dependentes enxergar nele o “pai do povo”, a marca carismática 
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seduzia a nação (FAORO, 2001). Como ressaltado anteriormente, todo esse meandro 

político-organizacional marcado pelo patrimonialismo criou enormes gargalos na 

economia e, apesar de extensa, é imprescindível escrever a observação de Raymundo 

Faoro: 

A indústria, a agricultura, a produção. A colonização será obra do soberano, 

por ele orientada, evocada, estimulada, do alto, em beneficio da nação. Onde 

há atividade econômica lá estará o delegado do rei, o funcionário, para 

compartilhar de suas rendas, lucros, e, mesmo para incrementá-la. Tudo é 

tarefa do governo, tutelando os indivíduos, eternamente menores, 

incapazes ou provocadores de catástrofes, se entregues a si mesmos. O 

Estado se confunde com o empresário, o empresário que especula, que 

manobra os cordéis do crédito e do dinheiro, para favorecimento dos seus 

associados e para desespero de uma pequena faixa, empolgada com o exemplo 

europeu. Todo o influxo externo, de produção de bens ou de aquisição de 

técnicas, sofre o efeito triturador e nacionalizador do estamento que retarda a 

modernização do país (FAORO, 2001, p. 103 – grifo meu). 

  

A importância deste relato reside em duas circunstâncias fundamentais: a 

atividade econômica atrelada ao Estado e a preponderância do estamento frente às 

atividades correlatadas do mercado. Freyre mostrou, não sem razão, que a tradição liberal 

no Brasil é antes aparente e limitada, pois o que verdadeiramente possui força e poder é 

um “governo másculo e corajosamente autocrático” (FREYRE, 2006, p. 114). Se tudo 

deve partir e operar em função do governo, a produção de ciência e tecnologia acompanha 

esse processo. O estamento fortalece esse ponto, criando uma comunidade, dona do 

poder, que gere, sem racionalidade burocrática, como afirma Faoro, os mais diversos 

meandros do campo econômico, politico e organizacional. 

 As sociedades portuguesa e brasileira, com forte influência do patrimonialismo e 

do estamento, condenaram as empresas particulares a andarem em ritmo de dependência 

do Estado, pois só ele poderia estimulá-las e conduzi-las. O aspecto gerenciador, 

personalista e patriarcal do Estado afetou não apenas o aspecto econômico, mas se 

expandiu para os mais diversos campos. Os dados, por exemplo, sobre produção de 

ciência e tecnologia no Brasil e em outros países latino-americanos, bem como em 

Portugal e na Espanha, demonstram que os frutos do passado são colhidos de forma muito 

mais duradoura do que se imagina, revelando que a herança política e administrativa 

deixada pela Península Ibérica em suas colônias americanas ainda respingam em diversos 

outros aspectos. 

 Mas cabe aqui, à luz de Sérgio Buarque estabelecer a diferenciação fundamental 

entre o modelo colonizador espanhol e o português, bem como suas semelhanças. 
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Enquanto o primeiro tinha a intenção de fazer dos novos territórios descobertos uma 

extensão do seu, utilizando, por exemplo, grandes núcleos de povoação estáveis e 

ordenados; o segundo enxergava a colônia como simples lugar de passagem durante suas 

aventuras expedicionárias. Esse fato ajuda a entender a razão de no final do período 

colonial as possessões espanholas contarem 23 universidades, sendo seis de alto nível, e 

ainda, se no período entre 1775 e a independência mexicana, na Universidade do México 

saírem 7850 bacharéis e 473 doutores e licenciados, enquanto que os brasileiros 

graduados em Coimbra no mesmo período, terem sido 720, ou seja, dez vezes menos. A 

própria ocupação do território das colônias demonstram os traços que diferenciavam 

Portugal e Espanha, pois no caso brasileiro, os portugueses permaneceram nas zonas 

tropicais e litorâneas, mostrando certo “desleixo” na ocupação das terras interioranas, 

enquanto os espanhóis seguiram em direção ao interior e às regiões de planalto. Sendo 

assim, o autor diferencia os espanhóis como “ladrilhadores”, que se refletia no aspecto 

retilíneo e ordenado das cidades com influência espanhola, e os portugueses como 

“semeadores”, adeptos ao sistema de feitorias e ligados ao litoral, resvalando no aspecto 

irregular das cidades brasileiras. 

 Diferenciando-se de Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freyre afirma, por 

exemplo, que mesmo possuindo criollos ricos e uma classe letrada, como já apontado 

acima, as colônias espanholas eram apreciadas com certo tom de deboche e desprezo 

pelos integrantes da metrópole ibérica. Ainda comparando-se a colonização portuguesa 

com a espanhola, Freyre aponta que a primeira tinha como elementos novos: “a utilização 

e o desenvolvimento de riqueza vegetal pelo capital e pelo esforço do particular” 

(FREYRE, 2006, p. 79) e o aproveitamento dos nativos não apenas como instrumento de 

trabalho, mas elemento de formação da família. No entanto, “Semelhante política foi bem 

diversa da de extermínio ou segregação seguida por largo tempo no México e no Peru 

pelos espanhóis, exploradores de minas, e sempre e desbragadamente na América do 

Norte pelos ingleses” (Idem). O espanhol possuía, na visão do escritor, um aspecto muito 

mais duro e rígido do que aquele apresentado pelo flexível português. 

 No que se refere à administração colonial Freyre reforça o aspecto “frouxo, 

bambo” do português em contraste com a dureza espanhola, mas adverte que nem por 

isso os colonizadores permitiram, no Brasil, excesso de liberdade para as capitanias, nem 

deixaram que florescesse um nacionalismo ou uma consciência nacional que sobrepujasse 

a regional. Desleixados, mas não desprecavidos. 
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 Mesmo ressaltando essa diferenciação entre Portugal e Espanha, no que se refere, 

atualmente, aos aspectos científicos entre, por exemplo, Brasil e Argentina, observa-se 

que os legados deixados pelos colonizadores formaram nações altamente atreladas ao 

vínculo e à dependência do Estado. O que se pode aferir, utilizando os dados que serão 

apresentados no decorrer do texto, é que a linha tênue que marcou a diferenciação da 

colonização portuguesa da espanhola foi englobada pela face estatal das próprias colônias 

pós-independência.  

 De tal modo que os dois povos ibéricos, segundo Holanda, possuíam um traço 

bastante forte em comum, que seria a “certa incapacidade, que se diria congênita, de fazer 

prevalecer qualquer forma de ordenação impessoal e mecânica sobre as relações de 

caráter orgânico e comunal, como o são as que se fundam no parentesco, na vizinhança e 

na amizade” (HOLANDA, 1995, p. 137). 

 Faoro irá notar que mediante a influência do estamento, do patrimonialismo e da 

confusão entre público e privado, o funcionário da coroa ou da corte, adquiria não apenas 

prestígio, mas tinha poder. O cargo público, até hoje sonho de consumo de tantos 

brasileiros, era o meio de pertencer à seleta comunidade, ou estamento, daqueles que, sem 

dúvidas, gozavam de extrema autoridade e reconhecimento. 

 Um exemplo simples, mas bastante representativo, serve para ilustrar essa 

verdadeira obsessão que o funcionalismo público causava entre os portugueses e os 

letrados da colônia: mesmo tendo terminado a graduação em leis pela famosa 

Universidade de Coimbra, Inácio Alvarenga Peixoto, o personagem desse fato, dedica-se 

obstinadamente à carreira militar. Pois, segundo Faoro, a patente servia para dar 

notoriedade e tinha um peso superior à carta de bacharel. No entanto, o serviço militar, 

sem as patentes superiores, seria apenas mais um trabalho entre tantos outros trabalhos. 

A patente superior seria, para o escritor, mais uma face característica do estamento, na 

busca desenfreada por recompensa financeira e privilégios fidalgos. 

 

2.3. ORDEM ADMINISTRATIVA: PASSADO DISTANTE? 

 A ordem administrativa na colônia não se reduzia apenas à busca pelo cargo 

público ou ao desejo crescente de alcançar as patentes superiores no serviço militar, o 

Estado também transformou o clero em um ramo da administração pública. Esse 

mecanismo só foi possível através do regime do Padroado, no qual as nomeações das 
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autoridades eclesiásticas eram feitas pelo Estado português. Quando os jesuítas, os mais 

arredios e contestadores da administração portuguesa, tentaram, através da catequização 

indígena, impor certa autoridade e obediência aos colonos foram barrados pela Coroa. 

Pois “O Estado português não permitia outro poder senão o de sua administração e de 

seus agentes (...)” (FAORO, 2001, p. 234). São marcas, segundo Faoro, do 

patrimonialismo português que se desabrocham na ordem estamental. 

 Perante esse quadro e a força preponderante do estamento, que dominam os 

universos econômico e social, articula-se uma estrutura de classes que influencia o 

estamento e, por essa razão, configura o campo político (FAORO, 2001).  Porém, a 

questão mais peculiar desse fato reside na forma como a “classe”, em seu sentido 

econômico e mercadológico, ganha força no Brasil. Se nas sociedades ocidentais seu 

surgimento é fruto da ascensão da burguesia ao poder, no caso brasileiro, ela se associa 

ao estamento. Imaginava-se, segundo o escritor, que a atividade industrial rompesse esse 

panorama, no entanto, o Estado mais uma vez mostrou sua força ao fazer do 

industrialismo um campo estatalmente evocado, incentivado e fomentado (FAORO, 

2001). Situação semelhante quando se observa, atualmente, os dispêndios em Pesquisa e 

Desenvolvimento no Brasil, nos quais o Estado é o principal fomentador desta área, que 

posta em comparação com países como Estados Unidos, Japão e Alemanha, apresentam 

uma situação completamente diferente, ou seja, privilegiam a iniciativa empresarial. 

 A incipiente formação das classes no Brasil colônia acabou por se reduzir a duas 

categorias: o proprietário rural ou senhor de engenho, e os trabalhadores do campo, 

escravos e homens semilivres. A primeira ganhou status aristocrático, comandou a 

política e fez dos trabalhadores seus dependentes. De tal forma, que no Brasil ser senhor 

de engenho era não apenas estimulado, mas sinônimo de poder, e também de luxúria e 

esbanjamento. Gilberto Freyre assinalou que a monocultura da cana-de-açúcar ao 

espalhar-se por diferentes regiões do país também teve como consequência uma 

sociedade ainda mais aristocrática e escravocrata, sendo que esta última característica 

permaneceu como o verdadeiro “instrumento de exploração” mesmo quando o açúcar 

deixou de ser a grande fonte de riqueza brasileira. Foi neste contexto que os engenhos 

deram força e perpetuaram o aspecto patrimonial da terra e dos tratos sociais entre 

senhores e escravos, embebidos na lógica da monocultura e do enriquecimento rápido. 

Monocultura, inclusive, que sufocou a pecuária e a agricultura e fez com que o regime 

alimentar durante a colônia e mesmo depois desse período fosse deficiente, com a falta 
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de cereais, legumes e carnes. Da mesma forma, a lógica da grande lavoura engessou a 

iniciativa particular ao voltar toda a economia apenas para um setor. 

 Em uma terra onde todos queriam ser senhores ou funcionários reais, só restava 

ao escravo a tarefa de cuidar da terra e, através dela, cultivar os bens primários que faziam 

a fortuna dos seus senhores e da metrópole. Este fato, como observa Faoro, fez da 

aquisição de escravos a principal alavanca da economia colonial, pois, por mais que o 

açúcar e depois o ouro fossem as principais fontes de lucratividade colonial, elas não 

seriam possíveis sem a mão-de-obra escrava. 

 Mediante essa estrutura econômica pautada na produção de bens voltados à 

metrópole comercial e ao comércio escravocrata formou-se uma classe burguesa afoita 

por uma participação crescente na economia e na administração colonial. Interessante 

notar que esse tipo de comerciante ou negociante, tanto português quanto brasileiro, 

deveria, primeiro, se afidalgar para ganhar posição social. Desse modo, “uma burguesia 

comercial (...) se conjuga com o Estado, que a licencia, entrega-lhe os contratos, os 

arrendamentos de tributos e monopólios, regulamentando-a burocraticamente” (FAORO, 

2001, p. 242). Essa tendência se reforça no século XVIII com a venda de cargos públicos, 

que permite à burguesia, paulatinamente, o afidalgamento e a aristocratização. Se na 

Inglaterra, por exemplo, a burguesia comercial cresceu mediante a criação de empresas e 

indústrias durante a Revolução Industrial, no Brasil essa mesma classe, para ser fiel à 

tipologia de Faoro, se encosta e depende do Estado. Impedindo dessa forma, a 

consolidação de empresas independentes. Pois nelas iriam preponderar, como no 

comércio e na agricultura, os interesses da camada, ou estamento, dominante (FAORO, 

2001). 

 A economia girava, então, em torno do Estado e da ordem estamental. Exemplo 

latente dessa situação, segundo Faoro, são as famosas companhias de comércio como a 

Companhia Geral de Comércio do Brasil (1649), a Companhia do Maranhão (1678), a 

Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão (1755) e a Companhia de Pernambuco e 

Paraíba, que “ao contrário das companhias inglesas e holandesas, que abrigavam os 

particulares sob o auxílio do soberano, distinguem-se pela iniciativa oficial e pelo 

preponderante papel do Estado” (FAORO, 2001, p. 259). Mais uma vez o particular se 

funde no público, como bem ressaltado por DaMatta e Buarque de Holanda. O constante 

uso de monopólios, geridos pelo Estado português, conjugavam dois aspectos marcantes 

da estrutura estatal da metrópole, que eram o aspecto patrimonialista e a tendência 
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burocrática. Os monopólios irão paralisar e congelar as iniciativas particulares, 

contrastando com o que ocorria na Inglaterra e sua Revolução Industrial. Surge em 

Portugal uma tentativa de modernização vinda do alto, comandada pelo governo, que 

pretendia adequar a burguesia à tutela do rei. 

 Nesse contexto modernizante a atividade privada não passa incólume. A feição 

patrimonial portuguesa gere sua atividade tanto em terreno europeu como também 

americano. De tal forma que “(...) O Estado, em consórcio com o feixe de mercadores 

vinculados ao mercado internacional, suscita, promove, estimula o nascimento e a 

expansão da empresa, para beber-lhe o mel e sugar-lhe o leite” (FAORO, 2001, p. 269). 

Burguesia e funcionários públicos apresentariam a mesma visão do Estado, isto é, a 

economia deveria proporcionar crescimento e enriquecimento rápidos para uma minoria 

que “orienta, dirige, controla, manda e explora” (FAORO, 2001, p. 274), o estamento. 

 Os elementos presentes nesse universo da administração pública colonial, tão 

enfaticamente abordada em Os Donos do Poder como estamental, mostram suas facetas 

mais marcantes na constituição organizacional brasileira, caracteristicamente pautada em 

uma hierarquia sem rigidez. Seria, de fato, o prolongamento da metrópole na colônia 

(FAORO, 2001). 

 A influência portuguesa possibilitou, assim, a preferência por “codificações 

complementares”, através das quais a realidade pode ser vista de forma parcial e 

incompleta. É a complementaridade da ética dúplice que migra, por fim, para as mais 

diversas áreas da conduta social. Na visão de Freyre a dualidade representada pela relação 

senhor e escravo, ou Casa-grande & Senzala, encontrou no Brasil uma harmonia entre 

tradições diversas, os “antagonismos em equilíbrio”. A formação social brasileira foi 

enriquecida de modo igual tanto pela espontaneidade, imaginação e emoção 

marcadamente africanas e indígenas, mas também pelo contato com a técnica, a ciência e 

o pensamento crítico europeus. 

 Se com Raymundo Faoro percebe-se quase um determinismo cultural, embasado 

nas ideias de que a “doente” metrópole portuguesa contaminou sua colônia americana e 

que o remédio custará a fazer efeito, com DaMatta (1997) a compreensão torna-se muito 

mais amena, ou como se diz no jargão antropológico, relativizada. Para este último a 

influência portuguesa, com sua burocracia ineficiente e com as relações de amizade 

precedendo o rigor das leis e do mérito, foi, sim, ferramenta distintiva para a formação 

do universo social brasileiro, mas ele vai além ao afirmar que esse lado “caseiro”, avesso 
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às regras, convive muito bem com o lado moderno, representado pela indiferença da rua. 

A sociedade brasileira engloba tão fortemente um aspecto no outro, que, para o 

antropólogo, uma interpretação correta do Brasil deve estudar aquilo que está “entre” as 

coisas. De igual modo, também observando os passos de Gilberto Freyre que estudou a 

formação da sociedade brasileira mediante o passado cultural dos portugueses, abre-se 

espaço para entender, também de forma genealógica, como a constituição do Estado 

nacional marca temas atuais como aqueles analisados por este trabalho. 

 Tomando de empréstimo as chaves sociológicas apontadas acimas é que se pode 

pensar de que modo a formação do Estado brasileiro, fruto da estrutura social portuguesa, 

reflete ainda hoje na produção de Ciência e Tecnologia no  

Brasil. Não sendo totalmente encharcado pela escrita feroz de Faoro, mas adotando uma 

perspectiva de interpretação mais próxima da apontada por DaMatta, entende-se que o 

aspecto relacional do brasileiro possibilita entender como o Estado, ainda altamente 

dosado pelas diversas características elencadas durante o texto, atua como principal 

financiador da ciência, mas também, em grande parte, da tecnologia e da inovação, no 

Brasil.  

De modos variados, essa atuação do Estado desaguou num raciocínio que marca, 

principalmente, mas não somente, o campo econômico. A seguir, procuramos apresentar 

que o ponto máximo resultante desse processo é a lógica desenvolvimentista e gigantista 

do Estado brasileiro. Tal explanação se faz fundamental para entendermos o 

funcionamento da Tripla Hélice no caso nacional, como será mostrado posteriormente. 

 

2.4. ESTADO E DESENVOLVIMENTISMO: UMA RELAÇÃO DE FORÇA 

 

A discussão acima, entre pensadores que formularam algumas das teorias 

interpretativistas mais importantes sobre o Brasil, desembocará num aspecto que teve 

bastante influência no campo econômico-social brasileiro: o desenvolvimentismo. A 

inclusão deste ponto não é uma escolha aleatória, mas, fundamental, por demonstrar um 

continuum entre o que foi visto anteriormente através das obras de Freyre, Buarque de 

Holanda e Faoro, e o que foi proposto principalmente entre as décadas de 1940 e 1980. 

Vale salientar que a temática do desenvolvimento, antes voltada quase que puramente 

para o âmbito econômico, tendo em vista o florescimento do sistema industrial brasileiro, 
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passou a ser instrumentalizada para um contexto mais amplo, delineando-se, para 

exemplificar, conceitos como os de “desenvolvimento cultural” e “desenvolvimento 

político”. 

O Estado foi imiscuído da tarefa de proporcionar o ambiente para que se 

alavancasse o desenvolvimento. Não sem razão, os planos estatais direcionados à 

estrutura econômica tinham como alvo principal o desenvolvimento das forças 

produtivas. Alinhado a isso, e em razão disso, ganharam força e reconhecimento 

economistas, como Celso Furtado, e outros vinculados ao Partido Comunista Brasileiro, 

como Caio Prado Júnior, que era formado em Direito, mas que teve influência decisiva 

nos estudos econômicos com foco no Brasil. 

Hélio Jaguaribe, um dos cientistas políticos que mais contribuíram na análise 

sobre o que representou o anseio de “desenvolvimento”, ou melhor, de 

“desenvolvimentismo” nesse período, vai apontar que o legado marxista na América 

Latina forneceu amparo teórico e prático para a promoção do desenvolvimento latino-

americano (JAGUARIBE, 1967). O êxito alcançado pela então poderosa URSS, tanto nas 

áreas militar, industrial quanto espacial, deu combustível aos pensadores marxistas para 

que se advogasse a ampliação de políticas voltadas ao desenvolvimento com forte base 

estatal. 

No entanto, faz-se necessário delinear com maior clareza o que significava o 

“desenvolvimento” e, consequentemente, o “desenvolvimentismo” no pensamento 

econômico brasileiro. Primeiramente, desenvolvimento é distinto da ideia de crescimento 

econômico. Por crescimento deve-se ter em mente o aumento quantitativo da riqueza ou 

do produto per capita, já desenvolvimento “abrange o sentido de um aperfeiçoamento 

qualitativo da economia, através de melhor divisão social do trabalho, do emprego da 

melhor tecnologia e da melhor utilização dos recursos naturais e do capital” 

(JAGUARIBE, 1972, p. 13). Desse modo, não se pode falar simplesmente em 

desenvolvimento, mas num “processo de desenvolvimento” que engloba a sociedade 

como um todo. Não sem motivo, o economista Ricardo Bielschowsky (2000), irá apontar, 

em sua obra “Pensamento Econômico Brasileiro: O Ciclo Ideológico do 

Desenvolvimentismo”, como esse processo de desenvolvimento arregimentou visões 



31 
 

distintas sobre os caminhos a serem tomados na promoção do desenvolvimento, mas que 

permaneciam sempre num nível que poderíamos denominar de macro-estrutural5. 

O processo de desenvolvimento, então, era orientado por uma “crença” na 

racionalização, tanto da vida social quanto do próprio ambiente econômico. Mais uma 

vez o paralelo com a teoria marxista se faz presente: a ideia, para Marx, de que o 

desenvolvimento das forças produtivas comandaria, em última instância, o progresso do 

próprio homem, ou seja, que os meios de produção (as ferramentas físicas disponíveis à 

utilização do homem no trabalho) e as forças de trabalho (a força física do trabalhador, 

particularmente o proletário) presentes na atividade laboral, ao serem repetidas pela 

necessidade diária de produção, despertaria tanto um maior conhecimento sobre os meios 

utilizados, quanto um aperfeiçoamento do trabalho executado e dos processos de 

produção daí resultantes. A explanação do próprio autor talvez possa clarear essa questão: 

(...) na produção social da sua própria existência, os homens entram em 

relações determinadas, indispensáveis, independentes de sua vontade; essas 

relações de produção correspondem a um grau determinado do 

desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. O conjunto dessas 

relações constitui a estrutura econômica da sociedade, a base real sob a qual se 

eleva uma superestrutura jurídica e política... (MARX, 1982, p. 82-83). 

 

Tomando a explanação acima, bem como os escritos do próprio Marx, se pode 

entender o porquê da relevância atribuída não só à racionalização econômica, mas seus 

reflexos sobre a vida social. A teoria marxista se esforça para demonstrar que a totalização 

empregada sobre o trabalhador proletário, através seja da infra-estrutura ou da super-

estrutura, seguiria de tal modo em escala ascendente que o único meio possível de sair de 

tal situação seria através da revolução, daí o chamado feito no Manifesto Comunista: 

“PROLETÁRIOS DE TODOS OS PAÍSES, UNI-VOS!” (MARX, 1998, p. 65). Claro 

que os desenvolvimentistas brasileiros não estavam interessados em provocar revoluções 

populares, mas eles visualizavam no desenvolvimento econômico-social uma das formas 

de desenvolvimento racional do próprio indivíduo e, por consequência, da sociedade 

como um todo. Como se percebe, a comparação entre a cadeia de pensamento manifestada 

                                                           
5 Jaguaribe afirma: “(...) o desenvolvimento é um processo global, caracterizado por certas correlações 
entre os planos estruturais da sociedade. (...) a sociedade acusa uma tendência ao desenvolvimento 
econômico, cultural e social, ou porque se haja formado, em sua burguesia, um setor dinâmico de 
empresários, ou porque se tenha desenvolvido, em sua classe média, uma vanguarda tecnocrática que 
encaminhe a administração pública no sentido do desenvolvimento” (JAGUARIBE, 1972, p. 77 – grifo 
nosso). 
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na abordagem marxiana e aquela dos teóricos do desenvolvimento demonstra o quão 

interligadas elas estavam. 

Dessa maneira, o desenvolvimento além de ser “processo”, também é visto como 

“projeto”. Este ponto é fundamentalmente relevante, pois certifica a noção citada 

anteriormente de que se trata de um continuum não só histórico, mas também 

argumentativo. A programação econômica, das quais todas as políticas públicas fazem 

uso, e as destinadas à Ciência, Tecnologia e Inovação são exemplares nesse sentido – 

como se verá mais adiante –, levam em consideração o cálculo racional que determinada 

intervenção econômica gerará no processo econômico. Ou como acentua Jaguaribe: 

“entende-se por programação econômica uma política econômica, em geral do Estado, 

que vise a obter determinados resultados através da aplicação de planos apropriados” 

(JAGUARIBE, 1972, p. 23). O planejamento das atividades sob responsabilidade do 

Estado levam em conta não só os objetivos a que se pretendem chegar, mas também 

fatores ideológicos, sistemáticos e contextuais. Nesse sentido, o autor lembra que um dos 

melhores exemplos para que se enxergue essas nuances são os planos quinquenais 

soviéticos, elaborados a partir de 1928, com anseios não só para promoção do 

desenvolvimento econômico, mas igualmente orientados para a promoção da ideologia 

socialista. Imagine-se, portanto, que o paralelo com a atuação do Estado brasileiro, em 

seus níveis mais variados, é condizente com a característica estatal que se volta para 

diversos âmbitos e do qual até mesmo o contexto técnico-inovativo não consegue escapar. 

A programação econômica, ao eleger um plano a ser desenvolvido, conta com um 

grupo de peritos, idealisticamente, muito bem preparado e que tem como pretensão a 

execução da política econômica de forma a alcançar o máximo de eficácia. De outro 

modo, poderíamos lembrar a ênfase dada por Weber de que a formação de um quadro 

burocrático, por parte do Estado moderno, tinha como uma de suas principais funções dar 

suporte à dominação legal. Nesse contexto, as palavras do autor são claras:  

A administração puramente burocrática, portanto, a administração burocrático-

monocrática mediante documentação, considerada do ponto de vista formal, é, 

segundo toda experiência, a forma mais racional de exercício de dominação, 

porque nele se alcança tecnicamente o máximo de rendimento em virtude de 

precisão, continuidade, disciplina, rigor e confiabilidade – isto é, 

calculabilidade tanto para o senhor quanto para os demais interessados –, 

intensidade e extensibilidade dos serviços, e aplicabilidade formalmente 

universal a todas as espécies de tarefas (WEBER, 2004, p. 145). 

O fato é que além dos aspectos racionais da administração burocrática também 

existem fatores culturais que incidem sobre ela. No caso do Brasil, tome-se, por exemplo, 
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um ponto levantado por Faoro (2001) no qual o autor apresenta que, em virtude de um 

passado histórico-formacional pautado no personalismo e na visão de que o “Estado”, ou 

melhor, o “governo”, tem primazia em relação ao nível individual, foram desenvolvidas 

formas particulares de lida com as atribuições do Estado. Como diria Jaguaribe, deve-se 

atentar para as “circunstâncias externas” na programação do desenvolvimento, ou seja, 

para as condições naturais ou os processos histórico-sociais que estão presentes no 

interior de determinada comunidade e que tem reflexos diretos no projeto de 

desenvolvimento. Não sem motivo, ele irá observar que “a programação do 

desenvolvimento precede o processo do desenvolvimento nas sociedades” 

(JAGUARIBE, 1972, p. 37). E, já que essa característica está mais presente em países em 

desenvolvimento, estes “só podem preparar seus planos de desenvolvimento através da 

escolha, por via autoritária, dos objetivos a alcançar e dos meios, em sentido amplo, para 

tal mais adequados” (Ibid.: 38). Assim, a burocracia brasileira encarregada das políticas 

em CT&I não atenta, muitas vezes, para os critérios de eficiência e previsibilidade, mas 

principalmente para resultados rápidos e, não raro, imprecisos. Seja como modo de 

inflacionamento das medidas propostas pelo governo, seja como modo de “vender” um 

avanço que não se mostra compatível com a realidade. Tal evidência pode ser encontrada 

no próximo capítulo deste trabalho, onde analisamos os livros do Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação dedicados tanto a analisar a CT&I quanto a apontar os caminhos 

futuros. 

Jaguaribe irá demonstrar que, se o desenvolvimento é “processo” e “projeto”, as 

condições políticas afetarão, consequentemente, a programação do desenvolvimento. Isso 

se fez sentir com mais vigor, adverte o autor, em países latino-americanos. De modo que, 

no intuito de desenvolver o Estado nacional, tais nações, apesar das diferenciações entre 

e no interior delas, estabeleceram a precedência do poder público em relação à elaboração 

e a execução dos planos de programação. A força do pensamento sobre a construção de 

um Estado nacional mais robusto e com responsabilidades extremas gerou, em efeito de 

força centrípeta, ondas de nacionalismo do qual o Brasil não passou incólume. O 

nacionalismo, desse modo, é “uma aspiração ao desenvolvimento da comunidade 

enquanto nação politicamente organizada sob forma de Estado nacional” (JAGUARIBE, 

1972, p. 49). Autores como Cardoso (1971) e Bresser-Pereira (1968) intitularam tal 

fenômeno por “nacional-desenvolvimentismo”, do qual a criação de Brasília durante o 

governo de Juscelino Kubitschek é a imagem mais evidente. 
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Muito em voga naquele período, a discussão sobre o desenvolvimento dos países 

subdesenvolvidos englobava três hipóteses de caráter finalístico: o “bismarckismo” ou 

“neobismarckismo” – termo derivado do líder alemão Bismarck, cuja atuação no processo 

de unificação da Alemanha provocou, mediante a colaboração do Estado, a promoção do 

desenvolvimento naquela nação - onde o chefe de governo engloba diversas camadas 

sociais e assegura aos empresários nacionais a liderança na promoção de 

desenvolvimento, de acordo com os programas do Estado; o “capitalismo de estado”, ou 

seja, um “modelo político que consiste em superar a crise social [provocada pela 

economia e/ou pela política] pela transferência, dos empreendedores privados para o 

estado, da iniciativa e do controle, e pelo nivelamento acentuado da capacidade de 

consumo de todos os grupos sociais e indivíduos” (JAGUARIBE, 1972, p. 63-64); e o 

“socialismo desenvolvimentista”, que é a exacerbação do capitalismo de estado, mas com 

a eliminação do direito à propriedade privada dos meios de produção. Como se observa, 

a preferência pelo “Estado” está, mesmo que em graus diferenciados, em todas estas 

hipóteses para resolução de crises sociais. O contexto histórico favorecia as abordagens 

acima, mas a América Latina somou a isso toda a carga formacional de suas nações, o 

que gerou o aprofundamento de diversas questões. Jaguaribe salienta que, apesar de a 

programação do desenvolvimento ser, por hipótese, um ato do poder público, tal fato não 

significa a incorporação total desse processo em um único ator. A emergência do 

nacional-desenvolvimentismo é exemplar para mostrar os rumos tomados em certos 

contextos. A racionalização, exigida como passo fundamental no processo de 

desenvolvimento pautou, mesmo com suas incongruências inerentes, até mesmo a 

responsabilidade política no nível micro e macro; não obstante ocorrer, com frequência, 

vícios de irresponsabilidade governativa seja pelo chefe de Estado, seja nos partidos 

políticos. A superação do subdesenvolvimento político, como seria de se imaginar, passa, 

então, pelas vias “evolutivas” ou de um nacional-capitalismo, com a imersão de uma 

burguesia empresarial partidarizada; ou do capitalismo de estado; ou do socialismo 

desenvolvimentista. A solução passa, necessariamente, pelo alcance global de promoção 

do desenvolvimento. 

A preocupação com o desenvolvimento era tão saliente no contexto latino-

americano que o sacerdote jesuíta Roger Vekemans, também sociólogo, criou uma 

tipologia classificatória diferenciando os países em grupos, com tendência hierárquica, 

entre os que estariam mais aptos ao desenvolvimento, de modo que entre os menos 



35 
 

qualificados estavam países da América Central, como Haiti, Guatemala e El Salvador, e 

entre os mais qualificados estavam nações mais ao sul do continente, como Chile e 

Argentina (VEKEMANS, 1963). Hélio Jaguaribe irá reclassificar o conjunto da América 

Latina dividindo os países entre aqueles que seriam “inviáveis”, em virtude de sua pouca 

população e a pouca “predisposição” a se desenvolverem, como Guatemala, Honduras, 

Nicarágua, Costa Rica, Haiti e Cuba; os países “menos desenvolvidos”, que poderiam se 

desenvolver ao fazerem grandes esforços político-econômicos, como Equador, Peru, 

Bolívia e Paraguai; e aqueles “mais desenvolvidos”, mas que ainda não tinham alcançado 

um ponto de desenvolvimento verdadeiramente efetivo, caso de países como México, 

Brasil, Argentina, Chile e Colômbia (JAGUARIBE, 1972, p. 100-103). Tais exemplos 

esdrúxulos só servem como demonstração de quão impactante foi a teoria do 

desenvolvimento, com sua faceta mais forte externada através do desenvolvimentismo, a 

partir da segunda metade do século XX. O exemplo a ser seguido, por influência do 

componente ideológico, era, principalmente, a URSS. 

 

2.5. DE VOLTA À COLÔNIA: O PAPEL DO ESTADO E A LÓGICA 

DESENVOLVIMENTISTA 

 

Antes de avançarmos sobre o impacto da “ideologia desenvolvimentista” no 

contexto brasileiro, convém aproximar a explanação feita no decorrer do início deste 

capítulo – o aspecto formacional do Estado brasileiro que encontra ressonância até hoje 

– com a discussão sobre o “desenvolvimento”. Para tanto, continuamos nos apoiando na 

obra “Desenvolvimento Econômico e Desenvolvimento Político” de Hélio Jaguaribe que 

forneceu uma compreensão aprofundada sobre o desenvolvimento e a “necessidade” de 

sua efetiva incursão no debate não só acadêmico, mas político-econômico. 

O título da segunda parte da referida obra já nos é bastante feliz, “Um Estudo de 

Caso: Brasil”, e ele inicia justamente apontando para a questão da administração colonial. 

Faz-se necessário reproduzir a observação do autor: 

A administração colonial do Brasil, no século da descoberta, foi conduzida, 

pela força das circunstâncias, a substituir, gradualmente, as formas 

descentralizadas e indiretas de exploração e colonização da terra pelo direto 

desempenho da empresa colonial por intermédio de governadores gerais, 

representando imediatamente a Coroa (JAGUARIBE, 1972, p. 123). 
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A aproximação com a abordagem de Raymundo Faoro, vista anteriormente, não 

poderia ser mais clara. A descentralização, intermediada pela Coroa, não era exatamente 

uma tentativa de racionalização de procedimentos, mas principalmente um instrumento 

de controle da empresa colonial pela Coroa portuguesa. Jaguaribe ressalta também que 

os efeitos fiscais de tal medida era um aspecto importante da estrutura administrativa do 

Brasil-colônia; daí a força do arrendamento de terras para os cristãos que chegavam ao 

país e as mudanças constantes dos produtos extrativistas provenientes da técnica da 

monocultura. O controle da atividade econômica através da distribuição de capitanias 

hereditárias possibilitava ao reino português manter tanto a soberania quanto angariar os 

proventos fiscais. Nesse sentido, a ressalva feita por Gilberto Freyre sobre a precaução 

administrativa empreendida por Portugal perante a colônia brasileira, apesar das críticas 

feitas por Sérgio Buarque de Holanda sobre este aspecto, deve ser considerada. 

Preocupação que não deve ser entendida, propriamente, como tentativa de progresso 

econômico e cultural da colônia, mas antes como forma de apropriação, mediante 

arrecadação de tributos6, da riqueza aqui produzida. Basta observar, como exemplos 

evidentes de tal aspecto, os ciclos do pau-brasil, do açúcar e da mineração. 

Hélio Jaguaribe ressalta a importância de se “esclarecer as causas e o sentido do 

fiscalismo português se se quer compreender as relações entre o Estado e a economia no 

Brasil, não apenas em todo o período colonial” (JAGUARIBE, 1972, p. 134), mas até 

mesmo para o então contemporâneo século XX. O primeiro aspecto lembrado pelo autor 

foi a distinta estruturação social em Portugal: lá se observava um governo bastante 

centralizado e com características nacionais, desse modo, havia uma Coroa extremamente 

poderosa, mas que contava também com uma burguesia mercantil de origem judaica, 

como foi ressaltado anteriormente por Freyre (2006), com capacitação administrativa e 

colonial. Assim, enquanto algumas sociedades europeias ainda estavam inseridas no 

contexto feudal, Portugal se distinguia por possuir um “governo moderno, no sentido de 

se justificar mais por suas funções do que por sua origem tradicional e de se exercer por 

intermédio de um aparelho militar e burocrático imediatamente subordinado à Coroa e 

dela diretamente dependente” (JAGUARIBE, 1972, p. 137). Tal aspecto fundamental está 

                                                           
6 Não sem razão, os portos brasileiros serviam como postos alfandegários essenciais para a “correta" 
cobrança de diversos tributos. Já que por terra muitas vezes o processo era complicado, tal procedimento, 
com a mercadoria já a caminho da exportação, através de embarcações marítimas, era mais viável e mais 
eficiente (SODRÉ, 1968). 
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em consonância, pois, com os pontos aventados e destacados na parte inicial deste texto 

seja por Buarque de Holanda (1995) seja por Faoro (2001). 

A vinda da família real portuguesa para o Brasil, tendo em vista sua fuga da 

invasão napoleônica em Portugal, gerou um processo que poderíamos denominar por 

“rupturas continuístas”, pois ao mesmo tempo em que proporcionou à então colônia se 

tornar “um centro político de gravidade, [com] uma aparelhagem de governo e de 

administração e [com] uma orientação econômica e social” (JAGUARIBE, 1972, p. 142), 

continuou, porém, com um espírito fiscalista onde a maximização de arrecadação 

tributária só expandia o controle da Coroa sob as mais variadas extensões da economia e 

afastava o Brasil, cada vez mais, das novas ideias liberais da época e, consequentemente, 

da revolução industrial que estava em curso no Reino Unido. De tal forma que a elevação 

da colônia brasileira como centro de poder, uma ruptura em relação à situação anterior, 

foi também uma das causas da manutenção do fiscalismo parasitário. Um continuísmo, 

portanto, desalentador. Jaguaribe resume bem essa situação: tratou-se da “mútua 

cooptação de um país por um governo e de um governo por um país” (Ibid, p. 145). 

O processo de desenvolvimento se inicia, em princípio, segundo Jaguaribe, com 

o Estado Imperial brasileiro. Interessante notar que este se estruturava como aparelho 

político-burocrático-militar, ancorado na figura do imperador, e com a função de conter 

e regular a sociedade da época. A programação do desenvolvimento, enquanto situação 

intrinsecamente ligada e promotora do desenvolvimento da sociedade, afirma Jaguaribe, 

foi essencial para assegurar a autoridade do imperador diante do contexto de revoltas, 

bem como de um Estado forte que preservasse a unidade, a integridade e a estabilidade 

do país. No entanto, essa mesma estrutura institucional não acompanhava as mudanças 

em curso elaboradas pelas forças sociais do país, como os partidos políticos, e acabou por 

perder poder e legitimidade. As amostras de um processo econômico ascendente, por 

outro lado, mostraram que uma semente germinativa foi lançada. 

Assim, após explanar sobre a passagem no Brasil dos períodos colonial, de 1500 

até 1850, semicolonial, de 1850 até 1930, e o de transição, de 1930 até a década de 1970, 

Jaguaribe oferece vasto material histórico-analítico demonstrando o quanto de 

transformação econômica o país experimentou e como se constituíram os processos para 

a “decolagem do desenvolvimento”. O autor toma de empréstimo o termo “decolagem do 

desenvolvimento” da obra “Etapas do Desenvolvimento Econômico” (1961) do 

economista e teórico W. W. Rostow. Para este, o desenvolvimento econômico obedece a 
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cinco etapas: o primeiro momento é o da “traditional society”, marcado pela 

rudimentaridade dos meios de produção e com a atividade econômico-laboral tendo por 

objetivo a subsistência familiar; o segundo momento é o “transitional stage”, onde a 

comercialização aparece com uma força maior, mas ainda limitada, e, assim, fornece as 

pré-condições para a decolagem (“the preconditions for takeoff”); o terceiro momento é 

da “decolagem”, ou “takeoff”, aqui já se fornece algumas bases sólidas para o 

desenvolvimento e, não sem razão, aparece um movimento em direção à industrialização 

de alguns setores da sociedade; o quarto momento é “a direção à maturidade”, ou “drive 

to maturity”, que é o período no qual a tecnologia passa a ser fator constante tanto nas 

questões econômicas quanto nas relações sociais como um todo; e, finalmente, o último 

período é a “era do consumo de massa”, ou “high mass consumption”, que aglutina as 

evoluções desencadeadas pelo processo e fornece produtos para serem consumidos pelo 

maior conjunto possível da sociedade. Importante ressaltar que Rostow forneceu tal 

construção histórica como uma resposta e saída à teoria estrutural marxista da economia 

e seu impacto sobre o homem.  

No entanto, apesar de Rostow apresentar uma construção teórica extremamente 

bem-elaborada poderíamos afirmar que ela oferece, praticamente, um caminho evolutivo 

e, como se poderia imaginar, apenas algumas nações “especiais” do continente europeu e 

os Estados Unidos da América teriam realizado tais etapas de modo a maximizar o maior 

benefício possível. A resposta dada pelo economista neo-marxista Samir Amin vai 

justamente no inverso da abordagem rostowniana, ou seja, o desenvolvimento se dá de 

forma altamente desigual ao redor do mundo e é imprescindível atentar para questões 

históricas e, principalmente, para a desigualdade das formações sociais do capitalismo, 

que geram, em última instância, o “desenvolvimento do subdesenvolvimento”7 (AMIN, 

1976). 

Retornando o fio desenvolvido por Jaguaribe percebe-se o quanto a teoria de 

Rostow influenciou sua construção. Também não é difícil imaginar o porquê, já que tal 

abordagem caía como uma luva ao caso brasileiro. O país passou por longas etapas 

econômicas em sentido “ascendente”, já que tinha sido colônia portuguesa, com uma 

estrutura de extração de riquezas naturais em sentido exploratório, mas também familiar, 

                                                           
7 Segundo Amin: "Enquanto no centro o crescimento é desenvolvimento, isto é, enquanto lá ele integra, 
na periferia o crescimento não é desenvolvimento, pois ele desarticula. Num sentido próprio, na periferia, 
o crescimento, baseado na integração com o mercado mundial, é desenvolvimento do 
subdesenvolvimento" (AMIN, 1976). 
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e subiu os degraus a partir da década de 1930 com um processo de industrialização que 

fazia de São Paulo, por exemplo, uma cidade com mudanças drásticas não só no quesito 

populacional, mas também em diversidade de atividades fabris, como observou Caio 

Padro Júnior8 (1983) ao oferecer um panorama sobre a cidade de São Paulo, durante esse 

período, com riqueza de detalhes e construção histórico-analítica de forma muito clara. 

A expansão da lavoura cafeeira e também sua derrocada nos anos de 1930, em 

virtude do crash da Bolsa de Valores de Nova York, proporcionaram o “takeoff” para o 

desenvolvimento.  Se a hiperespecialização em relação ao café, principal riqueza do 

Brasil naquela época, não conseguia auferir os lucros anteriores, havia a necessidade, via 

imposição de forças exógenas, ou seja, a crise econômica mundial, de se buscar novas 

formas de avançar economicamente. Jaguaribe vai observar que foi justamente esse 

“choque” o motor de acionamento para a emergência de uma iniciativa privada realmente 

preocupada em desenvolver uma capacidade industrial substitutiva e diversificada 

(JAGUARIBE, 1972, p. 176). No entanto, por força de acontecimentos históricos, como 

os conflitos que marcaram a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e que atingiam o 

Brasil direta ou indiretamente, bem como as revoltas anti-establishment contra o governo 

de Getúlio Vargas, procurou-se, novamente, “modificar a estrutura econômico-social do 

país através de amplo planejamento econômico, utilizando o Estado, ao mesmo tempo, 

como agente programador e como investidor e empresário” (JAGUARIBE, 1972: 177). 

Aqui caberia até uma ilação: parece que a História conspira contra o Brasil! 

Não é possível falar em política desenvolvimentista no Brasil, ou a preocupação 

com o desenvolvimento, sem lembrar, contudo, de um dos maiores “ícones” dessa época: 

o presidente Juscelino Kubitschek, que governou o país entre os anos de 1956 e 1961. 

Uma rápida avaliação sobre o seu governo já mostra o caminho tomado: o seu lema 

eleitoral foi “Cinquenta anos em cinco!”, ou seja, seriam cinquenta anos de progresso, 

principalmente econômico, em cinco anos de governo. Para a concretização desse 

ambicioso plano foi formulado um “Programa de Metas”, que planejava o 

desenvolvimento de 31 metas divididas em seis grandes grupos: energia, transporte, 

alimentação, indústrias básicas, educação e, tendo como modelo disso tudo, a construção 

da nova capital nacional: Brasília. Desse modo: 

O Programa de Metas baseava-se na presunção de que, a fim de eliminar os 

pontos de estrangulamento que asfixiavam a economia, e visando a dar a esta 

um forte impulso capaz de assegurar o seu subsequente crescimento auto-

                                                           
8 Cf. PRADO JR., Caio. A cidade de São Paulo: geografia e história. São Paulo: Brasiliense, 1983. 
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sustentado, seria preciso alcançar, nos setores estratégicos, os níveis mínimos 

de produção requeridos pela satisfação do consumo previsíveis. (...) O Plano, 

portanto, colimava principalmente a obtenção de alguns resultados físicos 

mínimo, dentro de uma previsão financeira compatível com os limites da 

economia e da estrutura institucional existente (JAGUARIBE, 1972, p. 185). 

 

O que se observou no Brasil daqueles anos foi uma crescente industrialização 

induzida pelo Estado, com destaque para o setor automotivo9 que contou com o afinco 

pessoal do próprio JK, assim como um investimento maciço em obras de infra-estrutura 

voltadas para a expansão das linhas rodoviárias10, e investimentos pesados no campo do 

petróleo, tendo a Petrobrás como o carro chefe desse processo. Todo esse movimento 

trouxe aspectos positivos e negativos. Por exemplo, ao mesmo tempo em que se observou 

um aumento expressivo no Produto Nacional Bruto e uma diversificação estrutural no 

parque industrial brasileiro, também foi um dos momentos na história do país onde a taxa 

de inflação alcançou níveis estratosféricos. Como ilustração: em 1955 o produto nacional 

bruto alcançava a cifra de 691.7 bilhões de cruzeiros, em 1960 esse número saltou para 

2.385 bilhões de cruzeiros, ou seja, experimentou um aumento de 41%; por outro lado, 

se o índice do custo de vida11 – sinônimo para a inflação – em 1956 chegava a 222, em 

1961 já chegava a 867, ou seja, passou de uma taxa de 22% para aproximadamente 290% 

(JAGUARIBE, 1972). Assim, o que se percebia era que os enormes avanços econômicos, 

até então conseguidos, eram pagos de maneira extenuante pelo conjunto da população. 

Planos grandiosos a serem elaborados em pouco tempo e com o Estado atuando de forma 

direta e onipresente em todos os sentidos, levava a um processo de sobrecarregar o 

contribuinte com a elevação de impostos. Não sem razão, um dos principais gargalos do 

Brasil até hoje, que é o setor de transporte, é reflexo direto das medidas tomadas durante 

esse período. 

Jaguaribe ainda aponta que os reflexos da política desenvolvimentista foram ainda 

mais longe. Pode ser visualizado, segundo ele, no agravamento de distorções estruturais, 

                                                           
9 Para se ter clareza do que representou o Plano de Metas: em 1955 a Fábrica Nacional de Motores 
brasileira fabricou 2.500 caminhões, entre os anos de 1957 e 1960 a produção ultrapassou os 150.000. 
Junto a isso também foram criadas fábricas para equipamentos e insumos destinados ao setor de 
transporte (Ibid.: p. 190). 
10 Muito da expansão das rodovias brasileiras pode ser explicada por um objetivo: ligar as principais 
capitais estaduais à capital nacional Brasília. Assim, fizeram-se estradas entre Belo Horizonte-Brasília, 
Belém-Brasília, São Paulo-Brasília (Ibid.: p. 192-193). 
11 Tanto o Anuário Estatístico Brasileiro, feito pela Fundação Getúlio Vargas, quando o Boletim Econômico 
para a América Latina, comparativo econômico para os países latino-americanos, trazem o índice do Custo 
de Vida como termômetro para avaliar o peso da inflação. 
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principalmente no que se refere ao âmbito geográfico. Desse modo, têm-se o aumento da 

desigualdade socioeconômica entre as regiões Centro-Sul em relação ao Norte-Nordeste 

(JAGUARIBE, 1972, p. 203). O autor identifica como um dos principais fatores para essa 

disparidade a concentração de capital e tecnologia no eixo sudeste do país que acabam 

por promover a evolução de setores de alta produtividade nessa área em detrimentos a 

outras. Tal fato ajuda a entender, como será mostrado no próximo capítulo, que isso 

impacta, ainda hoje, a produção científico-tecnológica com alto grau de disparidade entre 

as regiões. 

Interessante, no entanto, é notar que Helio Jaguaribe, mesmo conhecendo os 

impactos do intervencionismo estatal e ainda mais tendo estudado como isso se alastrou 

numa dinâmica desenvolvimentista, se opunha a uma interpretação liberal para essa 

questão. Uma passagem de seu livro “Desenvolvimento Econômico e Desenvolvimento 

Político” merece ser assinalada, por ser uma resposta, de certo modo, a algum dos 

apontamentos que faremos neste texto: 

É interessante observar como os críticos de orientação brasileira, provenientes 

dos círculos privatísticos e da escola do laissez-faire liberal, se têm valido da 

ineficiência estatal como argumento principal para condenar a intervenção 

estatal em assuntos econômicos. O que jamais ocorreu a estes críticos é fato de 

que o subdesenvolvimento do Estado reflete justamente o subdesenvolvimento 

da economia e da sociedade em geral, cuja superação por sua vez requer a 

intervenção do Estado (JAGUARIBE, 1972, p. 211). 

 

Pelo que se lê acima não é difícil justificar o porquê de os investimentos, por 

exemplo, em Ciência e Tecnologia continuarem sendo concentrados pelo Estado. No 

entanto, poderíamos subverter a lógica da explicação dada por Jaguaribe e questionar se 

os impactos negativos do intervencionismo estatal provenientes do desenvolvimento no 

campo econômico não produziu um engessamento da própria economia. Ou que ainda se 

mostra presente até hoje. Alguns exemplos ajudam a clarear a questão: a partir de 2007, 

o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), órgão financeiro 

ligado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, resolveu 

habilitar um plano em que se formaria um núcleo de empresas “campeãs nacionais”, 

aportando um valor de cerca de 20 bilhões de reais. Pode parecer reducionista a seleção 

que se faz a seguir, mas não o é, pois demonstra que a escolha seletiva, elaborada pelo 

governo, como foi feito por JK, não produz resultados “positivos”. O conglomerado 

OGX, do empresário Eike Batista, por exemplo, recebeu um aporte de, no mínimo, 

R$10,4bi do BNDES, resultado: no segundo semestre de 2013 o grupo OGX perde 90% 
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do valor de mercado e faz um pedido de recuperação judicial12; o presidente do BNDES, 

Luciano Coutinho, responde em entrevista, ao ser questionado sobre o aporte do banco 

no Grupo OGX, que tal desastre “não é um insucesso!”13. O grupo LBR – Lácteos Brasil, 

maior fabricante de produtos lácteos do país em 2012, recebeu cerca de R$700 milhões 

do BNDES14, resultado: no primeiro semestre de 2013 a empresa entra com pedido de 

recuperação judicial; o chefe do departamento de agroindústria do banco, Jaldir Lima, 

afirma que o BNDES cometeu uma “falha de diagnóstico!”15 nos investimentos feitos na 

empresa. O grupo Bertin16 também contou com a benevolência do banco estatal, tendo 

recebido entre 2007 e 2009 R$3,3bi, era um conglomerado voltado pro mercado de 

carnes, daí resolveu entrar no setor elétrico, antes tendo vendido parte das ações pro 

frigorífico JBS que, por sua vez, anteriormente, tinha recebido por volta de 7 bilhões de 

reais do BNDES (vê-se, nesse caso, que é dinheiro do banco sendo “reciclado” e 

“retroalimentado”). Voltando ao grupo Bertin: ele entrou no consórcio de construção da 

usina hidrelétrica de Belo Monte, mas não terminou as seis térmicas em que ganhou a 

concessão, não participou de outras quinze que deveria participar, saiu de Belo Monte e 

é devedor da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica). Os exemplos, porém, não 

param por aí, ainda poderíamos citar o caso de empresas “campeãs nacionais” que se 

atolaram17 como o frigorífico Marfrig, a produtora de papel e celulose Fribria e a 

“supertele” Oi, onde todas elas acompanham a mesma política, que se mostrou errática, 

empreendida pelo BNDES. 

A sucessão de tragédias na política de criação de “campeãs nacionais” levou o 

BNDES a abandonar tal política. O presidente do banco, Luciano Coutinho, justificou o 

desfecho da seguinte maneira: “A promoção da competitividade de grandes empresas de 

                                                           
12 Para ver o passo a passo da derrocado do “Império X”, como ficou conhecido o conglomerado do 
excêntrico Eike Batista, ver: http://economia.estadao.com.br/especiais/eike-batista-os-altos-e-baixos-
da-ogx,205274.htm (Acesso em 02/07/2013). 
13 Entrevista disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/07/1310732-governo-de-
dilma-nao-apostou-sozinho-em-eike-diz-presidente-do-bndes.shtml (Acesso em 15/07/2013). 
14 Informação em: http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1023/noticias/lbr-a-campea-que-
so-perde (Acesso em 14/06/2013). 
15 Informação em: http://www.scotconsultoria.com.br/noticias/agronegocio-na-midia/31794/lbr-foi-
%E2%80%9Cfalha-de-diagnostico%E2%80%9D-admite-bndes.htm (Acesso em 30/08/2013). 
16 O emblemático caso do Grupo Bertin pode ser consultado em: 
http://oglobo.globo.com/economia/miriam/posts/2011/04/17/os-campeoes-375160.asp (Acesso em 
16/09/2013). 
17 Para um bom resumo das “campeãs nacionais de desastres”, acessar: 
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/eliogaspari/2013/10/1352536-as-campeas-nacionais-de-
desastres.shtml (Acesso em 06/10/2013). 

http://economia.estadao.com.br/especiais/eike-batista-os-altos-e-baixos-da-ogx,205274.htm
http://economia.estadao.com.br/especiais/eike-batista-os-altos-e-baixos-da-ogx,205274.htm
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/07/1310732-governo-de-dilma-nao-apostou-sozinho-em-eike-diz-presidente-do-bndes.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/07/1310732-governo-de-dilma-nao-apostou-sozinho-em-eike-diz-presidente-do-bndes.shtml
http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1023/noticias/lbr-a-campea-que-so-perde
http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1023/noticias/lbr-a-campea-que-so-perde
http://www.scotconsultoria.com.br/noticias/agronegocio-na-midia/31794/lbr-foi-%E2%80%9Cfalha-de-diagnostico%E2%80%9D-admite-bndes.htm
http://www.scotconsultoria.com.br/noticias/agronegocio-na-midia/31794/lbr-foi-%E2%80%9Cfalha-de-diagnostico%E2%80%9D-admite-bndes.htm
http://oglobo.globo.com/economia/miriam/posts/2011/04/17/os-campeoes-375160.asp
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/eliogaspari/2013/10/1352536-as-campeas-nacionais-de-desastres.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/eliogaspari/2013/10/1352536-as-campeas-nacionais-de-desastres.shtml
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expressão internacional é uma agenda que foi concluída"18. O resultado econômico não 

deixa dúvidas do “sucesso” de tal empreendimento: o BNDESPar – braço do banco que 

gerencia as participações em empresas – teve uma queda de rendimento por volta de 93%, 

pois se em 2011 houve um lucro de R$4,03 bilhões, no ano de 2012 o lucro girou em 

torno de R$298 milhões19. 

Os exemplos elencados acima ajudam a entender que a defesa de um maior 

intervencionismo estatal, preconizado por Jaguaribe, trouxe gargalos estruturais não só 

no “período de ouro” do desenvolvimentismo, mas também mostra que os resultados não 

são nada animadores no contexto atual, que alguns autores têm denominado de “novo-

desenvolvimentismo” ou “neo-desenvolvimentismo” (CEPÊDA, 2012; MATTEI, 2013; 

BRESSER-PEREIRA & THEUER, 2012). 

Nas próximas etapas deste texto procuraremos apresentar como algumas das 

questões abordadas até aqui têm atravancado o desenvolvimento da inovação brasileira, 

principalmente quando se coloca em comparação com outras realidades diferenciadas e 

com desempenhos expressivos. 

  

                                                           
18 Informação em: http://economia.estadao.com.br/noticias/economia-geral,bndes-abandona-politica-
de-criar-campeoes-nacionais,151373,0.htm (Acesso em 06/10/2013). 
19 Informação em: http://economia.estadao.com.br/noticias/economia-geral,perdas-com-estatais-e-
campeas-nacionais-derrubam-lucro-do-bndes,145063,0.htm (Acesso em 06/10/2013). 

http://economia.estadao.com.br/noticias/economia-geral,bndes-abandona-politica-de-criar-campeoes-nacionais,151373,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia-geral,bndes-abandona-politica-de-criar-campeoes-nacionais,151373,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia-geral,perdas-com-estatais-e-campeas-nacionais-derrubam-lucro-do-bndes,145063,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia-geral,perdas-com-estatais-e-campeas-nacionais-derrubam-lucro-do-bndes,145063,0.htm
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3. MODELO “TRIPLA HÉLICE” E INOVAÇÃO 

 

 

A Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) alcançaram patamares de 

desenvolvimento crescentes desde o final do século XIX, esse avanço está relacionado às 

conquistas científicas e à evolução tecnológica que se tornaram fonte de investimentos 

públicos e privados em um contexto de dominação técnica. Por serem campos que se 

interligam e que dependem um do outro para alcançar determinado grau de sucesso, a 

ciência, a tecnologia e a inovação passaram a fazer parte de um conjunto praticamente 

homogêneo de estudo. No entanto, se, de um lado, a apreensão da capacidade científica 

de uma nação pode ser mensurada por instrumentos práticos (corpo docente de 

instituições de ensino, publicação de artigos científicos, número de discentes, quantidade 

de universidades e centros de pesquisa de ponta, etc.), o mesmo não acontece com a 

inovação. Daí a convenção em se analisar a competência tecnológica e inovativa de uma 

sociedade através do registro de patentes, tendo em vista que a atividade patentária se 

tornou mensurável através de diversos mecanismos avaliativos internacionais 

(CEPALUNI, 2006). Mas antes de avançar neste campo convém apresentar um dos mais 

importantes posicionamentos teóricos que embasam as análises sobre a relação entre 

ciência, tecnologia e, mais especificamente, a inovação.  

Henry Etzkowitz e Loet Leydesdorff (1995; 1996; 1997; 2000) apontam para a 

existência de uma “Tripla Hélice”20: a articulação entre três hélices (Estado, Universidade 

e Empresa) seria um modelo ideal-típico, aproximado da realidade de países 

desenvolvidos, onde este ambiente de inter-relacionamento proporcionaria o avanço e a 

conquista de inovações, não só tecnológicas, mas cada vez mais coadunadas com a 

sociedade. Exemplos de nações que conseguiram articular tais hélices, num propósito de 

promover a inovação, são: Estados Unidos, Japão, Alemanha e Coreia do Sul. Em 

pequenas proporções tal cenário se tornaria realidade em países em desenvolvimento, 

                                                           
20 Encontra-se duas traduções possíveis para o termo “Triple Helix” em português: “Tripla Hélice”, que 
está sendo utilizado neste texto, e “Hélice Tríplice”. Por ambos não comprometerem a compreensão 
sobre o que será avaliado, optamos, preferencialmente, apenas por questão estilística, pela primeira 
tradução. No entanto, como alguns referenciais bibliográficos utilizam a outra designação, poderemos no 
decorrer do texto fazer uso igualmente de “Hélice Tríplice”, ressaltando, portanto, que se trata da mesma 
questão. 



45 
 

como Brasil, México, Índia, Rússia etc. Abaixo pode ser visualizado o modelo “Tripla 

Hélice” sugerido pelos autores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Etzkowitz & Leydesdorff (2000) 

 

A figura acima mostra a construção ideal-típica proposta pelos autores. É, pois, 

para os sociólogos citados acima, a articulação entre esses três atores que favorece a 

inovação. Anote-se, porém, que no lugar de “Academia” poderia estar “State”, 

“Industry”21, ou vice-versa. Isto indica que a relação se dá no âmbito da competência de 

cada um dos envolvidos, com vistas a cada qual assumir seu papel no campo imbricado 

da Ciência, Tecnologia e Inovação. 

Os teóricos da Tripla Hélice sinalizam em sua conceituação que, numa sociedade 

baseada no conhecimento, as interseções entre “Governo”, “Universidade” e “Empresa” 

são fundamentais no caminho de expansão da capacidade inovativa das nações. Assim, 

eles se contrapõem ao modelo “Triangular” hierarquizado proposto por Sábato & Botana 

(1968) onde o Estado se sobrepõe ao papel desempenhado pelos dois outros atores. A 

figura geométrica correspondente ao que os estudiosos explanam pode ser vista abaixo: 

                                                           
21 No decorrer do texto escolheu-se abordar o termo “Empresa(s)” em detrimento a “Indústria” – apesar 
da palavra em inglês Industry fazer parte da formulação abordada por Etzkowitz e Leydesdorff –, pois se 
entendeu que aquele primeiro contempla uma abordagem mais ampla e se destina melhor aos 
apontamentos que serão feitos neste trabalho. De igual modo, “Academia” assume aqui a denotação de 
“Universidade(s)”. 

Figura 1. O Modelo da Tripla Hélice – Etzkowitz & Leydesdorff 
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Figura 2. O Modelo Triangular de Sábato & Botana 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Sábato & Botana (1968) 

 

Uma primeira explicação para o arranjo apresentado acima é a tentativa de 

incorporar a infraestrutura científico-tecnológica, junto com a ciência e a técnica, ao 

processo de desenvolvimento econômico e social do país. No entanto, tão importante 

quanto isto é utilizar os resultados da investigação e acoplá-los à estrutura produtiva da 

sociedade; nesse contexto não se pode menosprezar a inovação, vista como “la 

incorporación del conocimiento –propio o ajeno– con el objeto de generar o modificar 

um proceso productivo” (SÁBATO & BOTANA, 1968, p. 218). Assim, segundo os 

autores, o processo que envolve a inovação deve vir acompanhado, bem como é 

resultante, de alterações em diversos setores, tais como os de caráter sócio-cultural, 

econômico, financeiro, político e científico. Importante ressaltar, conforme eles apontam, 

que superar certos obstáculos envolve riscos e conflitos muitas vezes imprevisíveis e que 

transcendem o mero desenvolvimento da investigação científico-tecnológica (Ibid., 

Idem). 

A teorização proposta por Jorge Sábato e Natalio Botana poderia ser vista como 

muito próxima àquela proposta por Etzkowitz e Leydesdorff, e realmente elas se 

assemelham num ponto: o destaque dado às inter-relações entre os vértices ou as hélices 

que compõem seus modelos ideais-típicos, pois para ambos este aspecto é fundamental. 

No entanto, uma ressalva feita pelos dois primeiros teóricos mostra a principal distinção: 
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Este proceso se establece a través del flujo de demandas que circulan en sentido 

vertical (interrelaciones recíprocas entre el vértice gobierno y los vértices 

infraestructura científico-tecnológica y estructura productiva) y en sentido 

horizontal (inter-relaciones recíprocas entre los vértices infraestructura 

científico-tecnológica y estrutura productiva) (SÁBATO & BOTANA, 1968, 

p. 224). 

 

Como se observa, o papel dado em sentido vertical e hierárquico ao governo, 

enquanto a estrutura produtiva e a infraestrutura científico-tecnológica operam de modo 

horizontal, não se coaduna à construção idealizada por Etzkowitz & Deysdesdorff. No 

entanto, uma questão chama a atenção: Sábato & Botana construíram sua teoria 

“Triangular” observando as experiências positivas alcançadas nos países desenvolvidos, 

e aí podemos admitir que na década de 1970 o Estado se mostrava preponderante na 

questão da CT&I até mesmo em nações com alto grau de crescimento científico-

tecnológico, mas eles mesmos admitiram que as nações latino-americanas não possuíam, 

naquele tempo, aspectos relacionais, nem tampouco triangulares no quesito que se 

mostrou acima. Assim, pode-se inferir, como será demonstrado mais à frente, que a 

manutenção do Estado como condutor preponderante da CT&I não favore o 

desenvolvimento tecnológico de uma nação e, portanto, o modelo “Triangular” de Sábato 

& Botana pode servir para explicar os anos precedentes, mas não a atual configuração 

dos países líderes em inovação e registro de patentes. 

Desse modo, chega-se à contemporânea e bem sucedida argumentação proposta 

por Etzkowitz e Leydesdorff, já aventada anteriormente, sobre a inter-relação entre as 

hélices “Estado”, “Empresa” e “Universidade”, onde o principal não é a preponderância 

de um ou outro, mas a articulação “híbrida” que se desenvolve entre os três. Segundo os 

autores, tomando momentos distintos em seus escritos: 

A "triple helix" of academic-industry-government relations is likely to be a key 

component of any national or multi-national innovation strategy in the late 

twentieth century.  The focus on interactions between institutions of 

fundamental research "on the supply side" and corporations has not only been 

reflected in technology policies, but also in technology studies (ETZKOWITZ 

& LEYDESDORFF, 1995). 

The Triple Helix as an analytical model adds to the description of the variety 

of institutional arrangements and policy models an explanation of their 

dynamics. (…) The sources of innovation in a Triple Helix configuration are 

no longer synchronized a priori. They do not fit together in a pregiven order, 

but they generate puzzles for participants, analysts, and policymakers to solve 

(ETZKOWITZ & LEYDESDORFF, 2000, p. 112). 
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A observação que os autores fazem acima, tanto pela intersecção necessária para 

que a Tripla Hélice propicie, realmente, um ambiente de inovação, quanto pela 

necessidade de articulação entre diversos setores da sociedade, proporciona analisar sob 

o caso brasileiro. Não obstante, sabe-se que o modelo analítico proposto pelos autores 

pode ser melhor visualizado nos contextos americano e europeu, ainda que apresente 

variações importantes entre esses dois exemplos. Mas talvez a observação efetuada por 

Sérgio Abranches, ainda que direcionada a outro campo de estudo, possa ser ressalvada 

aqui:  

Toda comparação tem algo de arbitrário. Querer aplicar regras de organização 

observadas em outras formações sociais, com história e estruturas diversas, 

corresponderia a um exercício de engenharia institucional artificial e exótico. 

Mas a observação de experiências distintas pode tornar mais saliente aquilo 

que já temos em comum com outras democracias e o que há de específico e 

problemático em nossa vivência, estimulando a busca de soluções a ela 

apropriadas (ABRANCHES, 1988)22. 

 

Assim, não se trata de colocar em “quadrados” o que determinadas nações 

alcançaram, nesse caso, no campo da ciência, tecnologia e inovação, mas entender que o 

empreendimento de sucesso conseguido por alguns países pode ser posto em comparação 

ao caso brasileiro e ver, assim, o que nos diferencia e os passos que traçamos no caminho 

da construção do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. As vicissitudes 

ou as permanências que experimentamos podem servir como fio condutor para uma 

análise crítica, ainda que isso recorra a determinadas escolhas restritivas e que se mostrem 

parciais dentro de um contexto mais amplo. 

 

3.1 PECULIARIDADES BRASILEIRAS: O DESCOMPASSO ENTRE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA 

 

No âmbito que envolve não só o modelo da “Tripla Hélice”, mas o arcabouço que 

contempla a CT&I, o Brasil, não obstante, apresenta facetas muito particulares: ao se 

                                                           
22 Como se observa, Abranches escreve sobre as experiências democráticas de diversos países em 
comparação com a situação brasileira. No entanto, num exercício de ousadia, poderíamos substituir, sem 
prejuízo analítico, o enfoque da citação acima sobre a democracia dando lugar, por exemplo, à questão 
das políticas destinadas à Ciência, Tecnologia e Inovação. A referência do texto em questão é: 
ABRANCHES, S. Presidencialismo de Coalizão: o dilema institucional brasileiro. In: Revista Dados, Rio de 
Janeiro, vol. 31, n. 1, 1988, pp. 5 a 34. 
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tomar como parâmetro de avanço científico o número de artigos publicados, 

principalmente aqueles indexados pela prestigiada Thompson/ISI, base internacional de 

dados responsável pela indexação de publicações científicas no mundo todo, se observa 

que a ciência brasileira vai bem: o Brasil foi o sexto país onde mais cresceu o número de 

publicações entre os anos de 1981 e 2009, alcançando a cifra de 32.100 artigos publicados 

em 200923. Ao mesmo tempo se percebe as dificuldades de inovar - mais uma vez ressalta-

se que tomamos aqui o registro de patentes por ser um parâmetro internacional de 

avaliação da capacidade de um país promover inovação -, pois, estabelecendo o ano de 

2010, se tem a concessão de registro patentário para 175 produtos24 dentre os 568 pedidos 

que foram feitos, depositados no USPTO (United States Patent and Trademark Office), 

escritório sediado nos Estados Unidos, mas utilizado por todas as nações para esse fim. 

Alguns intelectuais têm se dedicado a decifrar o que ocorre no âmbito da CT&I no Brasil. 

O antropólogo brasileiro naturalizado americano, Anthony Knopp, responsável 

pela ponte entre o MIT (Massachusetts Institute of Technology), um dos principais 

centros de pesquisa nos EUA, e a iniciativa privada, ao ser questionado em entrevista ao 

jornal Folha de São Paulo se o Brasil poderia adaptar o sucesso alcançado pelo MIT no 

que se refere à estrita cooperação entre universidades e empresas, afirma: 

Um dos desafios é que o Brasil tem cultura ibérica. Quer dizer: tudo precisa ter 

uma regra, um processo, tem que ser permitido. E os bancos fazem mais 

dinheiro emprestando para Brasília do que para um cara que quer começar uma 

nova ideia. Conheço empreendedores no Brasil e, para todos, o mais difícil é 

ir a um banco, por serem pequenos, terem um só sucesso, não 25. Se você tem 

22 anos, quer iniciar uma empresa de internet e precisa de R$ 100 mil, não tem 

ninguém. Aqui eles formam fila para dar esse dinheiro. Ainda se tem a 

universidade como lugar de resistência à iniciativa privada (KNOPP, 2011). 

 

A observação da qual Knopp faz menção se torna ainda mais evidente quando se 

analisa as principais publicações do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCT) 

para a área, a saber, os Livros Verde (2001), Branco (2002) e Azul (2010). Embora todos 

afirmem a necessidade de consolidar o papel da iniciativa privada para a construção do 

                                                           
23 Os dados estão disponíveis em: 
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/9225/Paises_com_maior_variacao_do_numero_de_ar
tigos_publicados_em_periodicos_cientificos_indexados_pela_ThomsonISI.html (Acesso 25/07/2013). 
Utilizamos os números mais recentes disponibilizados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCT) que, neste caso, vão apenas até o ano de 2009. 
24 Para conferir a lista completa, acessar: 
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/9239/Pedidos_e_concessoes_de_patentes_de_invenc
ao_junto_ao_Escritorio_Americano_de_Marcas_e_Patentes_USPTO_na_sigla_em_ingles_de_paises_sel
ecionados.html (Acesso 25/07/2013). 
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pretensioso Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, se reforça que ela tem 

de vir acompanhada dos projetos políticos lançados, primeiramente, na esfera dos 

Governos. 

A leitura em torno do processo de fomentação da C&T no caso brasileiro também 

permeia a observação de que os mecanismos de avaliação do quadro educacional, o apoio 

aos institutos de ensino superior ou universidades e uma cobrança maior por parte 

daqueles que integram as denominadas “hard sciences” propiciaram o desenvolvimento 

da ciência e da tecnologia. Contudo, como afirma Paulo M. Buss (2005), diretor da 

Fundação Oswaldo Cruz, “uma percepção notória, que se confirma com os dados sobre 

ciência e tecnologia (C&T) no Brasil, é que a ciência vai bem, mas o desenvolvimento 

tecnológico ainda fica muito a dever ao padrão científico que alcançamos” (BUSS, 2005, 

p. 4). 

O descompasso entre a produção de ciência e de tecnologia focaliza o Brasil no 

cerne de um problema: “Como produzir ciência e tecnologia de forma equiparada? E 

quais as dificuldades que podem ser superadas no país?”. Essa indagação tenta ser 

respondida, e muitas vezes solucionada, por estudiosos de diferentes áreas, tais quais 

físicos, químicos, engenheiros, e também cientistas sociais. De tal modo que afirma 

Simon Schwartzman: “a ciência e a tecnologia modernas estão presentes em tudo, 

invadindo todos os tipos de atividades humanas” (SCHWARTZMAN, 1997, p. 1). 

Vista de outro ângulo a tecnologia é a concretização da técnica moderna, estando 

intrinsecamente ligada à ciência e neste sentido as organizações políticas de países mais 

diversos passaram a observar e impulsionar essas duas ferramentas consideradas chaves 

para o crescimento econômico: a ciência e a tecnologia (C&T). O Brasil não foge ao 

escopo desta questão e tem formulado políticas públicas em C&T, que podem ser 

entendidas como “o conjunto de medidas dirigidas pelo governo para, de um lado, 

estimular o desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica e, de outro lado, para 

explorar os resultados dessa pesquisa para objetivos políticos mais amplos, é um campo 

relativamente novo nas responsabilidades do governo” (MOREIRA & VELHO, 2008, p. 

626). 

A constatação, por exemplo, de que entre as empresas que mais inovam a maioria 

é pública ou majoritariamente controlada pelo Estado, corrobora o que o filósofo Jean-

Jacques Salomon afirmou sobre a influência de aspectos culturais e históricos sobre a 
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temática da C&T. Segundo ele “Ciência e tecnologia não são fatores exógenos que 

determinam a evolução da sociedade independentemente de sua formação histórica, 

social, política, cultural ou religiosa” (SALOMON, 1993, p. 08). Daí a constatação de 

que, em uma localidade onde o Estado sempre atuou como condutor e indutor das mais 

variadas atividades, a área de CT&I ainda caminha nessa esteira. No intuito de analisar 

com maior destaque o que ocorre aqui, faz-se necessário abordar as diretrizes básicas 

destinadas ao campo da CT&I no Brasil, neste caso comandas pelo MCT. 

 

3.2 DELINEANDO O “SISTEMA” DE CT&I NO BRASIL: ASPECTOS OFICIAIS 

 

O Livro Verde do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) foi lançado em 2001 

e tinha como condição ser um exercício preparatório para o lançamento do Livro Branco. 

Na apresentação da obra, o então ministro de ciência e tecnologia, Ronaldo Mota 

Sardenberg afirmava que o Livro era resultado de discussões e consultas entre os diversos 

setores envolvidos nas atividades relacionadas à CT&I, como políticos, empresários, 

acadêmicos e o governo. Sendo assim, o papel do Livro era facilitar a organização de um 

sistema nacional integrado de CT&I, já que, segundo ele, o Brasil apresentava 

crescimento no número de artigos indexados em revistas científicas, cresciam os recursos 

aplicados em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), surgiam novas fontes de 

financiamento da pesquisa e um novo quadro jurídico e institucional que, em conjunto, 

possibilitaram “à inovação tecnológica aparece[r] como objetivo central dos esforços 

nacionais” (LIVRO VERDE, 2001, p. IX). De igual modo, Sardenberg acentuava a maior 

autonomia da comunidade científica brasileira e a necessidade de intensificar a 

participação do setor privado nos investimentos em P&D.  

A tarefa de formular um plano geral para promover a CT&I apontava, assim, um 

centralismo estatal interessante, já que ao se juntarem diversos órgãos públicos, como o 

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e a Capes 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior), regidos pelo 

Ministério da Ciência e Tecnologia e pelo Ministério da Educação, o ministro Sardenberg 

comemorava: 

A um só tempo, fortalece-se a pesquisa e recupera-se o déficit nacional de 

desenvolvimento tecnológico; estimulam-se a indução e a espontaneidade na 

pesquisa básica, buscam-se excelência, qualidade e relevância, mas também a 
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desconcentração regional da pesquisa e dos investimentos; promove-se a 

simultânea expansão do sistema nacional de CT&I e da ação regional 

conduzida ou apoiada pelo MCT (LIVRO VERDE, 2001, p. X). 

 

Na afirmação precedente vê-se que o processo de construção e fortalecimento de 

um sistema mais inclusivo nas áreas de ciência, tecnologia e inovação passam, em um 

esforço de quase onipresença, pelo órgão máximo do Governo Federal encarregado destes 

assuntos. É evidente a importância do MCT em todos os meandros que estejam 

endereçados aos avanços da ciência e tecnologia e, por conseguinte, em seus temas afins, 

mas todo esse excesso de gerência estatal danifica a intersecção entre as hélices, apontada 

como o fator fundamental por Etzkowitz & Leydesdorff para o desenvolvimento 

tecnológico, bem como desestrutura a “hibridez” que deveria marcar o relacionamento 

entre elas. 

O Livro Verde, segundo Cylon Gonçalves da Silva, que coordenou a Conferência 

Nacional de Ciência e Tecnologia para o MCT, buscou focar a tecnologia e a inovação, 

pois só elas tinham a capacidade de transformar conhecimento em riqueza, que seria 

alcançado preponderantemente pela ação inovadora das empresas. No entanto, lembrava 

o professor Cylon, o Estado ainda era responsável por dois terços dos investimentos em 

pesquisa e desenvolvimento (P&D) em 2001. Notável é a afirmação que se sucede após 

essa constatação: “Não se trata de fazer com que o Estado diminua sua contribuição – 

muito ao contrário, como o demonstra a criação dos fundos setoriais -, mas de fazer com 

que o setor privado se torne, num prazo relativamente curto, o participante maior no 

esforço de P&D no País (...)” (LIVRO VERDE, 2001, XVI).  

Ao avaliar que o conhecimento foi o propulsor de conquistas culturais, sociais e 

econômicas, o Livro Verde parte para o estudo comparativo em relação a outros países, 

principalmente aqueles que conseguiram elaborar um sistema de Ciência, Tecnologia e 

Inovação bem desenvolvido, e busca inserir a CT&I como questão fundamental na agenda 

política do Brasil. Sendo assim, tomando como exemplo casos bem sucedidos em outras 

partes do mundo o Livro afirma: 

Os países desenvolvidos e um grupo cada vez maior de países em 

desenvolvimento têm colocado a produção de conhecimento e a inovação 

tecnológica no centro de sua política para o desenvolvimento. Fazemos isto 

movidos pela visão de que o conhecimento é o elemento central da nova 

estrutura econômica que está surgindo e de que a inovação é o principal veículo 

da transformação do conhecimento em valor (LIVRO VERDE, 2001, p. 13). 
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Dentre os principais problemas para alavancar o sistema de CT&I no Brasil 

estariam: “(...) a pequena participação do esforço privado, em especial das empresas, no 

investimento realizado em CT&I, da qual resulta a inexpressiva posição brasileira na 

atividade de patenteamento, a fragmentação e a pouca coordenação das atividades 

relacionadas à CT&I, e à (ainda) excessiva centralização das ações governamentais na 

esfera federal” (LIVRO VERDE, 2001, p. 14). 

A partir disso o Livro Verde assume a prerrogativa de que a tarefa da C&T seria 

capacitar o Brasil a transformar conhecimento em inovação e inovação em 

desenvolvimento. Tendo a publicação sido feita durante o governo de Fernando Henrique 

Cardoso, exaltou-se a privatização de empresas públicas na tentativa de diminuir a 

presença do Estado na economia, mas ao mesmo tempo comemorava-se a criação de 

diversos programas de apoio ao parque industrial brasileiro contando com enormes 

dispêndios estatais como o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP) e 

o Programa de Apoio à Capacitação Tecnológica da Indústria (PACTI), que tinham a 

prerrogativa de que “(...) mais do que prover recursos públicos, [buscava-se] favorecer a 

inovação e o investimento em capacitação tecnológica por parte das empresas, mediante 

a criação de incentivos fiscais para a capacitação tecnológica” (LIVRO VERDE, 2001, 

p. 19). 

A lógica implementada pelos diversos dirigentes do poder governamental, mesmo 

que influenciada por visão ideológica diferenciada, como é o caso do governo FHC em 

relação ao governo Lula, ainda esteve pautada no velho paradigma nacional de enxergar 

no Estado o órgão capaz de responder às dificuldades impostas pelo complexo sistema de 

Ciência, Tecnologia e Inovação. Importante assinalar a ressalva observada no livro: 

Uma das limitações do sistema de C&T brasileiro é a baixa contribuição do 

setor privado para o esforço de pesquisa e desenvolvimento no País, 

consequência do modelo de desenvolvimento industrial adotado no passado e 

da reduzida cultura empreendedora que caracteriza nossa economia (LIVRO 

VERDE, 2001, p. 28). 

 

Seguindo a mesma visão de que o Brasil precisava se assimilar aos países líderes 

em Ciência, Tecnologia e Inovação como Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, nos quais 

grande parte dos pesquisadores está inserida no setor privado, o Livro Verde direciona ao 

governo, principalmente o federal, a tarefa de aproximar, através de programas públicos, 

a relação entre universidades e empresas, já que “um desafio atual é o de qualificar e 

capacitar as instituições de ensino e pesquisa para atender às novas demandas do setor 
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privado e disputar os recursos por ele alocados em P&D e capacitação” (LIVRO VERDE, 

2001, p. 38). Porém, a publicação não leva em conta que nos países elencados acima a 

iniciativa privada é o principal agente no que se refere à Pesquisa e Desenvolvimento e 

que no Brasil, além de oferecer os mecanismos de interação, o governo fiscaliza e 

gerencia a participação de pesquisadores nas empresas, através dos editais lançados por 

meio do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). 

Como será apresentado neste texto, tomando como exemplo o Programa RHAE-

Pesquisador na Empresa, a implementação de políticas direcionadas de cima para baixo 

(“top-down”) não surtem o efeito esperado pois rememoram o modelo “Triangular”, 

delineado por Sábato & Botana, que por sua extrema hierarquização poderia servir aos 

anos 70, mas atualmente carece ser reavaliado. 

A publicação, então, argumenta sobre a importância da formação de recursos 

humanos destinados à ciência, tecnologia e inovação como meio de expandir o sistema 

de CT&I, e novamente compara os avanços conquistados em países mais desenvolvidos 

no campo do “capital humano”. O Livro apontava também que “a distribuição da 

educação no Brasil é tão desigual quanto a distribuição de riqueza, produzindo um círculo 

vicioso que alimenta a pobreza: o baixo nível de educação implica baixa produtividade, 

baixo nível de renda e exclusão social, que por sua vez limita o acesso à educação de 

qualidade e as possibilidades de ascensão social” (LIVRO VERDE, 2001, p. 65). Se em 

1999 o número de cientistas e engenheiros representava cerca de 0,5%  do emprego 

formal, e como a engenharia é uma das principais áreas de destaque em CT&I, o Brasil 

estava distante do nível alcançado por Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha onde esses 

mesmos profissionais ocupavam entre 5% e 12% do emprego total. Uma das constatações 

do texto elaborado pelo MCT é que a diferença entre o Brasil e os países mais 

industrializados repousava na ausência de inserção de engenheiros na iniciativa privada, 

que tem como principal razão “a reduzida atividade de P&D e engenharia realizada nas 

empresas brasileiras” (LIVRO VERDE, 2001, p. 66). Na tentativa de apontar uma solução 

se evocava a participação do Estado com “um conjunto de políticas diretas e indiretas de 

incentivos” (Idem) que atuariam tanto no envolvimento dos engenheiros em atividades 

empresariais em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), quanto no aumento de vagas nos 

cursos de engenharia. 

No entanto, o Livro Verde ressalta que através dos programas implementados 

através da Capes e do CNPq foi possível o crescimento do número de bolsas concedidas 



55 
 

a estudantes no nível superior bem como a expansão da pós-graduação no Brasil, vista 

como o cerne da pesquisa científica. A adoção de um sistema integrado de ciência, 

tecnologia e inovação se assenta, portanto, principalmente através de órgãos federais 

ligados ao Ministério da Ciência e Tecnologia e ao Ministério da Educação. A publicação 

destaca esse aspecto político-organizacional através da afirmação: 

No Brasil, a política de CT&I se operacionaliza no contexto de realidades 

políticas. Ao governo, cabe criar um ambiente favorável - interno e externo -, 

um espaço de reflexão e de crítica, mas, acima de tudo um espaço, no qual, 

com a participação ativa da comunidade acadêmica, a sociedade e os meios 

políticos trabalhem com vistas a dar viabilidade aos avanços científicos e 

tecnológicos, que são imprescindíveis para garantir o futuro do País (LIVRO 

VERDE, 2001, p. 216). 

 

O centralismo político brasileiro, desde tempos coloniais, sempre se fez constante 

e, principalmente, vigoroso (FREYRE, 2006). Não é estranho, pois, que ainda hoje se 

estabeleçam políticas que partam de cima para baixo, como o faz as implementadas pelo 

governo federal, nesse caso analisado, através do MCT. A própria concepção de que o 

governo poderia mobilizar diferentes agentes como a comunidade científica, a 

“sociedade”, e aqui se expande um conjunto ilimitado de atores sociais, e os meios 

políticos, que também respondem por forças as mais diversas possíveis, anseia 

estabelecer conjuntos praticamente homogêneos perante um sistema complexo e múltiplo 

como é o de CT&I. 

No contexto das universidades brasileiras e sua relação com a cadeia produtiva e, 

consequentemente, com o incremento da inovação, uma ressalva feita por Simon 

Schwartzman encontra correspondência com a observação feita no parágrafo acima. 

Escreve o autor: 

(...) muitos países estão introduzindo leis e fazendo inovações institucionais de 

diferentes tipos, ao mesmo tempo em que muitos grupos e institutos de 

pesquisa estão descobrindo seus próprios caminhos de vinculação e 

desenvolvimento de sua capacidade de inovação. De acordo com Judith Sutz 

(Sutz 2000), estas são as abordagens “top-down” e “bottom-up”. Em seu 

trabalho, ela conclui que “os resultados dos mecanismos top-down (de cima 

para baixo) ficam bem abaixo das expectativas dos formuladores de políticas”, 

enquanto que “as experiências bottom-up (de baixo para cima) geralmente 

apresentam resultados bem-sucedidos no nível micro, mas enfrentam grandes 

dificuldades para ampliar o impacto das soluções técnicas encontradas”. É 

necessário um ambiente institucional adequado para estimular e consolidar a 

inovação baseada em ciência (Hollingsworth 2000), mas a pré-condição é a 

existência de uma forte cultura de inovação e empreendedorismo acadêmico 

como base (SCHWARTZMAN, 2008, p. 14). 

 



56 
 

Seguindo a linha de análise que envolve, principalmente, a participação do ator 

“universidade”, Schwartzman observa que a emergência da “sociedade do conhecimento” 

proporcionou a expansão da educação superior, pois se tinha a ideia de que a excelência 

acadêmica proporcionaria não só a resolução de graves questões sociais, mas ajudaria, de 

igual modo, a expandir o desenvolvimento econômico das nações. Políticas destinadas ao 

crescimento, em todos os âmbitos, das universidades foram elaboradas, e o conceito da 

“inovação”, por força dos economistas, entrou nessa agenda. No entanto, “tais inovações 

políticas e institucionais têm sido menos bem-sucedidas do que se poderia esperar”, o que 

se constitui num obstáculo para efetivar os vínculos entre universidades, empresas e 

governos, ou seja, a tripla hélice (Idem, p. 21). 

Não obstante, ao apontar os desafios institucionais necessários para tal empreitada 

o Livro Verde acentua “hábitos e elementos de natureza cultural” (LIVRO VERDE, 2001, 

p. 226) que influem na adoção de medidas em nível institucional, ainda mais pelo fato de 

a inércia ser “característica básica das instituições” (Idem, p. 227). As mudanças 

institucionais seriam adotadas com o objetivo tanto de descentralizar a Ciência e 

Tecnologia, mais predominante nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, como de solucionar, 

através destas, juntamente com o setor produtivo, problemas sociais no país.  

O Estado, porém, na tentativa de descentralizar a área científico-tecnológica 

partiria, justamente, dos avanços positivos conquistados nas regiões Sul e Sudeste, que 

desde já eram centralizadas, para servir de modelo de impulso nas regiões consideradas 

deficitárias como o Norte e Nordeste. Ao balizar essa dificuldade o Livro aponta que a 

“manifestação da criatividade” como fenômeno coletivo, ou seja, os elementos culturais 

dos atores envolvidos, mostraria um novo padrão técnico-científico brasileiro, bastante 

próprio e que conseguiria responder às adversidades institucionais que se impõem.  

Alberto Carvalho da Silva (2000), ao analisar o tema da descentralização de 

políticas em Ciência e Tecnologia, aponta que “as regiões menos favorecidas ficam 

privadas de desenvolver pesquisa aplicada ao seu desenvolvimento e, mesmo, (...) 

transferir e incorporar conhecimentos gerados em outros centros” (SILVA, 2000, p. 64). 

Ele se mostra cético, portanto, à noção de que uma possível transmutação de modelos 

bem sucedidos ocorridos em áreas centrais em C&T para locais que não gozam de um 

quadro mais favorável, consigam alcançar os resultados esperados, pois faltaria, 

sobretudo, infraestrutura tecnológica e recursos humanos qualificados. Não se trata, 

então, apenas de elementos culturais sobre as atividades institucionais, como ressaltado 
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pelo Livro Verde, mas de uma reavaliação objetiva sobre as possibilidades e empecilhos 

provenientes da tentativa de descentralização. 

 

3.3 NOVOS ESFORÇOS EM CT&I 

 

O Livro Branco de Ciência, Tecnologia e Inovação foi lançado em junho de 2002 

e demonstrava a continuidade das propostas apresentadas pelo Livro Verde. A diferença 

entre as duas publicações consiste no fato da primeira (o Livro Verde) ser o preâmbulo 

de quais orientações e caminhos deveriam ser adotados após a Conferência Nacional de 

Ciência, Tecnologia e Inovação realizada em setembro de 2001. Os desafios foram 

apontados e algumas sugestões foram sugeridas. O Livro Branco, no entanto, enfatiza a 

necessidade de CT&I ter papel central no futuro do Brasil, como afirmou o então 

presidente Fernando Henrique Cardoso na apresentação do documento. 

Logo de início já se destaca que um Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação deve proporcionar a capacitação do Brasil com sua base científico-tecnológica 

ampla e diversificada, ressaltando a participação dos setores públicos e privados. Trata-

se de delimitar de forma mais incisiva quais são os atores principais no desenvolvimento 

de uma política para CT&I. 

Ao ressaltar os desafios que a institucionalização de uma política neste nível 

demanda, o Livro Branco primeiro ressalta que os países líderes em Ciência e Tecnologia 

conseguem traduzir seus avanços em melhor qualidade de vida para suas populações. 

Neste cenário são apontados alguns dilemas que o país precisaria superar para se 

equiparar aos países onde Ciência e Tecnologia são mais consolidadas: 

O Brasil, portanto, precisa enfrentar o múltiplo desafio de acompanhar e 

contribuir para o avanço do conhecimento científico e tecnológico; ampliar o 

contingente de pessoal qualificado para criar a massa crítica necessária para 

seu processo de desenvolvimento; orientar os esforços de C&T para resultados 

de interesse da sociedade e, ao mesmo tempo, reduzir ou superar hiatos 

socioeconômicos, criando melhores possiblidades para que a população tenha 

acesso aos frutos do progresso (LIVRO BRANCO, 2002, p. 25). 

 

O Livro reconhece ainda que a superação de tais desafios deve vir acompanhada 

da criação de um ambiente de inovação, tendo na empresa seu principal motor. Àqueles 

que poderiam argumentar sobre os perigos da articulação entre universidades e empresas 

ou entre conhecimento e mercado, a socióloga Knorr-Cetina afirma que o trabalho 
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científico transcende o laboratório. A ciência contemporânea posiciona-se numa “arena 

transepistêmica” (KNORR-CETINA, 1982) e, desse modo, envolve, desde já, além de 

cientistas, agências de financiamento, fornecedores, empresas, diretores governamentais, 

ou seja, há a presença constante de trocas nas arenas de ação que não se limitam ao campo 

científico. Sendo importante, então, as interações entre epistemes diversas com atores 

sociais “exteriores” ao laboratório e que trazem novas contribuições também para a 

ciência. 

A tentativa de solução do Livro Branco ao perceber o caráter sistêmico e difuso 

do processo de inovação é “considerar os elos do sistema, assegurando-lhes condições 

para desempenhar suas funções de maneira eficaz e eficiente e para promover sua 

articulação” (LIVRO BRANCO, 2002, p. 27). Se a inovação além de fenômeno 

econômico é também processo social, marcado pela história, cultura, educação, 

organizações institucionais e políticas (Idem), os meandros para consolidação desse 

sistema nacional passa por um esforço de reavaliar as fronteiras que constituem a Tripla 

Hélice. 

A partir dessa constatação a publicação analisada se esforça para mostrar a 

importância que a cooperação universidade-empresa alcançou em países que atualmente 

são líderes em C&T, por este motivo são exaltadas a aproximação e a intensificação das 

relações entre o setor produtivo, as universidades e os institutos de pesquisa. Mesmo que 

atendam a interesses diferenciados, o livro ressalta que as experiências realizadas em 

outras nações demostram que os benefícios da interação superam os possíveis riscos 

ocasionados através dela.  

A preponderância dada ao papel estatal tende, ao contrário da inversão entre 

público e privado, a reforçar o papel do poder público mesmo quando se pretende que a 

iniciativa privada seja um ator sobressalente nos investimentos em P&D. De qualquer 

forma, uma pergunta pode ser feita: com o Estado tomando a dianteira nos dispêndios em 

tecnologia e inovação, os empresários veriam necessidade em deslocar grandes somas de 

dinheiro para complementar uma área fartamente assistida pelo governo? O que temos 

mostrado até aqui mostra que este ainda é um plano destinado, talvez, ao futuro. Observe-

se, por exemplo, os dados abaixo e se atente especificamente para as diferenciações entre 

os países. 
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TABELA 1- Distribuição percentual dos dispêndios nacionais em pesquisa e desenvolvimento (P&D), 

segundo setor de financiamento, países selecionados, 2000-2011 (ADAPTADA)25  

 
País Setor 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Alemanha Empresas 66,0 65,7 65,5 66,3 66,6 67,6 68,3 68,1 67,3 66,1 65,6 - 

Governo 31,4 31,4 31,6 31,2 30,5 28,4 27,5 27,5 28,4 29,8 30,3 - 

Argentina Empresas 23,3 20,8 24,3 26,3 30,7 31,0 29,4 29,3 26,5 21,4 22,3 23,9 

Governo 70,7 74,3 70,2 68,9 64,5 65,3 66,7 67,5 70,6 75,4 74,7 71,6 

Brasil Empresas 44,7 43,8 45,0 43,8 44,5 48,3 48,2 45,6 45,5 46,3 45,4 45,3 

Governo 54,1 54,8 53,3 54,2 53,5 49,7 49,9 52,1 52,3 51,6 52,7 52,8 

China Empresas 57,6 - - 60,1 65,7 67,0 69,1 70,4 71,7 71,7 71,7 73,9 

Governo 33,4 - - 29,9 26,6 26,3 24,7 24,6 23,6 23,4 24,0 21,7 

Coréia Empresas 72,4 72,5 72,2 74,0 75,0 75,0 75,4 73,7 72,9 71,1 71,8 73,7 

Governo 23,9 25,0 25,4 23,9 23,1 23,0 23,1 24,8 25,4 27,4 26,7 24,9 

Espanha Empresas 49,7 47,2 48,9 48,4 48,0 46,3 47,1 45,5 45,0 43,4 43,0 - 

Governo 38,6 39,9 39,1 40,1 41,0 43,0 42,5 43,7 45,6 47,1 46,6 - 

Estados 

Unidos 
Empresas 69,4 67,7 65,2 64,3 63,7 63,7 64,3 64,9 63,7 61,0 61,0 60,0 

Governo 25,8 27,2 29,1 30,0 30,9 29,8 29,9 29,1 30,2 32,5 32,5 33,4 

Japão Empresas 72,4 73,1 74,1 74,6 74,8 76,1 77,1 77,7 78,2 75,3 75,9 76,5 

Governo 19,6 19,0 18,4 18,0 18,1 16,8 16,2 15,6 15,6 17,7 17,2 16,4 

México Empresas 29,5 29,8 34,7 34,7 38,6 41,5 45,2 44,6 38,3 39,1 36,2 36,8 

Governo 63,0 59,1 55,5 56,1 50,3 49,2 49,8 50,7 54,3 53,2 60,5 59,6 

Portugal Empresas 27,0 31,5 31,6 31,7 34,2 36,3 43,0 47,0 48,1 44,0 44,1 - 

Governo 64,8 61,0 60,5 60,1 57,5 55,2 48,6 44,6 43,7 45,3 44,9 - 

Rússia Empresas 32,9 33,6 33,1 30,8 31,4 30,0 28,8 29,4 28,7 26,6 25,5 27,7 

Governo 54,8 57,2 58,4 59,6 60,6 61,9 61,1 62,6 64,7 66,5 70,3 67,1 

Fonte: MCT 

 

Os números apontam que no caso brasileiro o governo continua sendo o maior 

investidor em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), ao passo que ocorro o oposto em 

                                                           
25 Disponível em: 
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/336709/Distribuicao_percentual_dos_dispendios_naci
onais_em_pesquisa_e_desenvolvimento_P_D_segundo_setor_de_financiamento_sup_1_sup__paises_s
elecionados.html (Acesso 25/07/2013). 
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países como Japão, Coreia do Sul, Alemanha e Estados Unidos, onde a iniciativa privada 

promove os maiores investimentos nessa área. Importante notar que característica 

parecida se observa no México e Argentina, o que pode nos indicar uma sobrevida do 

modelo triangular de Sábato & Botana (1968), ao lembrar que essas nações sempre 

tiveram dificuldades em articular harmoniosamente os vértices “Governo”, 

“Infraestrutura científico-tecnológica” e “Estrutura produtiva”, dando ênfase, sobretudo, 

àquele primeiro. No entanto, é evidente que avanços, mesmo que pequenos, também têm 

sido alcançados. 

Por outro lado a China se apresenta como um caso destoante e igualmente 

impressionante, pois apesar de contar com um aparelhamento estatal enorme, levando 

alguns analistas a afirmar que neste país se observa um “capitalismo de Estado” 

(BREMMER, 2010), são as empresas que investem majoritariamente em pesquisa e 

desenvolvimento (P&D). Além disso, é o país onde mais cresce as concessões para os 

pedidos de patentes, bem como apresenta taxas de crescimento elevadas na publicação de 

artigos científicos. Apesar de ser um exemplo instigante, a China não será foco mais 

detalhado para avaliar se observamos um novo paradigma no modelo da “Tripla Hélice”, 

pois entendemos, preliminarmente, que o que ocorre aí é uma articulação bem arranjada 

entre os atores que compõem a teorização de Etzkowitz & Leydesdorff, ainda que seja 

um caso bastante diferenciado em relação às nações ocidentais bem sucedidas no quesito 

da inovação. 

Levando-se em consideração, no entanto, que o Estado desenvolve grande parte 

dos investimentos em P&D mesmo no caso dos países europeus, asiáticos e norte-

americano destacados na tabela acima, as empresas são quem assumem papel de destaque. 

Talvez essa forte independência particular explique o porquê do conglomerado japonês 

Matsushita ter registrado sozinho 2.100 patentes em 200726. Aqui não se discute a 

validade ou importância das patentes registrados, significa apenas que uma única 

organização empresarial japonesa conseguiu patentear mais invenções do que o número 

total de patentes registradas no Brasil que foram 90 concessões27 também em 2007. 

                                                           
26 Disponível em: http://www.inei.org.br/noticias/numero-de-patentes-do-brasil-decepciona-onu/ 
(Acesso em 20/11/2013). 
27 Disponível em: 
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/342765/Pedidos_e_concessoes_de_patentes_de_inve
ncao_junto_ao_Escritorio_Americano_de_Marcas_e_Patentes_USPTO_na_sigla_em_ingles_de_paises_
selecionados.html (Acesso em 28/07/2013). 
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O Livro Branco, redigido em 2002, já observava a dificuldade de se inovar no 

cenário nacional e não sem razão apontou objetivos a serem seguidos, como a criação de 

um ambiente favorável de inovação que contribuísse para a competitividade das empresas 

em nível nacional e internacional, a capacidade de se expandir a base científica e 

tecnológica do país, o aperfeiçoamento do aparato institucional de CT&I, a integração de 

todas as regiões brasileiras na política nacional de inovação e que ciência e tecnologia 

fossem vistas como elemento chave para o desenvolvimento econômico-social da nação 

(LIVRO BRANCO, 2002). Alguns pontos com o passar dos anos conseguiram ser 

alcançados, mas nota-se, ao analisar de modo comparativo com outras nações, que 

diversos objetivos ainda se mostram conflitantes com as expectativas de melhora lançadas 

sobre eles. A integração de todas as regiões brasileiras é um exemplo de que há muito a 

ser feito. Segundo dados28 do Ministério da Ciência e Tecnologia os investimentos em 

Pesquisa e Desenvolvimento por região revelam que enquanto o Sudeste aplicou mais de 

7 bilhões de reais nessa área em 2011, o Centro-Oeste empreendeu 104,7 milhões no 

mesmo ano. Mesmo levando em consideração que o estado de São Paulo responde por 

grande parte da atividade industrial do Brasil, os números mostram que produzir C&T de 

forma equiparada em um país continental demanda primeiro a resolução de problemas 

macroestruturais, como a desregionalização do parque empresarial, mas também uma 

análise minuciosa no âmbito dos diversos estados envolvidos em um possível Sistema 

Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. 

A publicação reconhece as dificuldades que precisam ser superadas para 

implementar um abrangente projeto voltado à C&T e aponta que o Brasil tem conseguido 

avançar principalmente na publicação de artigos científicos, significando, assim, um 

aumento focado na área da ciência. De fato, os números atuais situam o país em uma 

posição confortável em termos de artigos indexados em periódicos internacionais. O 

gráfico abaixo aponta esse panorama: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Disponível em: 
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/317045/Brasil_Dispendios_dos_governos_estaduais_e
m_pesquisa_e_desenvolvimento_P_D_por_execucao_segundo_regioes_e_unidades_da_federacao.htm
l (Acesso em 20/07/2013).  
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GRÁFICO 1- Número de artigos brasileiros publicados em periódicos científicos indexados pela 

Thomson/ISI e participação percentual em relação ao mundo, 1981-200929 

Fonte: MCT 

 

Germana Barata (2009) enxerga esse avanço como a consolidação e 

amadurecimento de um projeto crescente na área científica brasileira. No entanto, 

segundo a analista, que é editora assistente da revista Ciência & Cultura da Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), ainda há problemas que impedem até 

mesmo uma expansão ainda maior no número de publicações científicas: o primeiro, e 

principal, é o excesso de burocracia, já que os editores das principais revistas nacionais 

precisam buscar constantes formas de financiamento, bem como redigir relatórios para as 

agências de fomento. Ademais, ainda é baixo o nível de internacionalização da 

universidade brasileira, além de existirem gargalos estruturais para que se aprimore a 

qualidade do ensino universitário, seja ele público ou privado, no país. 

 

3.4 A DIFICULDADE DA INOVAÇÃO NO BRASIL 

                                                           
29 Disponível em: 
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/314546/Numero_de_artigos_brasileiros_publicados_e
m_periodicos_cientificos_indexados_pela_ThomsonISI_e_participacao_percentual_em_relacao_ao_mu
ndo_1981_2009.html (Acesso em 25/07/2013). 
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Os aspectos que precederam às observações anteriores e as dificuldades apontadas 

até agora para a consolidação do ambicioso projeto de construir um Sistema Nacional de 

Ciência, Tecnologia e Inovação dão margem à revalidação de uma dúvida pertinente 

lançada por Paulo M. Buss (2005), diretor da Fundação Oswaldo Cruz: “A ciência 

brasileira vai bem. E a tecnologia?”. Não obstante, convém antes abordar uma questão: 

como analisar a produção tecnológica? 

No intuito de clarear uma possível resposta para esse problema alguns autores 

escolheram a abordagem sobre a concessão de patentes de um determinado país para 

avaliar de forma “objetiva” sua produção em relação à tecnologia. Stephan Kinsella, 

advogado especialista na área de propriedade intelectual, é bastante crítico sobre essa 

questão e os efeitos do registro de patenteamento sobre produtos. Segundo este autor 

“talvez existisse ainda mais inovação se não houvesse leis de patente; talvez mais dinheiro 

para pesquisa e desenvolvimento (P&D) estivesse disponível se não estivesse sendo gasto 

em patentes e tribunais” (KINSELLA, 2010, p. 19). As ressalvas feitas ao decorrer de seu 

livro são pertinentes, mas elas estão mais direcionadas ao que se poderia denominar por 

uma busca da “natureza” prática e aplicável das patentes que são concedidas. Essa 

discussão extrapola o que se pretende neste trabalho, apesar de possibilitar um campo de 

investigação atual e pouco abordado. 

Na esteira de interpretação sobre o fenômeno tecnológico outros estudiosos se 

arvoraram na presença de parques tecnológicos e/ou empresas de ponta como 

representativa de uma liderança econômica e tecnológica por parte de países que 

concentrassem maior quantidade desses aparatos, mas logo se percebeu que com a ruptura 

de barreiras ocasionadas pelo inter-relacionamento de uma economia cada vez mais 

global, onde os mais variados segmentos empresariais rompem as fronteiras geográficas 

e se estabelecem atendendo os mais diversos fatores, esse tipo de exame se esgotava com 

facilidade. Visto desse modo, e com o intuito de facilitar o recorte metodológico, este 

trabalho privilegia os registros patentários como forma de compreensão sobre a temática 

tecnológica, por entender que eles conseguem depurar algo que é nitidamente complicado 

tanto pela ausência de maiores detalhamentos instrumentais quanto pela quantidade de 

objetos que teriam que ser levados em consideração caso se se escolhesse como critério 

a utilidade das patentes concedidas. 
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Autores como Andrade (2005), Maciel (1997) e Leis & Assman (2008) também 

estabeleceram os dados sobre patentes como meio para, cada um seguindo caminhos 

analíticos diferenciados, facilitar a explanação sobre a temática da inovação. Thales de 

Andrade enxerga que esse tema ainda está altamente atrelado a “preocupações de ordem 

econômica, como competitividade e pressões da demanda e investimento” (ANDRADE, 

2005, p. 146), por isso se formularam diferentes modelos de inovação com abordagens 

macroestruturais com vistas a destacar o patenteamento de produtos. Maria Lúcia Maciel 

aponta que avanço tecnológico e desenvolvimento econômico nortearam os estudos sobre 

inovação, combinados através de dados sobre patentes e investimentos em pesquisas 

(MACIEL, 1997). Héctor Leis e Selvino Assman explanaram que o potencial econômico 

de uma nação se traduz através de investimentos em educação e ciência e, dessa forma, 

“o indicador mais comum para medir esse potencial na área de ciência e tecnologia 

expressa-se através do número de patentes registradas anualmente” (LEIS & ASSMAN, 

2008, p. 123). 

O Livro Branco observava que em 1999 dois terços dos dispêndios nacionais em 

Pesquisa e Desenvolvimento, que são os mais propícios a gerar inovação, foram 

provenientes de financiamento do setor público. No contexto dos países membros da 

OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) somente 

Portugal e México apresentavam participação do setor empresarial inferior ao Brasil, nos 

outros países essa participação superava os 63% em média. A Tabela 1 apresentada 

anteriormente, com dados que vão até o ano de 2011, mostra que, paulatinamente, a 

iniciativa privada se fez mais presente tanto no Brasil quanto no México e em Portugal 

no que se refere aos investimentos em P&D. Entretanto, no caso dos dois países latino-

americanos o governo ainda encabeça essa atividade como principal fomentador. 

A publicação do MCT avaliava ainda, através dos resultados obtidos em 1999, 

que o Brasil não estava preparado para gerar inovações e patentes. Os motivos que 

levavam a essa constatação se davam porque, primeiro, a pesquisa desenvolvida nas 

universidades não se vinculavam às necessidades da atividade produtiva, já que estavam 

voltadas à formação de recursos humanos; e, segundo, havia pouco desenvolvimento de 

uma “cultura da cooperação universidade-empresa”. De modo que “as empresas, por sua 

parte, ainda têm limitada participação no esforço nacional de desenvolvimento científico 

e tecnológico, na realização interna de pesquisa, e pouco demandam das universidades e 

instituições de pesquisa” (LIVRO BRANCO, 2002, p. 41). Tomando os dados atuais, 
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percebe-se que esses gargalos ainda persistem e não favorecem, mediante sua estrutura, 

a criação de um ambiente de inovação. Em um momento inicial eles reforçam a 

constatação do Livro Branco, como se vê abaixo: 

 

GRÁFICO 2 - Brasil: Pessoal de apoio envolvido em pesquisa e desenvolvimento, em equivalência de 

tempo integral, por setor institucional, 2010 30 

Fonte: MCT 

 

Juntando-se o pessoal de apoio envolvido nas atividades de Pesquisa e 

Desenvolvimento que se dedicam ao ensino superior e trabalham para o governo o 

montante representa 84,4%, a outra fatia desse grupo que participa desse processo nos 

âmbitos empresarial e privado sem fins lucrativos soma 15,6%. Os dados apresentados 

são posteriores ao Livro Branco, porém, na publicação já se reconhecia que a gestão de 

pessoal envolvido em pesquisa era uma das formas de gerenciamento das instituições 

científicas e tecnológicas, mas representava, principalmente, um arranjo de estímulo à 

inovação. Após oito anos que se passaram desde a publicação do Livro, o gráfico acima 

demonstra que a concentração de pessoal ainda está ligada ao ensino superior e ao 

governo. Importante ressaltar que nessa concentração sobre o ensino superior se deve 

levar em conta que ele é formado tanto por universidades públicas quanto privadas, e 

estas últimas são, portanto, também empresas. Sobre o ensino superior destaca o Livro 

                                                           
30 Disponível em: 
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/73242/Brasil_Pessoal_de_apoio_envolvido_em_pesqu
isa_e_desenvolvimento_em_equivalencia_de_tempo_integral_por_setor_institucional_2010.html 
(Acesso em 20/07/2013). 
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Verde: “A pesquisa acadêmica tem a insubstituível função de acompanhar e expandir a 

fronteira do conhecimento, além de treinar jovens para a atividade de prospecção, 

absorção e difusão do conhecimento” (LIVRO VERDE, 2001, p. 71). No entanto, para os 

Livros Verde e Branco, seguindo exemplos alcançados em outros países, a capacidade de 

inovação surge primordialmente das atividades empresariais. 

Glauco Arbix contraria uma visão privilegiada da tecnologia para o 

desenvolvimento econômico e reforça o papel do conhecimento, essa observação provém 

de um estudo realizado pelo Banco Mundial, coordenado por Carl Dhalman, no qual se 

analisou que “ao tomar o número de patentes norte-americanas concedidas a residentes 

de determinados países como um dos indicadores do desempenho inovador de suas 

empresas (...) para cada aumento de 20% estava associado um aumento de 3,8% (em 

média) no crescimento anual do PIB dos países pesquisados” (ARBIX, 2007, p. 42). 

Evidente que não se pode dissociar tecnologia de conhecimento, aspecto que não fica 

claro no texto do sociólogo, principalmente quando se analisa o crescimento econômico 

de determinados países. Porém, a observação feita sobre a importância do conhecimento 

com reflexo na concessão de patentes para determinada nação remonta à problemática já 

abordada nos parágrafos anteriores: analisando o espectro brasileiro, que teve um boom 

na publicação científica, cabe olhar agora a produção de produtos patenteados. A tabela 

abaixo é ilustrativa dessa questão, pois permite comparar a produção tecnológica 

brasileira, aqui tomada sob o enfoque das patentes, e de outras nações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 - Pedidos e concessões de patentes de invenção junto ao Escritório Americano de Marcas e 

Patentes (USPTO), segundo países de origem selecionados, 1999-2012 (ADAPTADA)31 

                                                           
31 Disponível em: 
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/342765/Pedidos_e_concessoes_de_patentes_de_inve
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Ao relacionar os dados apresentados por esta tabela, que compreendem pedidos e 

concessões de patentes, ganham força três observações: a primeira é a confirmação de 

que o Brasil vai bem em termos científicos, como afirmou Paulo Buss, mas no nível de 

inovação o país fica aquém em relação a países menores, como é o caso da Coreia do Sul; 

a segunda, é que o panorama espelhado pelos países mais importantes da América Latina 

(Brasil, México e Argentina) se aproxima no que se refere ao número de patentes, apesar 

deles contarem com cenários econômico-sociais diferentes; e a terceira, é a enorme 

capacidade de inovar de um país territorialmente pequeno como a Coreia do Sul. 

                                                           
ncao_junto_ao_Escritorio_Americano_de_Marcas_e_Patentes_USPTO_na_sigla_em_ingles_de_paises_
selecionados.html (Acesso em 28/07/2013). 
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Sobre o caso brasileiro e a relação entre produção científica e concretização 

tecnológica uma análise pertinente vem de Bruno Buys. Segundo este jornalista científico 

“em linhas gerais, pode-se dizer que o nosso país publica resultados de pesquisas em 

revistas de impacto, mas deixa a desejar no momento de transformar o conhecimento em 

inovações tecnológicas” (BUYS, 2002, p. 11). Apoiado em pesquisas desenvolvidas pela 

diretora do Escritório de Interação e Transferência de Tecnologia da UFRGS, Marli 

Ritter, ele observou que mais de 80% da pesquisa desenvolvida no Brasil é feita em 

universidades públicas, o que coloca o Estado como principal financiador da ciência no 

país, outros pontos destacados são a dificuldade dos pesquisadores em procurar agências 

que registrem as patentes, bem como parcerias com empresas que impedem a divulgação 

de trabalhos e a forte demanda em divulgar a pesquisa na forma de um artigo, o que 

inviabiliza a patente. As soluções para esses aspectos são abordadas pelo Livro Branco 

como forma de impulsionar um ambiente que gere mais inovação e que consolide o 

sistema nacional de CT&I. 

México, Argentina e Portugal são dentre estes países os que menos conseguem 

concessões de patentes, o Brasil apresenta certa vantagem em relação aos três. No entanto, 

se abre espaço para alguns comentários: as quatro nações desfrutam de um passado 

formacional que pautou em suas sociedades um apego às benevolências estatais, que se 

reflete com a permanência de investimentos concentrados na área de P&D por parte do 

governo, como demonstra a Tabela 1. De igual maneira influenciam nesse processo 

fatores sociais, como a alta concentração de renda. Conforme demonstra Medeiros 

(2005), ao estudar em perspectiva histórica as mudanças ocorridas sobre as políticas 

distributivas no seio das sociedades latino-americanas, as alterações de modelos 

econômicos em virtude de crises nessas nações influem diretamente na má distribuição 

de renda. Desse modo, constata o autor, todos eles tiveram um “período de ouro”, entre 

os anos 50 e 70, mas se viram posteriormente assolados por graves crises econômicas 

ocorridas na década de 80. Esse aspecto é constantemente destacado pelos Livros Verde 

e Branco, pois segundo eles, uma maior capacidade de criar inovações está diretamente 

relacionada a uma sociedade que consiga distribuir os benefícios tecnológicos para o 

grande conjunto de sua população (LIVRO VERDE, 2001; LIVRO BRANCO, 2002). 

O caso da Coreia do Sul difere completamente desses países supracitados, em 

especial do México e Argentina, pois ela não apenas é uma das economias onde mais são 

concedidas patentes, mas também foi o país onde mais se cresceu a publicação de artigos 
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científicos em periódicos indexados pela Thomson/ISI. Sobre a primeira informação, 

segundo dados da World Intellectual Property Organization (WIPO)32, em 2009 a Coreia 

do Sul só foi superada, respectivamente, pelos Estados Unidos, Japão e China no ranking 

de nações onde mais se registram patentes e produzem inovações. De igual maneira a 

publicação científica deste país saltou de 241 trabalhos no ano de 1981 para 38.651 em 

2009. O crescimento aproximado foi de 15.937,8%33, o que lhe garantiu a colocação de 

maior crescimento nesta área no mundo, seguida por China, Turquia, Taiwan e Brasil. 

A pergunta inevitável que se faz ao analisar esses números é: como um país 

desprovido de recursos naturais e de extensões territoriais e com uma população reduzida 

consegue figurar entre grandes países na área de Ciência e Tecnologia? 

O sociólogo Simon Schwartzman irá apresentar quatro razões principais para 

explicar o desenvolvimento industrial e tecnológico dos países asiáticos, particularmente 

os chamados Tigres Asiáticos, dos quais a Coreia do Sul faz parte, e o Japão, em 

comparação com a realidade brasileira. Segundo ele: 

A primeira é que a ação governamental dos países asiáticos não se deu pela 

constituição de um grande conjunto de empresas estatais, como no Brasil, e 

sim pela associação entre o Estado e o setor privado. Segundo, naqueles países, 

as políticas de desenvolvimento industrial e tecnológico se pautaram sempre 

por claras considerações macroeconômicas, voltadas sobretudo para a 

obtenção de competitividade nos mercados internacionais. Terceiro, o 

desenvolvimento da capacidade inovativa nas indústrias se deu a partir da 

produção de componentes simples, que foram gradualmente se sofisticando. E 

quarto, o fortalecimento de indústrias nacionais não se fez pela exclusão de 

firmas e tecnologias estrangeiras, mas a partir de associações com elas 

(SCHWARTZMAN, 1997, p. 04). 

 

Ainda sobre o desenvolvimento científico e tecnológico dos Tigres Asiáticos, 

enfatizando a Coreia do Sul, e do Japão, Glauco Arbix aposta nos processos de catching-

up experimentados por esses países como meio de superar a pobreza e a desigualdade 

social. Dessa forma, a ideia de catch-up “refere-se às habilidades que um determinado 

país desenvolve para viabilizar a redução da distância que o separa de um país líder” 

(ARBIX, 2007, p. 39-40). O autor também lembra que houve por parte dessas nações, 

                                                           
32 Informações disponíveis em: 
http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/statistics/patents/pdf/941_2010.pdf (Acesso em 
15/06/2013). 
33 Tabela disponível em: 
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/9225/Paises_com_maior_variacao_do_numero_de_ar
tigos_publicados_em_periodicos_cientificos_indexados_pela_ThomsonISI.html (Acesso em 
25/07/2013). 
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além da tentativa de superar suas próprias dificuldades internas, extensos projetos de 

aprendizagem e de inovação vistos como fundamentais para superar o atraso social e 

econômico. As atividades intensivas em conhecimento, os processos de catching-up e um 

empenho próprio da sociedade proporcionaram crescimento econômico e com ele maior 

produção científica e tecnológica. No próximo capítulo estabelecemos uma comparação 

mais aprofundada entre as realidades do Brasil e Coreia do Sul. 

No tocante à capacidade inovativa brasileira, que se articula praticamente dentro 

das universidades, Simon Schwartzman afirmou que o fato de nenhuma universidade 

brasileira figurar entre as cem primeiro colocadas nos rankings de avaliação 

internacionais reflete “baixa internacionalização, medida pelo intercâmbio de professores 

e alunos; baixa atividade de inovação e capacidade de obter recursos do setor produtivo; 

baixa qualidade da pesquisa produzida, expressa no baixo nível de citações por artigo 

publicado”34. O Livro Branco, porém, já alertava sobre os efeitos destacados por 

Schwartzman ao sugerir que em um ambiente de inovação e internacionalização do 

conhecimento deveriam existir novos caminhos como “maior facilidade de 

comunicações; consciência da necessidade de cooperação entre instituições de pesquisa; 

aumento de colaboração internacional entre pesquisadores; crescimento de alianças 

tecnológicas entre empresas e entre essas e instituições de pesquisas de mais de um país” 

(LIVRO BRANCO, 2001, pp. 45-46), ou seja, teorizavam sobre a preponderância da 

Tripla Hélice para o desenvolvimento dos Sistema Nacional de CT&I. 

A situação das patentes registradas pelo Brasil está permeada por todas as 

características elencadas nas páginas precedentes. Analisando um levantamento realizado 

pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) sobre este tema e apresentado 

pela revista Época35, se percebe que as dez instituições que mais registraram patentes no 

Brasil entre os anos 2000 e 2008, em sua grande maioria, ou estão ligadas às universidades 

públicas ou são empresas sob controle do governo. O detalhamento sobre os números 

revelam: no âmbito público, Petrobras, UNICAMP, USP, UFMG, Fapesp, UFRJ e CNEN 

(Comissão Nacional de Energia Nuclear) respondem por 78,7% dessas instituições com 

maior capacidade de patenteamento, já no âmbito de empresas privadas, Whirlpool, 

                                                           
34 Disponível em: http://www.schwartzman.org.br/sitesimon/?m=201103&lang=pt-br (Acesso em 
27/03/2013). 
35 Informações completas em: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI253392-
15223,00.html (Acesso em 28/06/2013). 
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Semeato e Vale somam 21,3% e fecham a lista das dez instâncias líderes no cenário de 

concretização tecnológica brasileira. 

Não sem razão o Livro Branco sugeriu a adoção de diretrizes estratégicas para 

enfrentar o “desafio da inovação” e conseguir se equiparar ao sucesso alcançado por 

outros países líderes nessa área. De modo resumido as diretrizes são:  

1. Implantação de Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação; 

2. Promoção da inovação; 

3. Ampliação dos investimentos em CT&I; 

4. Expansão e modernização da formação de pessoal envolvido nessa temática; 

5. Ampliação da pesquisa básica no país; 

6. Modernização e consolidação de instituições e procedimentos na gestão da 

política de CT&I; 

7. Educação para a sociedade do conhecimento; 

8. Intensificação da cooperação internacional; 

9. Ampliação das dimensões estratégicas. 

 

Desde as explanações sobre o Livro Verde, passando pelo Livro Branco e na 

análise de alguns dados, se vê que mesmo ancorados na intenção de fazer com que a 

iniciativa privada expanda sua inserção nas áreas de Ciência, Tecnologia e Inovação, o 

governo segue sendo o grande timoneiro com a adoção de medidas que prestam auxílio à 

inserção de pesquisadores nas empresas (Programa RHAE), ao ensino de como a 

iniciativa privada pode se capacitar para promover inovação (PACTI) e programas que 

fomentem a competitividade das empresas brasileiras (SIBRATEC). Nesse sentido o 

Livro Branco ao situar o esforço de modernização tecnológica para o Sistema Nacional 

de CT&I afirma: 

Nos próximos anos, caberá desenvolver e estimular uma maior participação 

das empresas na realização de atividades de pesquisa e promover a cooperação 

entre instituições públicas e privadas de pesquisa e as empresas (...). 

Intensificar o fluxo de pesquisadores entre instituições acadêmicas e empresas 

torna-se imperativo para que a parceria e as alianças necessárias ao processo 

de inovação sejam fortalecidas. (...) Isto facilitará o uso mais eficiente da infra-

estrutura de pesquisa e serviços tecnológicos e portanto, precisa ser 

incentivado (LIVRO BRANCO, 2002, p. 52). 
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A publicação do MCT ainda fala, ao detalhar cada uma das orientações 

estratégicas, em “promover uma mudança cultural no sentido de valorizar a inovação” 

(Idem, p. 54), pois um possível Sistema Nacional de Inovação só poderia se concretizar 

se a iniciativa privada, apoiada pelo governo, entendesse que o esforço de investir em 

P&D, por exemplo, tem que partir dela. Dessa forma, mesmo que o setor privado eleve 

seus investimentos em atividades ligadas à C&T, deve ser observada também a exigência 

de um “continuado apoio político que se traduza na realidade do orçamento federal (...) e 

a adoção de mecanismos de avaliação que demonstrem à sociedade a relevância dos 

investimentos realizados e os resultados por eles gerados” (Idem, p. 58). 

O perigo quando se recorre a um “apoio político”, conforme inscrito acima, se 

situa no aspecto burocrático das instituições mediadas pelo governo (FAORO, 2001) e a 

inércia que o próprio Livro Verde reconheceu ao apontar os percalços institucionais que 

acompanhariam um projeto de consolidação e difusão de tecnologia, articulando os 

setores público e privado (LIVRO VERDE, 2001). Por essa razão o Livro Branco, ao 

tomar a inovação tecnológica como processo econômico e social, apostava na criação de 

novos mecanismos políticos, institucionais e condicionantes aptos a desenvolver a 

tecnologia. As informações da Tabela 2 mostram que o processo de possível mudança 

não conseguiu concretizar de modo satisfatório as expectativas lançadas anteriormente. 

Tanto o incremento na melhoria da pós-graduação brasileira, quanto a ampliação 

e diversificação da pesquisa básica no país se intercalam com o ambicioso projeto de 

consolidar o quadro institucional na gestão da política de CT&I, no entanto, até mesmo a 

área científica sente a dificuldade de responder aos entraves da administração pública 

brasileira. Moreira & Velho (2008) ao avaliarem a pós-graduação brasileira no contexto 

de uma nova sociedade do conhecimento, permeada pela política científica e tecnológica, 

chamam a atenção para o fato de que isso também afeta as políticas relativas à formação 

de recursos humanos e afirmam que: 

as políticas de gestão da pós-graduação não devem se basear em critérios 

meramente acadêmicos para avaliação dos cursos e do conhecimento 

produzido, mas deve incorporar o contexto da aplicação prática desse 

conhecimento, de modo a incentivar a formação de recursos humanos aptos 

para atuar em diversos ambientes (que não apenas o acadêmico) e a produção 

de conhecimento socialmente relevante (MOREIRA & VELHO, 2008, p. 627). 

 

A formação desses recursos humanos para atuar em outras esferas que não o 

universo acadêmico se traduz em pesquisadores, universitários e pós-graduandos aptos a 
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se inserir nos novos agentes de ciência e tecnologia, ou seja, empresas, grupos da inciativa 

privada e etc. O gráfico abaixo aponta a distribuição desses recursos humanos, em 

particular de pesquisadores, abordados pelas autoras em atividades de Pesquisa e 

Desenvolvimento: 

 

GRÁFICO 3 - Brasil: Percentual de pesquisadores envolvidos em pesquisa e desenvolvimento (P&D), 

por setor institucional, 201036 

Fonte: MCT 

 

Se os números apontam que 79,0% dos pesquisadores estão inseridos no ensino 

superior, mesmo sendo ele formado em grande parte por universidade privadas, deve-se 

levar em consideração que os maiores núcleos de pesquisa e os que mais recebem aporte 

na atividade de P&D se encontram nas universidades públicas37.  

                                                           
36 Disponível em: 
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/5862/Brasil_Percentual_de_pesquisadores_em_nume
ro_de_pessoas_envolvidos_em_pesquisa_e_desenvolvimento_P_D_por_setor_institucional_2010.html 
(Acesso em 25/07/2013). 
37 Dados do Ministério da Ciência e Tecnologia mostram que, percentualmente, a dotação orçamentária 
governamental, tanto federal como dos governos estaduais, voltada às atividades de P&D girou em torno 
de 52,66%, no ano de 2010. As despesas em P&D por parte das empresas giraram em torno de 47,34%. 
No entanto, o cálculo é feito juntando-se tanto empresas públicas quanto privadas, o que dificulta uma 
análise mais completa. Informações disponíveis em: 
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/29144/Dispendio_nacional_em_pesquisa_e_desenvol
vimento_P_D_em_valores_correntes_em_relacao_ao_total_de_P_D_e_ao_produto_interno_bruto_PIB
_por_setor_institucional.html (Acesso em 25/07/2013). 
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Nesse contexto, o Livro Branco fala sobre a importância de induzir um 

aprendizado permanente sobre o papel da Ciência, Tecnologia e Inovação, inscrito na 

sociedade do conhecimento, que se paute em atividades direcionadas à difusão da cultura 

científica e tecnológica nesta sociedade, o que significa superar as dificuldades 

experimentadas por algumas regiões do país sobre esse panorama. De igual modo, o 

Brasil deveria seguir os caminhos trilhados por nações líderes em CT&I, mas ao mesmo 

tempo observar as peculiaridades culturais do país, que ajudariam a promover um melhor 

direcionamento das políticas públicas. Por fim, conclui: 

Em síntese, o sistema nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação deve 

ampliar, de forma substantiva, sua contribuição para a superação dos históricos 

problemas sociais que ainda atingem parcela expressiva dos brasileiros. Seja 

por meio de pesquisas em áreas específicas do conhecimento, seja pela 

disposição de recursos humanos com alta qualificação e de infra-estrutura de 

pesquisa, seja ainda pelo desenho de soluções tecnológicas inovadoras 

(LIVRO BRANCO, 2002, p. 77).  

 

Os dados apresentados ao longo do capítulo indicam claramente que no Brasil 

tanto a produção científica quanto a tecnológica são amparadas, apoiadas e incentivadas 

sob a égide do Estado. Tal fato não seria, per si, um ponto negativo. O problema que se 

infere é que a supremacia estatal inibe a articulação entre as hélices abordada por 

Etzkowitz & Leydesdorff (1995; 1996; 1997; 2000). Além disso, as universidades e as 

empresas assumem os papéis de coadjuvantes dentro da construção do Sistema Nacional 

de CT&I quando, na verdade, são elas as verdadeiras promotoras tanto, por um lado, do 

conhecimento técnico-científico, quanto, por outro lado, da infraestrutura tecnológica. 

 

3.5 ENTRE MUDANÇAS E RUPTURAS 

 

O Livro Azul, terceira publicação norteadora do Ministério da Ciência e 

Tecnologia, foi lançado dois anos antes do prazo estipulado pelo Livro Branco, ou seja, 

em 2010. Deve-se levar em consideração que as obras anteriores foram, ambas, emitidas 

durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, sob a chefia do Ministro da Ciência e 

Tecnologia Ronaldo Mota Sardenberg. O Livro Azul nasceu como conclusão da 4º 

Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia & Inovação que em 2010 tinha como foco 

o Desenvolvimento Sustentável. Desse modo, foi a grande publicação do MCT durante 

os oito anos do governo de Luís Inácio Lula da Silva que tinha como ministro para essa 
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área Sergio Machado Rezende. Uma explicação para a redução do tempo estipulado pelo 

Livro Branco não foi apresentada no Livro Azul, apenas se observou que a primeira 

publicação elaborada pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) – o Livro 

Branco – continha orientações estratégicas de longo prazo elaboradas em meio à 2ª 

Conferência Nacional de CT&I. 

O objetivo estratégico traçado mediante a 4ª Conferência era impulsionar o 

desenvolvimento científico e tecnológico inovador para o país, capaz de reduzir as 

desigualdades regionais e estaduais, mas alicerçado na exploração sustentável das 

riquezas naturais, no fortalecimento da indústria e na produção e exportação através da 

inovação. 

Ao enxergar a inovação como principal motor do desenvolvimento o Livro Azul 

defende a importância do governo na geração e distribuição de inovações sociais, e afirma 

que é limitada a ideia de que o mercado seria o único motor da inovação, haja vista que 

muitas inovações surgiram de instituições públicas ou de setores ligados a elas. Ressalta-

se, então, mais uma vez, que diversos avanços do setor industrial provieram de programas 

governamentais, como o SIBRATEC (Sistema Brasileiro de Tecnologia) do MCT que 

promove atividades em pesquisa e desenvolvimento e oferece serviços como assistência 

e transferência de tecnologia para as empresas. No entanto, se reconhece que “apesar dos 

imensos avanços na produção de ciência e tecnologia no País no âmbito acadêmico, a 

atividade inovadora exige, por parte de governos e de empresas, um salto em termos de 

quantidade e qualidade, incorporando uma visão sistêmica do processo de inovação” 

(LIVRO AZUL, 2010, p. 35). Mais adiante se enfatiza que o setor privado precisa assumir 

o protagonismo na inovação, mas deve estar balizado com políticas públicas provenientes 

da esfera governamental. 

A interação universidade-empresa-governo, a “Tripla Hélice” abordada ao longo 

deste texto, um eficiente sistema nacional de inovação e um financiamento adequado para 

as atividades tecno-científicas são articuladas no Livro Azul mediante um objetivo: 

aumentar tanto a participação estatal quanto a participação privada nos investimentos em 

P&D. Interessante, porém, é a afirmação que se segue no Livro Azul: “A história mostra 

que ciência, tecnologia e inovação evoluem de maneira diferenciada no tempo e no espaço 

das nações e, consequentemente, as oportunidades para o seu desenvolvimento mudam 

em função de momentos históricos e das condições dos países” (LIVRO AZUL, 2010, p. 

41). Assim sendo, a natureza cultural de uma nação, aliada a outros fatores estruturais, 
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conforme observaram Schwartzman (1994) e Arbix (2007), explicou a radical mudança 

experimentada pelas populações dos Tigres Asiáticos, mas também pode ajudar a 

entender o caso da ciência e tecnologia no Brasil. 

Os atores principais, atuantes nesses casos bem sucedidos, são os mesmos 

destacados pela teoria da Tripla Hélice e que estão presentes nos mais variados projetos 

de expansão científico-tecnológica ao redor do mundo, ou seja, o governo; o setor 

científico e tecnológico (universidades e instituições de pesquisa) e o setor empresarial. 

O diferencial, portanto, foi o ponto de inter-relacionamento encontrado entre eles e, 

consequentemente, a criação de zonas propícias à inovação. 

Voltando especificamente ao caso brasileiro, Marco Antonio Raupp (s/d), ex-

presidente da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência) e ex-ministro da 

pasta dedicada à CT&I, aponta cinco desafios para a C&T no Brasil, são eles: 1- melhoria 

na educação básica e média, já que ambas atuam como ferramenta de inclusão social; 2- 

ampliação de vagas nas universidades públicas sem a perda da qualidade; 3- 

descentralização da ciência brasileira, que se concentra na região Sudeste; 4- aproximação 

entre o sistema universitário e a iniciativa privada e, finalmente, 5- superação por parte 

comunidade pelo fato de a C&T ser recente no contexto nacional. São metas ambiciosas 

que não têm sido suficientemente aplicadas e não tem garantido a possibilidade de 

alavancar, principalmente, a inovação no Brasil. 

Simon Schwartzman (2002), acompanhando a discussão dos temas aqui tratados, 

faz um apanhado sobre a pesquisa científica no Brasil e afirma: 

O exame da literatura internacional, o estudo mais aprofundado de alguns 

setores em que o interesse público tem se manifestado com mais nitidez em 

relação à pesquisa, e a própria observação mais ampla do desenvolvimento da 

pesquisa científica tecnológica nos últimos anos (Schwartzman, Bertero, 

Krieger et al., 1995), sugerem que o Brasil precisa aprofundar muito mais a 

reorganização de seu sistema de ciência e tecnologia, para torná-lo compatível 

com as transformações que vêm ocorrendo em todo mundo e, na prática, no 

próprio País. O nó do problema está em que a organização do sistema de 

ciência e tecnologia, e a própria cultura institucional da comunidade científica, 

não vêm acompanhando de forma suficiente estas transformações 

(SCHWARTZMAN, 2002, p. 381-382). 

 

Dessa maneira, tomando o vasto panorama traçado até aqui, tanto por parte dos 

autores elencados, quanto por parte dos livros oficiais dedicados às ações em Ciência, 

Tecnologia e Inovação, temos a constatação prévia de que as hélices “Estado, 

universidade e empresa” não estabelecem uma zona de interconexão mútua. Assim, a 
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Tripla Hélice aqui não é uma hélice articulada, mas desmembrada. As “Hélices 

desmembradas”, desse modo, seriam um dos principais fatores do pouco avanço no 

campo de licenciamento de patentes e de inovação no Brasil. 
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4. TRIPLA HÉLICE “DESMEMBRADA” 

 

 

O que tem sido discutido até aqui são preâmbulos explicativos sobre as razões que 

levam a uma preponderância do papel desempenhado pelo Estado brasileiro no que se 

refere à Ciência, à Tecnologia e à Inovação, tendo em vista toda uma maneira de pensar 

que enxerga no poder público estatal a porta de saída para a resolução dos grandes 

problemas estruturais – algo com boa dose de realismo, mas também com grande carga 

de idealização – e que a lógica desenvolvimentista levou às últimas consequências. Se 

puxamos o nexo causal para a compreensão dos alicerces sociais constituintes da nação 

com seu processo de socialização e de manutenção de antigas tradições, também 

percebemos seus reflexos em processos modernos, tal qual a temática da inovação o é. 

Não estamos afirmando, porém, que a pouca inovação é fruto da colonização 

ibérica. O que procuramos demonstrar é que há um modus operandi que se caracteriza 

pelo apego às estruturas verticais promovidas pelo Estado ou, como gosta de salientar 

DaMatta (1994), pelo Governo, que se coaduna com um processo histórico longevo. Daí 

ressaltarmos anteriormente o empreendimento dos livros Branco, Verde e Azul em 

capitanear a evolução científico-tecnológica nacional. No entanto, não é apenas esse fator 

que explica os baixos índices de patenteamento. Há alguns pontos neste processo que 

descortinam ainda mais nosso questionamento e que instigam o seu estudo. 

Levando-se em consideração a abordagem da teoria da Tripla Hélice, modelo que 

assumimos como o mais capacitado para explicar a dinâmica da inovação e sua 

diferenciada configuração dependendo do contexto analisado, temos que delimitar o foco 

de análise para não perdermos de vista o todo que as pequenas partes compõem. Assim, 

vislumbrar a interação entre os três principais vértices – Universidade, Empresa e 

Governo – requer que consigamos colocá-los em conjunto. É por este motivo que 

trataremos no decorrer deste capítulo do programa RHAE (Programa de Formação de 

Recursos Humanos em Áreas Estratégicas)/Pesquisador na Empresa. Os motivos que nos 

levam à escolha de tal programa é auto-explicativo por sua própria nomenclatura. E mais: 

trata-se de uma iniciativa promovida por uma das principais agências públicas de fomento 

à ciência, o CNPq, que lida com o âmbito universitário no seu conjunto, ou seja, tanto no 

que tange aos trâmites burocráticos, quanto na articulação que se busca promover com o 
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docente universitário. Assim, o programa intenciona uma conexão com a iniciativa 

privada através da aplicação do conhecimento no processo produtivo, mediante a inserção 

de pesquisadores nas empresas e indústrias. 

A força subjacente ao projeto desenvolvimentista não foge ao escopo dessa 

preocupação em elevar a produção científico-tecnológica brasileira. Retomando, por 

exemplo, a Bresser-Pereira (1992) percebe-se a clara tentativa de que os mais diversos 

setores da economia brasileira alcançassem o máximo de grandeza possível. Não estamos 

apenas no terreno da observação. A lógica do progresso e dos sonhos grandiosos não se 

resume apenas à construção de uma nova capital federal, como foi o caso de Brasília, 

significa(va) também a colocação do Brasil entre os maiores produtores de bens duráveis 

e não duráveis e, acompanhando essa linha de pensamento, que todos os setores 

acompanhassem a dimensão continental do país. Alargar o campo tecnológico não é um 

sonho dos governos recentes, Jaguaribe (1972) destacava essa preocupação tomando em 

conjunto toda a realidade latino-americana. Destacamos os livros Branco, Verde e Azul 

do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação porque, junto com outros documentos, 

além de apresentarem objetivamente muito do que se pretende alcançar nessa área, eles 

também nos oferecem a possibilidade de analisar suas entrelinhas. Dito de outro modo, 

significa que tais obras nos ajudam a entender a cadeia causal que liga vários pontos 

destacados neste texto. No entanto, dado a amplitude do tema, não temos como analisá-

las de forma a absorver “tudo” a que elas se propõem, daí a escolha que fizemos em 

restringir o campo de observação através do programa RHAE-Pesquisador na Empresa. 

A própria matriz desenvolvimentista, que ampara as formulações de políticas 

diversificadas, tem apresentado um pensamento perene de que o avanço sempre se dará 

em uma rota linear e sem pontos de refluxo (PESSOA, 2014), mesmo que se constate 

uma realidade adversa. A lógica binária que se liga muito bem ao processo de implantação 

das políticas públicas de diferentes governos no Brasil (talvez seja importante salientar 

que aqui nos referimos mais especificamente aos dois governos de Fernando Henrique 

Cardoso e Luiz Inácio Lula da Sila, e ao primeiro mandato de Dilma Rousseff) é aquela 

na qual se imagina que a injeção de recursos financeiros leva, invariavelmente, à 

conquista dos objetivos traçados. Essa esteira de pensamento marca não só setores como 

educação, saúde e transporte, para ficarmos em áreas prioritárias, mas também em 

programas de aperfeiçoamento profissional, de internacionalização acadêmica, etc. 

(CASTRO et al., 2012). A intenção de alcançar metas no menor tempo possível, algo 
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levado às últimas consequências na Ditadura Militar, não raramente, traduz-se em 

políticas públicas que falham num aspecto basilar que é o do planejamento ordenado e 

com critérios avaliativos claros sobre o seu próprio andamento. No campo da CT&I, por 

exemplo, é marcante a falta de conexão entre o mundo acadêmico e o mundo empresarial, 

apesar de serem esferas altamente complementares. A tentativa de superação dessa 

distância passa a ser feita pelo governo, sem que haja, antes, um arranjo, mesmo que 

momentâneo, entre os dois atores. O programa RHAE/Pesquisador na Empresa responde 

a esse anseio. 

Um questionamento inicial, que pode ser apresentado desde já e que nós mesmos 

nos fazemos é: através do estudo de um único programa destinado à formação de recursos 

humanos para áreas estratégicas será possível fazer aferições sobre um processo tão 

amplo quanto a produção tecnológica brasileira? Devemos responder, sinceramente, que 

não. No entanto, encontramos nele como que um micro-cosmo do que nosso aporte 

teórico “teoriza”. Por outro lado, trata-se de expandir a própria compreensão sobre uma 

área que não tem sido muito questionada sob a perspectiva analítica das ciências humanas. 

O que ambicionamos aqui é destrinchar um dos desdobramentos das políticas 

públicas brasileiras direcionadas à CT&I: a absorção de mão-de-obra capacitada para 

promover inovação no campo produtor de bens materiais (LIVRO VERDE, 2001). Tal 

preocupação sempre foi destacada na discussão entre os policy makers (DAGNINO, 

2003) na tentativa de “copiar” a experiência bem-sucedida alcançada por países em vias 

de desenvolvimento que incrementaram sua capacidade produtiva através de altos graus 

de inovação, como o fizeram alguns países do sudeste asiático e, anteriormente, os países 

europeus do pós-Segunda Guerra. 

Uma das principais constatações era o fato de que nossos pesquisadores se 

dedicavam, quase que exclusivamente, ao campo universitário, e que a ausência de bons 

quadros no interior da cadeia produtiva nos colocava em desvantagem em relação ao 

restante do mundo desenvolvido (LIVRO AZUL, 2010). Não sem motivo, e 

acompanhando toda a lógica de primazia dada ao amparo estatal, os órgãos públicos 

inseriram na agenda de evolução da CT&I nacionais a busca pela inserção dessas 

profissionais no ambiente das indústrias. Conforme muito bem alertou Etzkowitz (2008) 

e Etzkowitz & Leydesdorff (1997; 2000) a tarefa de articulação entre as hélices não se dá 

de forma mecânica, ela necessita de um ambiente propício que evite a existência de atritos 

insolúveis entre elas. O que podemos questionar, e que tentará ser mostrado, é se a 
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aplicação de forças centrípetas em doses um tanto exageradas pode manter em sintonia o 

sistema como um todo, ou melhor: se a articulação é bem ajambrada quando não se tem 

um pré-ordenamento que favoreça a comunhão entre as partes envolvidas no processo. 

Uma outra ressalva a ser feita momentaneamente diz respeito à nossa abordagem 

teórico-avaliativa sobre inovação e a comparação com situações “bem-sucedidas”, algo 

que se faz necessário tendo em vista a tentativa de fazermos aferições. Quando 

destacamos no primeiro capítulo que o aporte desenvolvimentista não surge de um vazio, 

mas que é produto de uma constituição bastante peculiar ao modelo de colonização 

enfrentado pelo Brasil, no qual o Estado sempre atuou como uma liga imprescindível ao 

ordenamento sociopolítico, não é de se estranhar que o anseio de progresso e 

desenvolvimento tenha sido conduzido, organizado e programado por esse mesmo ator 

onipresente. Talvez seja esse o grande diferencial do caso brasileiro, pois, mesmo que o 

Estado também atue fortemente nas nações que conseguem alcançar altos patamares de 

inovação, ocorre ali um ordenamento entre as hélices do sistema, delimitando o poder de 

cada uma, enquanto que aqui há um processo hierarquizado e verticalizado no qual essas 

mesmas hélices não dialogam de forma horizontal. 

O Estado nacional, se assim podemos delinear, não pode ser o culpado pelo baixo 

número de patentes produzidas, e não é isso que tentamos apresentar, mas sim que a atual 

formatação não possibilita a alavancada do desenvolvimento em uma área que lida não 

somente com recursos escassos, mas sobretudo com a adversidade38 subjacente ao tempo 

de produção da inovação. É evidente que não seria profícuo escolher os casos de sucesso 

para descrever como se produz produtos inovadores ou aspectos imprescindíveis à 

inovação. Os itens patenteáveis, por exemplo, estão repletos de ideias simples, mas com 

alto poder de promover mudanças para o setor produtivo e para a vida de milhões de 

consumidores. Assim, analisar o que seria mais inovador ou não é uma tarefa inglória, 

pois a cadeia do sistema não trabalha dessa forma.  

No entanto, outra coisa ocorre quando tomamos os dados em seu conjunto: o 

crescimento das patentes chinesas ou sul-coreanas e o estacionamento das brasileiras e 

argentinas, por exemplo, indica que algo diferencia profundamente esses casos. Já 

                                                           
38 As inovações mais modernas e mais destacadas no mundo competitivo da informática, por exemplo, 
vieram de ambientes nos quais seus inventores trabalhavam em situações adversas. Muitas vezes 
utilizando ferramentas insólitas e de difícil propagação do sucesso futuro. Sobre esta característica em 
específico, ver: SINGER, S. & SENOR, D. (2011) Start-up Nation. 
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trabalhamos anteriormente apresentando os números e as configurações de alguns países, 

seja no que se refere à produção científica, seja no que se refere à produção tecnológica. 

Cabe voltar nossa atenção para o Brasil, antes de tudo porque temos conhecimento prévio 

da experiência vivida pelo país, bem como pelo fato de que o aprofundamento sobre outra 

nação exigiria um trabalho ainda mais moroso. 

A escolha da abordagem da Tripla Hélice nos ajuda a criar atalhos na nossa 

argumentação sobre o Brasil. E isso ocorre por motivos claros, mas não menos 

complexos: além de ser a teoria mais refinada sobre o moderno sistema de inovação, ela 

nos oferece ainda a chance de comparação sobre o que ocorreu nos locais que lograram 

taxas de patenteamento mais elevadas. Sendo assim, tal reflexão nos ajuda a pensar por 

que tal modelo não mostra sua efetividade quando se pensa no caso brasileiro. 

 

4.1 PROGRAMA RHAE/PESQUISADOR NA EMPRESA 

 

O Programa de Formação de Recursos Humanos para Áreas Estratégicas (RHAE) 

foi fruto de uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), em 1987, e 

tinha como órgão executor o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). Passada uma década, em 1997, mudou-se a nomenclatura para 

Programa de Capacitação de Recursos Humanos para o Desenvolvimento Tecnológico, 

tendo o CNPq assumido tanto a coordenação quanto a execução dos projetos, que 

passaram a ser avaliados por meio de editais públicos. Entre 2002 e 2006 foram realizadas 

quatro chamadas públicas e, mais uma vez, alterou-se a denominação do programa que 

se tornou o RHAE-Inovação. Em 2007, após vinte anos, e na sua terceira nomenclatura, 

agora tal programa é RHAE-Pesquisador na Empresa39. O objetivo dele é apresentado 

nesses termos: 

                                                           
39 O breve histórico chama a atenção por apresentar, através das constantes mudanças no nome do 
programa, tanto alterações no foco das políticas públicas, quanto a boa dose de personalismo que consta 
na vigência dos governos executivos, sejam eles nacional ou estaduais. Não sem motivo, os 
representantes dos governos FHC e Lula, cada um, trataram de diferenciar o nome do programa em 
questão. Também não nos esqueçamos das constantes alterações na nomenclatura de programas sociais, 
de prédios, ruas e construções. A junção de auxílios sociais como Bolsa Alimentação, Bolsa Escola e Vale 
Gás, implementados na gestão de FHC, transformaram-se em Bolsa Família durante o governo Lula.  
O personalismo, no entanto, pode chegar a limites que beiram o absurdo. A Biblioteca Digital do Senado 
Federal traz, em seu acervo que destaca os anos de 1970 e 1990, apenas um personagem: José Sarney. O 
ex-presidente Sarney comandou o Senado Federal durante quatro mandatos: de 1995 a 1997, de 2003 a 
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O Programa RHAE utiliza um conjunto de modalidades de bolsas de Fomento 

Tecnológico, especialmente criado para agregar pessoal altamente qualificado 

em atividades de P&D nas empresas, além de formar e capacitar recursos 

humanos que atuem em projetos de pesquisa aplicada ou de desenvolvimento 

tecnológico. 

 

O foco do Programa RHAE, conforme pode ser observado nos seus primeiros 

editais públicos, consistia na inserção de profissionais qualificados – pesquisadores, 

preferencialmente, com titulação de mestrado ou doutorado – nas micro, pequenas e 

médias empresas. A submissão de um projeto para atrair tais profissionais deveria ser 

iniciativa dos proprietários, sócios ou funcionários da empresa executora. Tal projeto, 

segundo a diretriz proposta pelo CNPq, deveria possibilitar o desenvolvimento ou 

aperfeiçoamento de um produto ou processo, bem como à possibilidade de inserção dos 

pesquisadores acadêmicos nas atividades de P&D das empresas. Não obstante, os projetos 

selecionados teriam que estar em consonância com as áreas e temáticas do Plano Brasil 

Maior (PBM). 

O PBM, por sua vez, faz parte de uma ampla política conduzida pelo Ministério 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), em consonância com outros 

organismos do Governo Federal, que se destaca por sua amplitude e sua expansividade. 

O Plano apresenta como foco, por exemplo, a expansão da “inovação e o adensamento 

produtivo do parque industrial brasileiro, objetivando ganhos sustentados da 

produtividade do trabalho”. Algumas das metas pretendidas são igualmente ambiciosas: 

aumentar o dispêndio empresarial em Pesquisa e Desenvolvimento em porcentagem do 

PIB, até alcançar uma média de 0,9% em 2014; aumentar a qualificação dos Recursos 

Humanos atuante nas indústrias, para que cerca de 65% tenha no mínimo ensino médio 

completo; e fazer com que as exportações brasileiras se diversifiquem no comércio 

internacional, tendo em vista a dependência maciça dos gêneros agrícolas40. O Plano 

Brasil Maior também prevê um reajuste nas dimensões sistêmica e setorial da economia 

brasileira, que se direciona desde o fortalecimento dos setores de plástico e higiene 

                                                           
2005, de 2009 a 2011 e de 2011 a 2013. Não é de se estranhar, portanto, que sua importância tenha sido 
sobrevalorizada por seus subordinados diretos. (Para informações mais detalhadas, cf.: 
http://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,biblioteca-digital-do-senado-so-sarney-por-duas-
decadas-imp-,1141327, acesso em 20/04/2014). 
40 A lista completa das metas do Plano Brasil Maior pode ser lida em: 
http://www.brasilmaior.mdic.gov.br/conteudo/155 (Acesso em 15/05/2014). 
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pessoal, quanto a um tratamento isonômico nas condições oferecidas às empresas 

nacionais. Assim, o desfecho na apresentação do PBM não é menos esfuziante: 

O país vai mobilizar suas forças produtivas para inovar, competir e crescer. O 

mercado grande e pujante, o poder de compras públicas criado pelas políticas 

inclusivas, a extensa fronteira de recursos energéticos a ser explorada, a força 

de trabalho jovem e criatividade empresarial constituem trunfos institucionais, 

de recursos naturais e sociais formidáveis para desenvolver um Brasil Maior. 

 

O projeto submetido pelo pequeno empreendedor, mediante o RHAE-Pesquisador 

na Empresa, segundo consta nos editais, será escolhido por meio desse panorama amplo 

e desenvolvimentista. Tendo em vista tal direcionamento, não é estranho o fato que uma 

alteração feita em 2012 passou a considerar a inclusão dos pesquisadores também em 

grandes empresas nacionais. Tanto o PBM quanto o RHAE apresentam ao menos uma 

característica em comum: o gigantismo de seus objetivos. Enquanto o primeiro intenciona 

promover uma revolução estrutural no comércio brasileiro, o segundo almeja a inserção 

de profissionais em empresas de diversos tamanhos, e que possam promover Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) em suas estruturas. A lógica subjacente é, observando as 

entrelinhas das metas e dos objetivos explicitados por eles, a falta de planejamento para 

ambientes hostis e adversos. A solução encontrada para administrar possíveis 

intermitências é, repetidamente, a injeção de novos auxílios, como a Bolsa de Estímulo à 

Fixação de Recursos Humanos de Interesse dos Fundos Setoriais, concedida pelo CNPq 

em relação ao programa RHAE. 

A reafirmação constante publicada nos editais de fomento é de que a iniciativa do 

Pesquisador na Empresa consiste na capacitação de pessoas para lidar com a área da 

tecnologia e inovação, buscando aproximar a pesquisa científica e tecnológica ao setor 

empresarial (I-RHAE, 2007, p. 3) mediante equipes que trabalhem com P&D no interior 

das empresas. Trata-se de alterar, segundo as publicações oficiais, a percepção de que 

pesquisa é ônus para a compreensão de que ela, na verdade, é investimento. Assim, “a 

cultura da inovação encontra campo mais fértil para se enraizar na empresa e, como 

bônus, expande-se o leque de possibilidades de emprego para os mestres e doutores 

brasileiros, fora da academia” (Ibid., Idem). Interessante notar que além da distribuição 

de auxílios financeiros por meio de bolsas de estudo e de pesquisa para a formação desses 

recursos humanos, o poder público também toma pra si a responsabilidade de investir nas 

áreas de P&D diretamente conectadas aos anseios particulares da empresa privada, até 

mesmo na aquisição de insumos que aumentem a capacidade de produção. No final, se 
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tem pouca alocação de recursos por parte da cadeia produtiva (empresas e 

empreendedores) e bastante participação do Estado, que não se restringe apenas ao âmbito 

econômico, mas também no que diz respeito a organograma, aplicabilidade e escolha 

seletiva das iniciativas escolhidas como receptoras desses recursos humanos. Algo não 

tão distante do peso do Estado, destacado tanto por Faoro (2001) quanto por Jaguaribe 

(1972), na constituição do próprio comércio brasileiro. 

Como se observa, a obsessão e o apego ao que o poder público pode proporcionar 

não se circunscrevem apenas aos aspectos mais “familiares” das relações sociais, como 

salientaram Freyre (2006) e Buarque de Holanda (1995), conforme delineamos 

anteriormente. De igual forma, os pensadores desenvolvimentistas reivindicam tal 

primazia na construção do que seria não só um projeto econômico, mas um projeto 

estrutural para a sociedade brasileira. Um ponto interessante, tomando por base o 

Programa RHAE-Pesquisador na Empresa, é a consciência de que a inovação mais prática 

e de maior aplicabilidade ao conjunto da cadeia consumidora não acontece num ambiente 

exógeno à iniciativa privada, atuando tão somente nos laboratórios das universidades, tão 

assim que é destacado que “além da possibilidade de se aumentar a fixação de 

pesquisadores nas empresas, espera-se favorecer uma maior interação academia-empresa 

através da relação pesquisador-empresário. A cultura da inovação pode ser melhor 

difundida quando a pesquisa tecnológica acontece dentro da empresa” (I RHAE, 2007, p. 

2). O problemático é que não se estabelece um processo horizontalizado de articulação 

entre os atores envolvidos, algo tão basilar na abordagem de Etzkowitz e Leydesdorff 

(2000). Continua-se, de certo modo, preso ao modelo triangular de Sábato e Botana 

(1968), onde o Estado é o ente administrador, facilitador e principal participante na 

maioria das etapas de tais atividades. 

Há algo de lógico nesse ordenamento! Se o aporte ibérico e colonizador 

proporcionou que o governo sempre fosse enxergado como o condutor até mesmo do 

âmbito privado, e se a lógica desenvolvimentista também se pautou no gigantismo estatal 

para promover o progresso, não deve ser surpreendente que a configuração dos anos 1970, 

referente à Tecnologia e Inovação, como demonstram Sábato (2011) e Sábato & Botana 

(1968), ainda se apresente como altamente atual, mesmo tendo sido superados alguns 

gargalos e tendo conquistado algumas evoluções. O questionamento que deve ser feito, 

no entanto, não deve se restringir apenas ao modelo triangular hierarquizado tão 

característico das nações latino-americanas de décadas passadas no intercâmbio entre 
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Estado, Universidades e Empresas. Devemos partir para desvendar o porquê de a 

inovação apresentar aferições tão baixas, mesmo se considerando o desprendimento de 

recursos e toda a estrutura montada – aqui pensamos especialmente no Brasil – para que 

ela se desenvolvesse. Não significa dizer, porém, que caímos também na lógica 

desenvolvimentista de um país imenso com a capacidade de liderar a maioria de setores 

da cadeia global de competição econômica. Tal visão, a nosso ver, é quase míope! O que 

nos instiga, realmente, é entender porque o avanço é quase inexpressivo no terreno de 

patenteamento e evolução tecnológica no caso brasileiro, sem que tomemos o 

posicionamento valorativo de que deveríamos ser líderes mundiais no que quer que seja. 

 

4.2 RETOMANDO À PROPOSIÇÃO DO MODELO TRIPLA HÉLICE 

 

A inovação não é uma unidade de análise estável, como aponta Leydesdorff 

(2005), e sua compreensão depende da avaliação não só de uma estrutura já delimitada, 

mas, acima de tudo, deve ser levada em consideração a reflexividade de suas interfaces 

em diferentes momentos no tempo e suas reconfigurações constantes. Entender a 

inovação, ou o que leva a ela, significa considerar as evoluções do conhecimento como 

sistemas que se reconstroem, tendo em si próprios dinâmicas específicas, ao mesmo 

tempo em que há o desenvolvimento de outros subsistemas em interação com a sociedade 

(LEYDESDORFF, 2005, p. 2). Trata-se, portanto, de enxergar a complexidade inerente 

a uma política voltada à tentativa de promover uma cultura inovadora, como temos 

alertado neste texto, observando o quanto este terreno é amplo e movediço o terreno e 

movediço. 

Formular planos, delinear metas, estabelecer prazos e cronogramas, se encaixam 

às exigências de uma política de governo, mas tais medidas podem não se adequar ao 

imbricado e complexo sistema das dinâmicas da inovação. O que não significa dizer que 

a conquista de índices de patenteamento, por exemplo, ocorram ao léu. Pois, antes de 

tudo, há a necessidade de um ambiente dotado de infra-estrutura garantidora de condições 

básicas para que os passos iniciais sejam dados. Desse modo, “the dynamics of such non-

linear interactions are non-trivial and nearly incommensurable windows of appreciation 

can be expected” (Ibid., Id.). A tentativa de criar um sistema nacional de inovação, como 

formulado pelas diretrizes dos livros do MCT mencionados anteriormente, e no qual o 
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Programa RHAE-Pesquisador na Empresa representa um micro-cosmo, demonstra o 

quanto é necessário “avançar” para que se atinja sua maturidade. 

Se Gibbons et al (1994) delinearam dois modos de produção do conhecimento 

científico, sendo que no “Modo 1” a Pesquisa41 estava disciplinadamente organizada e no 

“Modo 2” havia um preparo além do âmbito da academia para a sua efetiva aplicação, 

Etzkowitz e Leydesdorff (2000) irão mostrar que, na configuração atual de um mundo 

globalizado e com mudanças contínuas, a inovação precisa ser avaliada tanto de forma 

contextualizada, como também observando as partes que a compõem. As sociedades 

baseadas no conhecimento, argumentam estes autores, apresentam como característica 

fundamental na alavancagem da inovação a criação de arranjos institucionais entre as 

hélices do sistema: as universidades, as empresas e as agências governamentais. 

Como apresentamos no capítulo anterior, os autores demonstram, tanto 

teoricamente quanto graficamente, o arranjo mais propício à consolidação e à evolução 

de um sistema dinâmico inovativo. A articulação entre as hélices seria o grande 

diferencial do sucesso alcançado pelos países que mais inovam. De igual modo, os casos 

nacionais onde esse arranjo não fosse alcançado haveria uma tendência ao 

estacionamento do seu potencial inovador (Etzkowitz & Leydesdorff, 1995; 1996; 2000). 

Um questionamento a ser feito é: não seria tal abordagem demasiadamente voltada a 

ressaltar as experiências exitosas de determinadas nações em detrimento de outras, ou 

seja, a explicar um determinado padrão de produção científico-tecnológica tomando 

como ideal um outro? Muitas vezes nos interrogamos nesse ponto e entendemos que tal 

explanação não inviabiliza, nem se mostra valorativamente prejudicial, à compreensão – 

referente ao âmbito da inovação – da realidade encontrada, por exemplo, no Brasil. Além 

disso, o modelo Tripla Hélice tem sido discutido, em especial na área das Ciências Sociais 

Aplicadas, como administração e economia, para entender a eficácia de procedimentos 

tomados com o intuito de expandir determinado processo da cadeia produtiva 

(ABDALLA et al., 2013; GOUVEIA et al., 2009). O diferencial apresentado por este 

                                                           
41 “Pesquisa”, nesse contexto, não significa apenas a aplicação de conhecimento acadêmico no interior 
das universidades, mas parte de um processo no qual há a intenção de aplicar os resultados do 
procedimento científico dentro de uma cadeia que possa permitir a geração de mais conhecimento e de 
novas ferramentas/produtos que sejam úteis à sociedade. Daí a importância de noções como 
“aplicabilidade” e “utilidade” envoltos na compreensão desses autores sobre o que seria uma “nova 
produção do conhecimento” 
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modelo está, justamente, na sua utilização multidisciplinar, bem como no seu refinamento 

ao ser contrastado com diferenciadas proposições. 

Ao tomarmos o modelo Tripla Hélice estamos lidando com uma teoria que, apesar 

de recente, ampliou qualitativamente, a nosso ver, a lupa de análise sobre a dinâmica da 

inovação, interpretada anteriormente por autores como Schumpeter (1961, 1985), Nelson 

(1982, 1993) e Lundvall (1992, 2009), para ficarmos apenas com alguns teóricos mais 

conhecidos. Cabe aqui um rápido adendo: talvez a principal dificuldade das ciências 

sociais brasileiras nessa área de estudo outsider seja o pouco espaço dedicado a assuntos 

que não fazem parte do mainstream acadêmico, como é o caso do estudo da Ciência, 

Tecnologia e Inovação. Não obstante, devemos reconhecer, tal lacuna vem sendo 

superada tanto nos grandes eventos científicos nacionais42 quanto por eventos temáticos. 

Tal explicitação faz-se necessária em virtude da utilização desse arcabouço teórico, pouco 

conhecido pela academia nacional, neste trabalho. 

A compreensão de Schumpeter sobre a inovação, por exemplo, destacava o 

processo de “destruição criadora”. Existiria, pois, um movimento contínuo e evolutivo de 

desenvolvimento, que exigiria, por sua vez, um aperfeiçoamento constante das partes 

envolvidas na estrutura econômica capitalista com a destruição de velhos elementos e a 

emergência de novos – o cerne da dinâmica da inovação. A empresa capitalista, nessa 

visão, só sobreviveria se estivesse capacitada para promover mudanças significativas no 

interior de seu funcionamento, tendo em vista a não obsolescência de suas práticas e 

procedimentos. O autor é claro ao afirmar que “o impulso fundamental que põe e mantém 

em funcionamento a máquina capitalista procede dos novos bens de consumo, dos novos 

métodos de produção ou transporte, dos novos mercados e das novas formas de 

organização industrial criada pela empresa capitalista” (SCHUMPETER, 1961, p. 105). 

A dinâmica da inovação seria, pois, estrutural, atuando não só no âmbito produtivo, mas 

de uma cadeia geral que acompanharia o surgimento de “atores” mais criativos e 

inovadores. Desse modo, lembra Nali Souza (2005): 

Para Schumpeter a inovação tecnológica era a grande força promotora do 

desenvolvimento econômico, pois uma tecnologia anteriormente considerada 

                                                           
42 O encontro anual da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS), 
principal evento do gênero no país, tem proporcionado, nos últimos anos, a realização do GT (Grupo de 
Trabalho) geralmente denominado “Ciência, Tecnologia e Sociedade”. De igual modo, eventos temáticos 
como os promovidos pela Associação Brasileira de Estudos Sociais das Ciências e das Tecnologias 
(ESOCITE.BR) têm contado com a participação de profissionais e estudantes que buscam analisar a CT&I 
do ponto de vista das ciências humanas. Tais iniciativas garantem tanto um amadurecimento analítico 
sobre essas “novas temáticas” quanto contribuem para a publicização desse campo heterodoxo. 
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moderna, tornava-se ultrapassada e obsoleta, sendo substituída por uma outra 

inovadora, a qual produzia bens mais atrativos aos consumidores e com 

menores custos às empresas, proporcionando-lhes ganhos de produtividade 

maiores que poderiam vir a serem replicados no sistema econômico vigente 

(SOUZA, 2005, p. 127). 

 

O conceito de destruição criadora, apesar de responder bem ao mundo globalizado 

e competitivo moderno, com suas rápidas tecnologias e estruturas de produção, não nos 

auxilia completamente na tarefa de entender o porquê de haver inovação em alguns 

contextos e não em outros. A grande contribuição de Schumpeter, nessa área, foi ter 

destacado a importância de analisar a inovação, justamente em um momento conturbado 

como o da Segunda Guerra Mundial. É importante lembrar a frase proferida em 1942 e 

atribuída ao autor de Socialismo, Capitalismo e Democracia: “A destruição criadora é o 

fato essencial do capitalismo. (...) Capitalismo estabilizado é uma contradição em 

termos”. 

Destacamos a abordagem schumpeteriana sobre a inovação por ela ter servido de 

matriz ao pensamento de Etzkowitz e Leydesdorff nas suas interpretações sobre a 

inovação “contemporânea”. Os autores não descartam o aspecto contingente da empresa 

capitalista, ao contrário, eles demonstram que a instabilidade é um fator crucial para 

entender esse processo. No entanto, os teóricos da Tripla Hélice expandem o escopo 

analítico não só sobre a destruição de velhos processos e o surgimento de novos, mas sim 

sobre as manutenções e reconfigurações que marcam as experiências exitosas no âmbito 

inovativo. De tal modo, se Schumpeter pautava sua atenção quase que exclusivamente 

sobre a empresa capitalista, Etzkowitz e Leydesdorff irão apontar também o papel 

fundamental desempenhado pelo Estado e pelas universidades nesse processo imbricado. 

A evolução da capacidade de inovação, ou como tratamos aqui, na produção de 

patentes, passa por esse tecido macro-sistemático na articulação entre os vértices 

hegemônicos do processo (Estado, universidades e empresas). No entanto, se pode inserir 

a dúvida: e o nível micro-sistêmico, pautado no indivíduo inovador? Devemos reconhecer 

os casos de sucesso com lideranças inovadoras no ambiente das tecnologias da inovação 

(Steve Jobs – criador da Apple - e Larry Page – criador do Google, por exemplo), mas 

também reconhecemos a dificuldade de mensurar aspectos individuais na produção de 

tecnologia. Ademais, o foco do trabalho não se destina a fazer estudos de casos 

individuais, ainda que pudéssemos encontrar aspectos tanto subjetivos, quanto sociais, 

que alargassem a compreensão sobre determinados fenômenos. Não estamos, porém, 
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abandonando totalmente tal perspectiva. Ao nos determos sobre o programa de inserção 

de pesquisadores nas empresas, trabalhamos com a hipótese de que os atores principais 

na atividade de patenteamento são justamente aqueles capacitados para o 

desenvolvimento de determinadas atividades, ou seja, o recurso humano. É, pois, tal 

capital humano que, em última instância, tem a formação e a capacitação para o 

desenvolvimento da inovação. No entanto, tais indivíduos não atuam desarticulados de 

uma estrutura, eles são arredados por meio de componentes estruturais, do qual o Estado, 

no caso do Brasil, é a instância mais sobressalente. 

A perspectiva que abordamos acima não se distancia do que evidenciava Jaguaribe 

(1972) ou até mesmo Buarque de Holanda (1995), deixando bem evidente as 

particularidades analíticas que marcam esses dois autores. Conforme alertava Salomon 

et. al. (1993) não se deve subestimar a influência de processos histórico-culturais nas 

dinâmicas da Ciência, Tecnologia e Inovação, seja para as décadas passadas seja também 

para a contemporânea. Dessa forma, a reformulação gráfica que fazemos abaixo sobre o 

Modelo da Tripla Hélice para o Brasil tenta adequá-la, levando em consideração a 

argumentação teórico-analítica que utilizamos desde o início deste trabalho, a um 

processo interpretativo que aborde fatores organizacionais particulares e constituintes da 

experiência brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADO EMPRESA 

Figura 2. Tripla Hélice "desmembrada": o caso brasileiro 
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A argumentação oferecida por Etzkowitz e Leydesdorff (2000) sobre a 

necessidade de reformulação do modelo bimodal criado por Gibbons (1994), nos 

encorajou a repensar a Tripla Hélice no Brasil. Além disso, os autores são claros ao 

afirmar: 

 

The globalization of the configuration of university-industry-government 

relations can be considered as a result of various developments that have 

coincided: 

1. the interconnection between the laboratory of knowledge-production and users 

of research—at various levels—exemplified by the rapid growth of industry-

university centers in which firms and academic researchers jointly set 

priorities; technology transfer agencies within both universities and firms that 

negotiate with each other and move technologies in both directions; 

2. the emergence, spread and convergence of technological and communications 

paradigms such as the computer, mobile telephony, and the Internet; 

interaction itself has become more extensive among organizations, multi-

layered, and therefore relatively more important than the elaboration of 

perspectives within the walls of one’s own institution based on routines and 

tacit knowledge; 

3. the consequent transition from vertical to lateral and multi-media modes of 

coordination, represented by the emergence of networks, on the one hand, and 

the pressure to shrink bureaucratic layers, on the other (ETZKOWITZ & 

LEYDESDORFF, 2001).  

 

A globalização dos modos de produção da CT&I, com a reconfiguração das 

estruturas tecno-científicas, foi o motor de adensamento para uma nova interpretação que 

desembocou no modelo da Tripla Hélice. Os autores, no entanto, deixam claro que 

dinâmicas específicas de cada contexto atuam como inibidoras ou propulsoras na 

alavancagem desse procedimento (Ibid., Idem). Tanto Etzkowitz quanto Leydesdorff, em 

trabalhos posteriores, expressam, inclusive, a necessidade de reinterpretação modelar de 

sua teoria, algo que tentamos fazer aqui, tendo em vista que “TH [Triple Helix] models 

can be elaborated in various directions. Firstly, the networks of university-industry-

government relations can be considered as neo-institutional arrangements which can be 

made the subject of social network analysis. (…) The new and potentially salient role of 

universities in knowledge-based configurations can then be explored in terms of different 

sectors, regions, countries, etc” (SMITH & LEYDESDORFF, 2012). 

A argumentação dos autores direciona, de igual modo, para a utilização da teoria 

da Tripla Hélice como um auxílio argumentativo em conjunto com outros fatores 
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particulares nos casos estudados. Como se viu nos capítulos precedentes, compreendemos 

que o papel do Estado na constituição social do Brasil, tendo gerado uma característica 

bastante marcante como é a lógica desenvolvimentista, é por demais relevante para 

entendermos, mesmo que incompletamente, a configuração da articulação entre os 

vetores que mais propiciam a inovação. A verticalização estrutural assumida por este ator 

(Estado), apesar de proporcionar um improve necessário para a expansão da Ciência, 

Tecnologia e Inovação, também atua no sentido de desvirtuar a hibridez entre as hélices 

do sistema (Etzkowitz & Leydesdorff, 1997), tão marcante no contexto dos países que 

alcançaram uma progressão nos índices de patenteamento, por exemplo. 

Tomando-se, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, país líder em diversas áreas 

ligadas ao contexto tecno-científico, poderíamos supor que o Estado atua como um ator 

menos relevante na CT&I, o que serviria como “tipo ideal” para a discussão que temos 

desenvolvido. Se afirmássemos isso, no entanto, estaríamos transformando nossa 

articulação numa falácia. Queremos deixar claro que não se aponta, durante o texto, a 

“necessidade” de desaparecimento do poder público nesta área. O governo tem papel 

fundamental na implementação de mecanismos mantenedores e propulsores do arcabouço 

envolto no processo inovativo. O que se afirma é que a articulação, como ocorre nos EUA, 

trata as partes do sistema, ou melhor, as hélices, de maneira horizontalizada, atingindo 

seu ponto máximo na interação universidade-empresa, sob supervisão estatal. Os 

sociólogos Fred Block e Matthew Keller (2011), escrevendo sobre o modelo norte-

americano, abordam esse ponto de modo bastante claro: os interesses do setor privado e 

do poder público se associaram com o claro objetivo de alcançar um nível maior de 

prosperidade econômica. E, para tanto, apostaram suas fichas na inovação e, 

consequentemente, no desenvolvimento tecnológico. Seria, pois, incorreto afirmar, 

segundo os autores, que os norte-americanos têm uma visão anti-estatista? Não! Há sim 

uma ética, para retomarmos a Weber (2004), que enaltece as conquistas através do esforço 

individual e, portanto, do engrandecimento do próprio homem (o conhecido self-made 

man). Porém, ao se analisar o sistema de inovação daquele país, observa-se um 

posicionamento no qual as funções dos atores estão bem delimitadas, tendo o Estado, 

muitas vezes, assumido um “papel silencioso” (BLOCK & KELER, 2011) em meio a 

determinado processo. A própria existência de um ethos capitalista, em seu sentido mais 

clássico, atua como um inibidor contra o agigantamento do poder público, mas o seu papel 
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é evidente, conforme se pode perceber perante a força desempenhada pelo USPTO43 (The 

United States Patent and Trademark Office), principal órgão internacional de avaliação 

de itens patenteáveis, diretamente ligado ao Departamento de Comércio dos Estados 

Unidos da América. 

O economista Chris Freeman (1995), um dos principais nomes no estudo da 

inovação, especificamente no que se refere à reavaliação dos “Sistemas Nacionais de 

Inovação”, já apontava para a necessidade de pensar a comunhão entre os agentes 

promotores da inovação. Segundo este autor, a experiência pós-Segunda Guerra Mundial, 

em meio às adversidades econômicas, sociais e políticas, proporcionou um momento 

favorável à confluência entre sociedade civil, comunidade científica, governo e indústrias 

na reconstrução dos países. O avanço alcançado pela Alemanha nos campos da ciência, 

tecnologia e inovação, assegura Freeman, proveio, tomando suas devidas proporções, 

tanto dessa força exógena com a necessidade de ressureição do país, mas também de um 

lastro cultural com matizes prussianas e práticas ascéticas (Ibid., p. 7). O economista neo-

schumpeteriano aponta, por exemplo, que o desenvolvimento das atividades de Pesquisa 

e Desenvolvimento (P&D), tão característicos do vigor tecnológico alemão, exige a 

necessidade de ser explicado tomando aspectos macro-históricos e macro-sociais. Desse 

modo, o autor retoma uma explanação proposta por Michel Porter, economista da Harvard 

University especializado em estratégias de competitividade: 

Competitive advantage is created and sustained through a highly localised 

process. Differences in national economic structures, values, cultures, 

institutions and histories contribute profoundly to competitive success. The 

role of the home nation seems to be as strong or stronger than ever. (…) With 

fewer impediments to trade to shelter uncompetitive domestic firms and 

industries, the home nation takes on growing significance because it is the 

source of the skills and technology that underpin competitive advantage 

(PORTER apud FREEMAN, 1995: p. 15). 

 

A nossa tentativa é utilizar essas pistas de explicação proposta por autores que, 

aparentemente, estão distantes nas suas abordagens, para pensar a estruturação e a 

efetivação de competência inovativa no Brasil. Não é por outra razão, tendo em vista o 

que foi apontado por Freeman (1995), assim como por Block e Keller (2011), que a 

contextualização oferecida no primeiro capítulo deste trabalho busca apontar algumas 

inferências como as que temos feito. Etzkowitz e Ranga (2013), por exemplo, em trabalho 

                                                           
43 Para maiores informações, consultar o site da agência: http://www.uspto.gov/patents/process/search/ 
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recente, irão se dedicar a reavaliar os possíveis gaps de uma teoria tão recente como a da 

Tripla Hélice, principalmente no tocante aos níveis diferenciados de desenvolvimento 

regional em relação à inovação. Através deste objetivo eles apontam a migração de uma 

estrutura marcada por “esferas do conhecimento” para uma outra onde se articulam 

“espaços do conhecimento”. De modo que os autores apontam: “entrepreneurial 

innovation is the change-inducing force and a driver of regional development that can 

arise from various sources. It can be built from various cultural foundations and relies on 

values, attitudes and behaviours that can be combined with various policy measures to 

foster a strong entrepreneurial orientation” (ETZKOWITZ & RANGA, 2013, p. 15). 

Interessante notar que o aspecto basilar da teoria permanece constante, ou seja, a 

necessidade de articulação entre as hélices; mas também há um direcionamento para a 

importância de aspectos que passavam sorrateiros nos escritos de Etzkowitz e 

Leydesdorff anteriores (1995; 1997), qual seja: aqueles que lidam com dinâmicas mais 

sociais ou culturais, do que puramente organizacionais e estruturais. Cremos que a própria 

abertura proporcionada pela reavaliação da produção científica dos construtores de 

determinada abordagem teórica nos indica que estamos, minimamente, traçando um 

caminho oportuno. 

Tendo apresentado os pontos precedentes podemos afirmar que pensar a inovação, 

termo vago para as Ciências Sociais, mas cada vez mais presente nos tempos de 

comunicação e agilização dos dispositivos técnicos (BRÜSEKE, 2006), e principalmente 

numa sociedade que se articula em rede (CASTELLS, 1999), significa a tentativa de 

descortinar, com um nível de dificuldade ainda maior, aquilo que Berger (1976) apontava 

como o sentido da sociologia, ou seja, analisar o que não está visível aos nossos olhos. A 

dificuldade que se impõe a uma agenda de pesquisa desse tipo é, muitas vezes, partir para 

o campo mais óbvio, mas ainda sim, com uma quantidade maior de pistas a serem 

exploradas. O objetivo de tratar do programa RHAE-Pesquisador na Empresa é auto-

evidente nesse sentido. Retornamos a ele apresentando os resultados alcançados e 

problematizando-os com o aporte teórico que temos trabalhado. 

 

4.3 TRIPLA HÉLICE “DESMEMBRADA”: OS RESULTADOS DO PROGRAMA 

RHAE-PESQUISADOR NA EMPRESA 
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Analisar políticas públicas requer do pesquisador adentrar relatórios, 

memorandos, projetos e, como consequência, observar seus resultados. Do mesmo modo 

que as políticas destinadas à Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil passam pela 

organização institucional de alguns ministérios da Presidência da República, os 

programas direcionados especificamente para algumas áreas também obedecem a uma 

estrutura burocrática que exigem deles o detalhamento de seus objetivos, seu foco de 

abrangência, suas exigências regulamentares e sua aplicabilidade. 

Os livros Verde, Branco e Azul do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), 

desenvolvidos durante os governos de Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da 

Silva serviram como indicador dos caminhos que deveriam ser traçados para a construção 

de um ambicioso Sistema Nacional de Inovação. A abordagem elaborada em tais 

documentos indicava a necessidade de aumento da participação da iniciativa privada não 

só em pesquisa e desenvolvimento (P&D), tal qual ocorre em países altamente 

industrializados, mas na sua atuação como um player mais efetivo em diversas outras 

áreas da CT&I. Há constatação a que chegou Rocha (2013) é a existência de uma 

proposição do aumento da participação dos atores privados nesse processo, mas ao 

mesmo tempo sendo gerido com um aumento expressivo do poder estatal. Algo que 

contrasta com as experiências internacionais mais exitosas. Não é absurdo pensar, 

portanto, que o ente “empoderado” desse relação será o Estado e sua pesada burocracia. 

O programa RHAE-Pesquisador na Empresa obedece exatamente a essa lógica de 

organização política aplicada ao contexto da CT&I. Tal qual é expresso nos livros-base 

elaborados pelo MCT, a preocupação se situa na inserção de pesquisadores e/ou quadro 

capacitados dentro da estrutura da inciativa privada para, com isso, o Brasil alcançar um 

processo de desenvolvimento maior, principalmente, no campo da inovação.  

O que nos instiga a investigar tanto o que está por trás desse processo político-

institucional quanto seus resultados é perceber o porquê desses esforços apresentarem 

resultados muito abaixo das expectativas de seus próprios formuladores. O livro Azul do 

MCT, por exemplo, procurava ser a efetivação das propostas elaboradas no livro Verde, 

publicado anteriormente. Os resultados apresentados foram expressivos em algumas 

áreas, mas naquelas que mais se esperavam um incremento substantivo, o grau de sucesso 

foi, no mínimo, mediano. Um dos exemplos mais evidentes, não sem razão, foi a proposta 

de incremento na área das engenharias e seu consequente reflexo no posicionamento do 
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Brasil em níveis mais elevados de posicionamento na avaliação das hard science (Cf: 

LIVRO VERDE, 2001; LIVRO AZUL, 2010). 

Sabemos, porém, que essas são as inconsistências passíveis a qualquer formulação 

de políticas públicas. Bem como é verdadeiro afirmar que nenhum planejamento, por 

mais que seja bem elaborado, consegue prever, incontestavelmente, os resultados fins 

pretendidos. Poderíamos partir, até mesmo, para a enumeração de uma série de 

possibilidades extra-científicas, como apontar para o acaso, o imponderável e a sorte, mas 

temos indícios muito mais concretos para indicar que o não-alcance dos resultados 

almejados advém de questões muito mais diretas. 

Uma delas, que já nos referimos, diz respeito à incontestável presença do Estado 

na própria formação e manutenção de um ethos sócio-político no Brasil. Como 

consequência e ampliação desse processo assistiu-se a uma lógica desenvolvimentista que 

não atuava apenas no nível econômico, mas também numa dimensão simbólica de um 

país gigante e que necessita avançar, só para citarmos um exemplo, “50 anos em 5”. Daí 

termos retomando trabalhos como o de Freyre, Buarque de Holanda e Raymundo Faoro 

e usando-os para entender aspectos presentes em obras como de Jaguaribe e Bresser-

Pereira. O que se percebe é que a influência de alguns pressupostos mostra uma alta dose 

de longevidade, sendo uma variável explicativa para fenômenos recentes, como é o caso 

das políticas destinadas à ciência, à tecnologia e à inovação. 

O programa RHAE-Pesquisador na Empresa, como foco que é de alavancar a 

produção tecnológica do país, caminha na toada descrita acima. Poderíamos simplificar 

expondo que sua preocupação é de que as empresas sejam loci atrativos de quadros 

técnicos capacitados e que nelas sejam capazes de promover resultados como ganho de 

produtividade e, essencialmente, de desenvolvimento e aprimoramento de tecnologia. Se 

o foco inicial eram as micro, pequenas e médias empresas, conforme se pode observar 

nas diretrizes do programa (I RHAE – Pesquisador na Empresa), sua abrangência foi 

expandida para contemplar grandes empresas a partir de 2012, mas não se apresentam as 

razões que levaram a essa inclusão. Por suposto, poderíamos imaginar, as grandes 

indústrias e corporações teriam visibilidade e dotação orçamentária para a contratação de 

quadro bem capacitados e que se dedicassem exclusivamente ao trabalho em seu projetos. 

No entanto, como observamos que a matriz desenvolvimentista ocupou o BNDES de 

formar empresas “campeãs nacionais”, não se faz estranho tal expansão nos objetivos do 

RHAE. 
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O procedimento exigido através das chamadas públicas para a seleção de projetos 

e dos profissionais que irão participar de tal programa é razoavelmente simples: os editais 

do RHAE são lançados na plataforma online do CNPq (www.cnpq.com.br) e trazem 

informações tanto para os pesquisadores interessados no programa quanto para as 

empresas que buscam tal aporte; ocorrem, então três rodadas para a chamada, avaliação 

e seleção dos projetos, contando cada uma delas com três equipes julgadoras (Área 

Técnica do CNPq, Comitê Julgador e Diretoria Executiva do CNPq), bem como a 

possibilidade de contestação dos resultados. O procedimento é bastante similar aos 

demais editais lançados pelo CNPq. Alguns de seus diferenciais consistem, primeiro, no 

pagamento somente de bolsas aos pesquisadores, que são preferencialmente doutores e 

mestres. Segundo, há a exigência de que cada projeto possua um coordenador geral, que 

será o proponente do projeto, bem como um coordenador técnico, e exige-se que ambos 

possuam “currículo cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br/) 

do CNPq” (Chamada Pública RHAE, nº 54, p. 11). Terceiro, os coordenadores devem 

“ter vínculo formal – societário ou celetista – com a instituição de execução do projeto” 

(Ibid., Idem). E, quarto, a proposta deve seguir um padrão exigido em edital, bem como 

deve atender à Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. 

Delineamos resumidamente os procedimentos acima para exemplificar como é o 

mecanismo burocrático que acompanha a seleção dos projetos para o RHAE. Abaixo 

reproduzimos o que é necessário ser apresentado na proposta dos projetos: 

 

Chamada Pública RHAE, nº 54, p. 12 

 

II.2.2.1. A proposta deve atender aos seguintes requisitos e condições, de forma a 

permitir sua adequada análise: 

a) o projeto, documento anexado ao Formulário de Proposta on line, deverá adotar 

obrigatoriamente o modelo descrito no Anexo “Roteiro Detalhado do Projeto” desta 

Chamada Pública. Discrepâncias entre os dados fornecidos no Formulário de Proposta 

on line e os constantes do arquivo do projeto de pesquisa podem provocar o 

desenquadramento da proposta; 
b) apresentar projeto de desenvolvimento tecnológico e de inovação, em consonância 

com o objetivo desta Chamada Pública; 

c) especificar as atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação 

tecnológica a serem desenvolvidos na empresa, descrevendo a participação dos bolsistas. 

Não é necessário citar os nomes dos futuros bolsistas no projeto. 

d) mostrar a existência de condições materiais para a sua execução, seja com recursos 

próprios de contrapartida (observar a porcentatem [sic] mínima) ou com recursos 

captados de outras fontes de financiamento; 

http://www.cnpq.com.br/
http://lattes.cnpq.br/
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e) relacionar as atribuições específicas de cada instituição (executora do projeto e 

parceiras), descrevendo a forma de articulação entre elas, tendo em vista o objetivo 

comum do projeto; 

f) mostrar a alocação, pelos parceiros, de recursos suficientes para o desenvolvimento 

do projeto; 

g) descrever a forma de acompanhamento e a avaliação do desenvolvimento do projeto.  

 

 

Os procedimentos acima, poderíamos afirmar, são completamente anti-

inovadores. Como se trata de um edital não esperávamos algo muito diferente, tendo em 

vista que esse é o “modelo” que vem sendo aplicado. No entanto, tentamos imaginar, qual 

a necessidade, por exemplo, de que os receptores empresariais contem com os 

pesquisadores como empregados formais em sua estrutura interna, antes mesmo da 

aplicação do projeto, conforme mostramos nos parágrafos anteriores. De igual modo, 

poderíamos questionar porque há a exigência de que os projetos sejam direcionados ao 

escopo fechado das metas da Estratégia Nacional de CT&I, ao invés de serem 

selecionados propostas com maior capacidade de resultar em novas formas de inovação, 

mesmo que lidassem com aspectos distintos ao que se propõe tal Estratégia. Conforme se 

pode observar, o engessamento burocrático, como já situava Faoro (2001) ao analisar a 

formação do estado brasileiro, não faz distinção do lugar em que agirá. 

Os resultados da chamada pública nº 32 de 2007, do programa RHAE, apresentam 

que a força empreendida pelo Estado tem conexão direta com o perfil dos proponentes 

que buscam tal auxílio. O relatório elaborado com base nas informações oficiais toma 

como surpresa o fato de a maior parte dos coordenadores dos projetos possuir vínculos 

societários com as empresas executoras. O gráfico abaixo mostra essa proporção. 

Fonte: I RHAE – Resultados e Catálogo de Projetos (2007) 

GRÁFICO 4 - Perfil dos proponentes RHAE  
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Tomando essa informação, no entanto, poderíamos afirmar que a distribuição 

acima seria mais do que esperada, tendo em vista que é justamente esse o perfil exigido 

dos proponentes para que os auxílios financeiros sejam disponibilizados. O aparente 

resultado positivo pretendido pelo programa vem acompanhado de um pré-

direcionamento exigido pelos entes estatais que selecionam e aprovam os projetos. 

De igual modo, o relatório aponta que 93% das empresas (I RHAE, 2007, p. 12) 

que pleitearam os recursos disponíveis através do edital foram micro e pequenas 

empresas. Este resultado, igualmente esperado, obedece aos objetivos traçados pelas 

chamadas públicas do programa RHAE. Conforme apresentamos anteriormente, seria 

justamente esse o setor que contaria com o maior apoio do poder público, tendo em vista 

que as micro e pequenas inovações ocorrem nestes espaços.  

 

Fonte: I RHAE – Resultados e Catálogo de Projetos (2007) 

 

Além de procurar atender a este setor em específico, o Programa RHAE-

Pesquisador na Empresa direciona a maior porcentagem da verba disponibilizada para as 

empresas de pequeno porte, o que pode levar a que ocorra um insulamento das propostas 

destinadas a esse extrato em específico. A questão que se coloca é a efetividade do suporte 

oferecido e os resultados alcançados. Tendo em vista que a criação do sistema nacional 

de inovação, principal aposta do referido programa, e uma das preocupações principais 

dos órgãos estatais presentes nesse processo, teria, hipoteticamente, a intenção de 

produção de novas tecnologias, principalmente através do patenteamento de produtos. 

GRÁFICO 5 - Perfil das empresas proponentes RHAE  
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Os dados disponibilizados pelo próprio programa devem ser vistos com cautela, 

postos em comparações com outras informações, mas devem também levar em 

consideração que se trata de um processo em construção, e que a cobrança exigida pelo 

ator vertical desta relação (o Estado) pode ordenar as respostas dadas pelos pesquisadores 

ao elaborarem o relatório exigido pelas regras do programa. Assim, podemos apresentar 

os números abaixo, mas ressaltar que a taxa de sucesso apresentada deve ser relativizada. 

 

Fonte: I RHAE – Resultados e Catálogo de Projetos (2007) 

 

Os pesquisadores, segundo os editais específicos do programa RHAE, devem 

enviar um relatório final transcorrido o período em que participaram das atividades de 

pesquisa e desenvolvimento nas empresas selecionadas. De modo que eles devem apontar 

qual a taxa de sucesso alcançada nos planos desenvolvidos, onde 0 corresponde a nenhum 

avanço e 4 e 5 demonstram que houve um progresso bastante expressivo. Segundo a 

tabela acima praticamente a totalidade dos projetos apresentou resultados positivos, 

tendendo à nota máxima. O que tal constatação poderia nos sugerir? Por suposto, 

veríamos, diretamente, um incremento nas taxas de patenteamento de produtos, uma vez 

que este é um dos principais objetivos da proposta financiada. Ainda que se aceite, 

secundariamente, que os avanços se deem, por exemplo, num remanejamento de 

procedimentos, ou na melhoria de setores dentro da infra-estrutura da empresa e, assim, 

não se teria impacto direto atividades de patenteamento, o objetivo do programa prevê a 

seleção de projetos que deem conta, especificamente, da produção tecnológica, conforme 

mostrado anteriormente. 

A comparação que deve ser feita, portanto, é com as taxas de pedidos e de 

concessões de patentes. Como os dados apresentados compreendem o ano de 2007, faz-

GRÁFICO 6 – Taxa de sucesso das empresas participantes do RHAE  
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se necessário comparar os resultados de tais taxas com o ano de 2006. Dessa forma, o 

quadro que temos é: em 2006 houve 341 pedidos de patenteamento de produtos44, tendo 

ocorrido a concessão de 121 patentes, já no ano de 2007 o número de pedidos de 

patenteamento alcançou a marca de 375, mas, em contraponto, só foram concedidas 90 

patentes para os produtos brasileiros. O que se apresenta, então, é que as taxas de sucesso 

apresentadas nos resultados oficiais não encontram ressonância quando postas em 

contraponto com os dados sobre patenteamento no Brasil. 

Esse número baixo teria a ver, então, com o tipo de atividade desenvolvida pelos 

pesquisadores no interior das empresas? Os resultados oficiais parecem apontar que a 

resposta é negativa. Senão, vejamos o delineamento oferecido por esse gráfico: 

 

Fonte: I RHAE – Resultados e Catálogo de Projetos (2007) 

 

O que podemos perceber, em posse dos números acima, é que a totalidade das 

pesquisas em curso, durante a vigência do referido edital no programa RHAE, estava em 

consonância com os tipos de pesquisas que geram inovações, ou seja, a pesquisa aplicada 

e as pesquisas com foco no desenvolvimento experimental. Observe-se que esses dois 

tipos de investigação compreende uma proporção de 94% do total das pesquisas 

envolvidas em todos os projetos amparados pelo programa. Não se pode, portanto, 

apontar que os baixos níveis de patenteamento no caso brasileiro sejam fruto das 

pesquisas desenvolvidas nas empresas, ao menos naquelas que têm atividades específicas 

                                                           
44 Dados disponíveis em: 

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/342765/Pedidos_e_concessoes_de_patentes_de_inve
ncao_junto_ao_Escritorio_Americano_de_Marcas_e_Patentes_USPTO_na_sigla_em_ingles_de_paises_
selecionados.html (Acesso em 28/07/2013). 
 

GRÁFICO 7 – Tipo de pesquisa desenvolvida nas empresas participantes do RHAE  
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destinadas à capacitação inovativa e que contam com auxílio de verba estatal. Isso é ainda 

mais problemático quando se apreende que os relatórios mostram que praticamente todas 

as atividades sugeridas durante o pleiteamento para a alocação de recursos foram 

executadas, pois 89% apontam que o nível de cumprimento dos planos elaborados antes 

do início dos trabalhos atingiram as etapas 4 e 5, numa escala onde 5 significa a total 

execução das atividades (I RHAE – Resultados e Catálogo de Projetos, 2007, p. 15). 

As principais dificuldades apontadas no documento citado acima estão ligadas, na 

sua maioria, ao campo dos recursos humanos, sendo 32% com a contratação de bolsistas 

e 16% com a evasão de profissionais. Tais dados chamam a atenção ao observarmos que 

84% dos projetos desenvolvidos contaram com apoio de outras instituições, sejam 

acadêmicas ou empresariais (Idem, p. 16). Tal constatação reforça o aspecto destacado 

por Moreira & Velho (2008), no qual as autoras afirmam que a formação dos recursos 

humanos deve estar conectada às exigências de um ambiente cada vez mais competitivo 

e que não se restringe ao âmbito das universidades. A indicação que os números acima 

apontam é que, não obstante o esforço feito para a sua concretização, ainda há uma lacuna 

a ser preenchida no campo científico em preparar e disponibilizar mão-de-obra 

qualificada para atuar na iniciativa privada, especialmente no desenvolvimento de 

pesquisas aplicadas e com o objetivo de desenvolver tecnologias e, consequentemente, 

onde ocorra o patenteamento de produtos. 

Por seu turno, se alguns dos objetivos do programa RHAE não foram alcançados, 

mesmo que os documentos oficiais não tenham mostrado essas facetas, em outros 

aspectos pode-se afirmar que os planos lograram sucesso. Assim é que se pode ver que 

entre os 103 pesquisadores que conseguiram financiamento através dos editais 55 

passaram a atuar nas empresas com vínculos celetistas45, 25 se tornaram sócios e 20 

passaram a serem consultores permanentes dessas empresas. No entanto, o cerne do 

programa não foi alcançado: enquanto os pesquisadores envolvidos afirmaram que houve 

a publicação de 212 artigos científicos, capítulos de livros e cartilhas/folders, bem como 

gerou a apresentação dos resultados em 245 congressos, feiras, seminários, etc., a taxa de 

produtos e processos elaborados foi de 284, mas somente a metade desses tinham o 

                                                           
45 O documento não é claro ao afirmar que houve a absorção desse contingente após a realização das 
pesquisas, ou se esse número continua sendo fruto da obrigatoriedade de que o projeto só poderia ser 
submetido se o pesquisador já fizesse parte da empresa proponente. 
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potencial de serem convertidos em propriedade intelectual (I RHAE – Resultados e 

Catálogo de Projetos, 2007, p. 20).  

As informações disponibilizadas através dos resultados da primeira chamada 

pública do programa RHAE demonstram que a tentativa dos agentes estatais, 

capitaneados pelo CNPq e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, cumpriram, 

secundariamente, os objetivos propostos. Como se observou não houve correspondência 

das propostas executadas com o aumento no índice de patenteamento e há uma confusão 

explícita na apresentação dos resultados, pois não há um resultado claro se os 

pesquisadores, que já deveriam ter vínculo com as empresas no momento da submissão 

dos projetos, acabaram sendo absorvidos no quadro organizacional das empresas. A falta 

de tal clarificação dificulta que possamos empreender análises mais assertivas sobre tais 

questões. 

Partiremos, então, para a análise dos resultados das chamadas públicas 

subsequentes com o objetivo de traçarmos um panorama da evolução, ou não, do 

programa. Os relatórios elaborados com base nos projetos selecionados por meios das 

chamadas 67/2008 e 62/2009 destaca, logo no seu início, algo que sempre vem sendo 

abordado desde os livros Verde, Branco e Azul do MCT:  

Espera-se que na execução de cada projeto, a concepção de que “pesquisa é 

ônus” evolua para a constatação de que “pesquisa é investimento”. Dessa 

forma, a cultura da inovação poderá encontrar campo mais fértil para se 

enraizar nas empresas. Como o aumento do numero de mestres e doutores 

brasileiros, é importante também que esses possam contar com um novo 

mercado de trabalho, fora da academia (II E III RHAE, 2008-2009, p. 23). 

 

A implementação de tais políticas públicas visa, necessariamente, a preencher essa 

característica basilar do que já é realidade no contexto das nações onde a ciência, a 

tecnologia e a inovação são mais avançadas. Conforme apontava o Livro Azul (2010), o 

Brasil teria como uma de suas principais tarefas fazer avançar o contato entre academia e 

a inciativa privada, ainda que tal relação precisasse ser intermediada pelo Estado. A 

vinculação entre o campo produtivo, pensando numa abordagem econômica, e o campo 

acadêmico corresponde a superar uma lógica onde esses dois agentes são vistos como 

excludentes. Balbachevsky (2011) irá apontar, por exemplo, que a resposta encontrada 

por alguns grupos de pesquisa de ponta na América Latina foi justamente estabelecer uma 

zona de contato cada vez maior com o ambiente externo à academia, tendo conquistado, 

assim, não só um ganho de produtividade, mas também proporcionado uma evolução 
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estratégica para os cientistas envolvidos enquanto profissionais qualificados a atuar em 

diversas frentes, de modo que também favoreceu no aprimoramento da produção 

científica executada, bem como nos impactos sociais que ela promove. 

No ano de 2008, os projetos submetidos ao programa RHAE se apresentam de 

forma muito mais heterogênea do que aqueles apoiados na chamada anterior, ainda que o 

montante de recurso disponibilizado tenha sido reduzido (26 milhões de reais para o total 

dos projetos selecionados). Ao mesmo tempo pode ser observada uma maior tendência 

de expansão do número de bolsistas escolhidos, o que leva à indicação de que os 

pesquisadores deveriam elaborar projetos, ou submeter novamente os projetos já 

contemplados no edital anterior, tendo menos recursos. Ainda assim, ou até mesmo por 

este motivo, foram concedidas 690 bolsas para doutores e/ou mestres envolvidos em 

projetos assim distribuídos: 

 

Fonte: RHAE – Resultados e Catálogo de Projetos (2008) 

 

A diversificação observada acima demonstra um salto qualitativo por estar 

direcionada, ao menos proporcionalmente, a áreas com alta capacidade de gerar 

patenteamento de produtos e processos, como é o caso da pesquisa com fármacos, 

software e biotecnologia, ainda que no contexto brasileiro novos incrementos no setor da 

agroindústria façam-se importantes, tendo em mente que parte considerável da 

capacidade produtiva do país provenha deste meio. De qualquer modo, observa-se um 

improve no direcionamento dado aos projetos amparados pelo programa RHAE. 

GRÁFICO 8 – Distribuição de projetos (RHAE-2008) 
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A configuração das empresas atendidas no ano de 2008, em outro ponto, não 

difere daquelas contempladas pelo edital anterior, ou seja, há a prevalência de 

investimentos nas micro e pequenas empresas (95%), sendo destacado, mais uma vez, 

que são esses empreendimentos que mais enviam propostas, da mesma forma que são eles 

o loci mais profícuo na geração de mecanismos de inovação com maior capacidade de 

atender às demandas de um conjunto maior de setores do campo produtivo (II E III 

RHAE, 2008-2009, p. 30). 

No entanto, outro conjunto de dados alerta para uma possível fragilidade no 

encaminhamento dos projetos. São eles: a avaliação que o próprio profissional faz da 

efetividade alcançada pela pesquisa e dos resultados finais conseguidos através dela. 

Devemos lembrar aqui que a avaliação enviada pelos pesquisadores deve ser relativizada, 

tendo em vista que a apresentação de resultados positivos significa a manutenção do apoio 

por parte do Estado e a possibilidade de alocação de novas verbas. Assim, convém 

contrastar o que é posto no relatório do programa com os dados “reais”, por exemplo, do 

número de inovações concedidas no ano específico da publicação de tais resultados. O 

gráfico abaixo aponta para um número bastante alto da efetividade na condução dos 

trabalhos (cerca de 75%), tendo em vista que, numa escala de 0 a 10, os próprios 

pesquisadores atribuíram para a condução de suas pesquisas, preponderantemente, notas 

que vão de 9 a 10. 

 

Fonte: RHAE – Resultados e Catálogo de Projetos (2008) 

 

Em relação aos resultados conseguidos através da pesquisa desenvolvida é 

igualmente alta a proporção de pesquisadores que afirmam, por exemplo, que o trabalho 

GRÁFICO 9 – Efetividade na condução dos projetos (RHAE-2008) 
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desenvolvido conseguiu trazer resultados positivos e congruentes com os objetivos do 

programa RHAE, ou seja, aprimorar a área de P&D bem como a geração de patentes, no 

interior das empresas. Os profissionais que apontaram essa evolução, medida através de 

uma escala de 0 a 10, circunda os 84%, já que 51% dos coordenadores atribuíram nota 10 

e 33% atribuíram notas 8 e 9 por meio dos relatórios exigidos. 

 

Fonte: RHAE – Resultados e Catálogo de Projetos (2008) 

 

Mais uma vez podemos destacar que o sucesso atribuído através do programa 

RHAE tenderia a alavancar, mesmo que minimamente, a concessão de patentes feitas no 

país. Os dados, contudo, mostram que o caminho é extremamente moroso, pois se em 

2007 a concessão de patentes foi de 90 em meio a 375 pedidos realizados, em 2008 foram 

concedidas 101 em relação aos 442 pedidos46. A indicação dada é que, apesar de no ano 

de 2008 terem sido concedidas 11 patentes a mais do que em 2007, esse número é bastante 

reduzido, mesmo quando se observa uma diversificação das áreas apoiadas e da existência 

de maior competividade pelos recursos, o que indica a escolha de projetos mais 

avançados.  

O relatório dos projetos de 2008 confirma, não obstante, que a taxa de 

permanência dos pesquisadores tem sido conseguida, tal qual apontado também no 

relatório de 2007, e este fato pode apontar para um caminho de maior expansão na 

                                                           
46 Os dados podem ser consultados em: 
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/342765/Pedidos_e_concessoes_de_patentes_de_inve
ncao_junto_ao_Escritorio_Americano_de_Marcas_e_Patentes_USPTO_na_sigla_em_ingles_de_paises_
selecionados.html (Acesso em 28/07/2013). 

GRÁFICO 10 – Sucesso nos resultados alcançados pelos projetos (RHAE-2008) 
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qualificação tecno-científica do país futuramente, em virtude da absorção de recursos 

humanos qualificados. No entanto, voltamos a frisar que a meta mais ambiciosa – aquela 

de incrementar o número de patentes e de elevar a pesquisa e desenvolvimento dentro e 

por meio das empresas – não foi realizada em sua plenitude. As dificuldades apontadas 

no referido relatório são praticamente as mesmas feitas em relação ao relatório anterior: 

contratação de recursos humanos dispostos a fazerem parte da pesquisa, evasão de 

profissionais durante o desenvolvimento dos projetos e, um dado novo e extremamente 

importante, a falta de infra-estrutura por parte das empresas, como laboratórios equipados 

e profissionais internos com conhecimento e disponibilidade em auxiliar, minimamente, 

os projetos (II E III RHAE, 2008-2009, p. 43). 

Os resultados apresentados no relatório nº 62, do ano de 2009, são muito próximos 

aos de 2008. As taxas e proporções que destacamos acima variaram minimamente de um 

ano ao outro e as dificuldades encontradas praticamente são idênticas. Como nosso foco 

é apresentar um panorama mais amplo, bem como mostrar o caminho percorrido pelo 

programa RHAE, partiremos para a análise do último relatório disponibilizado no sítio 

eletrônico do programa, tendo por base o ano de 2010 (em 

http://www.cnpq.br/pt/web/guest/apresentacao14). Reconhecemos que o corte temporal 

é bastante curto, indo de 2007 a 2010, mas também temos consciência de que os pontos 

observados podem mostrar a direção na qual alguns tópicos se apresentam. 

A primeira constatação que fazemos em relação ao relatório nº 75, do ano de 2010, 

é que o procedimento de atender a propostas diversificadas foi mantido. De igual maneira, 

o volume de verbas teve um acréscimo substantivo, chegando a 40 milhões de reais, 

aplicados em 211 projetos e contando com 209 empresas participantes. A informação 

disponibilizada é que 61% das propostas submetidas foram aprovadas (IV RHAE, 2010, 

p. 8), sendo assim distribuídas: 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 11 – Distribuição de projetos (RHAE-2010) 
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Fonte: RHAE – Resultados e Catálogo de Projetos (2010) 

A comparação com os dados do programa RHAE-2008 indicam que as áreas de 

Tecnologia da Informação e Biotecnologia continuam dominando os pedidos efetuados, 

mas nota-se um crescimento nos pedidos de auxílio destinados à agroindústria, já que em 

2008 esse setor possuía 5% do total de projetos selecionados, tendo alcançado a marca de 

11% dois anos depois. Avaliamos que a maior taxa de direcionamento conseguida pela 

área da agroindústria está em consonância com as metas estabelecidas pelos livros 

norteadores do MCT, já que o último deles, o Livro Azul (2010), afirmava, por exemplo, 

a necessidade de garantir uma maior produtividade no campo brasileiro, vindo 

acompanhada, contudo, de novas ferramentas voltadas à sustentabilidade. 

O relatório com os resultados do programa RHAE-2010 continuou a apontar que 

as empresas que mais demandaram investimentos foram as micro e pequenas. Tais 

estabelecimentos, instados a avaliarem os projetos desenvolvidos, garantiram que a maior 

parte (cerca de 85%) possuía efetividade, qualidade e integração em relação aos objetivos 

traçados. Mais uma vez, destaca-se, aqui, que tais avaliações estão diretamente 

relacionadas com a possibilidade de recebimento de recursos futuros, sendo necessário 

observarmos tais dados parcimoniosamente. A relação deve ser feita com as informações 

que são mostradas, consecutivamente, no relatório: somente 19% das empresas 

afirmaram, com um maior grau de certeza, a intenção de efetivar os pesquisadores no seu 

quadro organizacional; a grande maioria – 73% dos estabelecimentos – demonstraram 

dúvida na contratação deste tipo de mão-de-obra. Desse modo, percebe-se uma 

incongruência, haja vista que se, a maioria das empresas afirma que o trabalho desse tipo 

de mão-de-obra é extremamente benéfico, seria lógico esperar que, igualmente, houvesse 

a intenção de fixar esses profissionais em seus quadros trabalhistas. Uma primeira 

indicação, portanto, é que o programa RHAE não proporciona vínculos mais estreitos 

entre os dois polos diretamente envolvidos nesse processo, ou seja, a academia e a 

empresa.  

Segundo Sobral (2011) as novas dinâmicas na produção do conhecimento passam 

pela interligação dos atores mencionados acima dentro de procedimentos e espaços 

marcados pela aplicabilidade e interdisciplinaridade de suas práticas. Assim, os “novos 

horizontes” (Idem, p. 519) que se abrem nessa relação transversal é uma academia voltada 

para as dificuldades reais de um mundo cada vez mais competitivo, mas também com 
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programas, sejam eles governamentais ou empresariais, que absorvam esse contingente e 

proporcionem ambientes onde o background científico consiga ser bem 

instrumentalizado pelos pesquisadores. Tomando esse ponto, vê-se que tal avaliação está 

intrinsecamente relacionada com a abordagem de Etzkowitz (2008) ao apontar para a 

superação de antigas formas de relacionamento entre os atores envolvidos nesse processo, 

bem como para a necessidade de que tais espaços sejam marcados pela hibridez.  

O relatório sobre os projetos do edital RHAE-2010, não obstante as adversidades, 

aponta que alguns passos vão sendo dados na direção dessa articulação. Assim o é, que 

cerca de 87% dos pesquisadores afirmaram que os trabalhos desenvolvidos favorecem a 

relação universidade-empresa. Como temos destacado, mesmo que os números acima não 

sejam fidedignos e tendam a serem inflados pela possibilidade de renovação de auxílios, 

podemos observar que em 2010 houve, depois de cinco anos, uma alavancada maior no 

registro de patentes, pois dos 568 pedidos47 foram concedidos 175 registros patentários 

para produtos brasileiros. É evidente que o número alcançado ainda foi bastante baixo ao 

se comparar com outros países, como por exemplo Alemanha e Estados Unidos, mas não 

deixa de ser um aumento considerável ao tomarmos os anos precedentes. 

O detalhamento, feito acima, dos resultados efetivos das quatro chamadas públicas 

do programa RHAE-Pesquisador na Empresa ainda motivam nosso questionamento: por 

que, apesar de o referido programa injetar consideráveis somas de auxílio financeiro e 

abrir editais com direito à concorrência ampla, não se observa um crescimento mais 

substancial nos níveis de patentes concedidas a produtos e processos brasileiros? 

Conforme temos destacado nossa hipótese principal é que a articulação entre os atores 

participantes dessa relação não interagem com hibridez. O Estado, mesmo que suas 

políticas sejam direcionas à resolução de certos “problemas”, continua agindo 

verticalmente em relação aos outros atores. De igual modo, há um gap entre empresas – 

iniciativa privada – e universidades, como se os caminhos trilhados por elas estejam, 

majoritariamente, distantes uns dos outros. 

A construção que elaboramos tendo por base o diagrama da Tripla Hélice é que 

no Brasil48 as hélices do sistema não se articulam criando pontos específicos de 

                                                           
47 Os dados podem ser consultados em: 
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/342765/Pedidos_e_concessoes_de_patentes_de_inve
ncao_junto_ao_Escritorio_Americano_de_Marcas_e_Patentes_USPTO_na_sigla_em_ingles_de_paises_
selecionados.html (Acesso em 28/07/2013). 
48 Conferir a página 91 deste trabalho. 
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interconexão. Apesar do programa RHAE ser essa tentativa de juntar os pontos e fazer 

um cruzamento mais específico, principalmente, entre Universidades e Empresas, o que 

se tem, na verdade, são resultados parcos e pouco expressivos ao serem postos em 

comparação com outras realidades.  

A Tripla Hélice “desmembrada” brasileira encontra como principal vetor o 

Estado. Não sem razão, o projeto de articulação entre a iniciativa privada e o âmbito 

acadêmico foi elaborado, processado, financiado e administrado por órgãos estatais, 

como o CNPq, o MCT e o MDIC. Sendo assim, a direção da interação é bidirecional, ou 

seja, as empresas se articulam com o Estado, bem como as universidades também estão 

articuladas com esse ator. A análise histórica e sociológica que empreendemos no 

primeiro capítulo deste texto busca destacar que o cenário encontrado atualmente é 

resultado de um processo formacional e societário bastante amplo. Destacamos que o 

patrimonialismo e o desenvolvimentismo (observe-se que não estamos equiparando as 

duas coisas) são fruto de uma lógica predominante onde o Estado foi gestado e socializado 

como o vetor capaz de empreender não somente políticas públicas, mas de ser o fator 

chave da organização sócio-política no Brasil (FAORO, 2001; DaMATTA, 1997). 

Devemos ressaltar, contudo, que os avanços conquistados no campo da Ciência, 

Tecnologia e Inovação foram adquiridos obedecendo a esse mesmo panorama. Assim, 

não se trata de afirmar que os resultados são pífios somente porque o Estado se comporta 

de determinada maneira no caso brasileiro, mas de imaginar, contrafactualmente, que nas 

situações onde a força do governo na área da CT&I é menor há uma correspondência 

direta com resultados mais robustos. A lógica, mantida as demais condições, indicaria 

que tal condição também poderia ser vista no caso ora em estudo. A comparação com 

outras realidades, como já foi afirmado, tem sua carga de arbitrariedade, mas é 

extremamente eficaz para que estabeleçamos os pontos de diferenciação e de 

aproximação que marcam contextos diferenciados. Assim, trataremos, brevemente, da 

experiência brasileira em contraponto à experiência sul-coreana. 

 

 

 

4.4 BRASIL E COREIA DO SUL: ENTRE SEMELHANÇAS E 

DIFERENCIAÇÕES 
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A Coreia do Sul é, sem sombra de dúvidas, um caso interessante a ser comparado 

com o Brasil. Este país asiático vivenciou, até a década de 1960, diversas crises 

econômicas e possuía uma economia baseada, essencialmente, na agricultura de 

subsistência. O setor primário era responsável por 40% de toda a riqueza produzida no 

país, igualando o cenário sul-coreano com o experimentado por países como o Sudão, no 

continente africano (WORLD BANK REPORT, 1993). A partir do ano de 1962 

observou-se uma verdadeira revolução na Coreia: a economia passou a crescer em 

aproximadamente 9% ao ano; as exportações tiveram um salto considerável, 

principalmente através de produtos industrializados; houve um processo de distribuição 

de renda que fortaleceu a classe média sul-coreana; dentre outras evoluções (Ibid., Idem). 

O Brasil, neste mesmo período, vivia num contexto de crescente insatisfação 

política por parte de amplos setores da sociedade, em virtude de reformas sociais que 

estavam sendo gestadas pelo então presidente João Goulart (FIGUEIREDO, 1993). De 

igual maneira, a economia mostrava sinais de desgaste, com a elevação das taxas de 

inflação e pelo descontrole nas contas públicas, provocados pela implementação de 

planos macro-econômicos pautados pela lógica desenvolvimentista e gigantista da 

administração de Juscelino Kubitschek, entre 1961-1964 (LOUREIRO, 2013). A 

tentativa do presidente João Goulart foi, então, de formular programas governamentais 

como os Planos Trienais, que pudessem combater o aumento de preços e, ao mesmo 

tempo, expandir os gastos públicos, assegurando conquistas salariais à classe trabalhadora 

brasileira, por exemplo, com a implementação do 13º salário. Primeiramente, deve-se 

lembrar, Jango não contava com força política suficiente para controlar os setores mais 

inquietos que enxergavam nele a possibilidade de implementação do socialismo no Brasil 

(FIGUEIREDO, 1993). Em segundo lugar, os planos econômicos se mostraram um 

verdadeiro desastre, pois não deram conta nem de serem postos em prática. Em terceiro 

lugar, as elites políticas, ao visualizarem a fraqueza do mandatário, articulavam um golpe 

de estado (Idem).  

O resultado da situação descrita acima foi a chegada das forças militares ao poder. 

Como nossa intenção não é discutir as causas que favorecerem a chegada dos militares 

ao poder e o estabelecimento da ditadura no Brasil, basta apontar a situação econômica 

promovida por tal tipo de governo. A economia brasileira, durante o período que 

compreende o regime militar, ou seja, nos anos de 1964 a 1984, pode ser marcada como 
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o período onde o nacional-desenvolvimentismo, e toda a sua lógica de “país grande”, 

encontrou a plena efetivação, numa escala muito mais ampla do que os “50 anos em 5” 

do governo JK. 

As fissuras econômicas provocadas pelo governo de João Goulart fermentaram a 

adoção de políticas agressivas na economia brasileira durante a ditadura. Os generais no 

poder, além da preocupação em suprimir as liberdades individuais e corporativas, também 

empreenderam ajustes que ambicionavam reduzir a inflação, estatizar setores 

considerados estratégicos para o país, e promover uma centralização da política de 

distribuição de renda.  

Em relação ao primeiro ponto, é importante observar que a adoção do PAEG 

(Plano de Ação Econômica do Governo), principal medida tomada para a estabilização 

dos preços, era uma reedição do Plano Trienal, mas com a adoção de instrumentais mais 

heterodoxos que buscavam conter a elevação de gastos por parte do Estado (BASTIAN, 

2013). A adoção dessas medidas, até certo ponto, ajudou a reduzir a inflação, devolvendo 

maior poder de compra ao consumidor. No entanto, a centralização assumida pelo 

governo comportava uma visão bastante excludente no campo das políticas sociais e de 

distribuição de renda – terceiro ponto acima –, o que acabou por favorecer um acúmulo 

de distorções sociais, mesmo quando a economia passava a entrar em períodos de menor 

volatilidade (CYSNE, 1993).  

De algum modo, ao se observar que havia uma lógica centralizadora prevalecente 

nas administrações desses governos, não se estranha que a estatização de alguns setores 

tenha sido a principal marca, quando tomamos a avaliação do campo econômico, da 

ditadura militar brasileira. Acrescente-se aí a visão nacionalista, empreendida não só em 

aspectos simbólicos, como o futebol, mas sua tradução em campanhas como as que 

afirmavam que “ninguém mais segura este país”, ou “Brasil, ame-o ou deixe-o”. Segundo 

Cysne, a centralização e a preocupação com o desenvolvimento eram tão marcantes nessa 

época que as atribuições do Estado englobavam: 

Prospecção do petróleo, expansão da siderurgia, transportes urbanos, 

saneamento básico, ferrovia do aço, telecomunicações, pólos petroquímicos, 

participações tripartites estatal-multinacional-empresa privada nacional em 

várias frentes, programa rodoviário, programa nuclear, Itaipu etc..., [sendo 

assim] certamente representam um conjunto exagerado de funções econômicas 

diretamente exercidas pelo Estado para uma economia que se quer capitalista. 

Principalmente quando o setor privado é deslocado pela própria letra da lei, 

que estabelece um monopólio estatal (CYSNE, 1993, p. 189). 
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Não sem motivo pode ser afirmado que a lógica nacional-desenvolvimentista, 

acompanhando um processo cultural e formacional de atribuir responsabilidades ao 

Estado, encontrou na formulação econômica dos governos militares um de seus 

momentos áureos. Dito isto, cabe agora explicar o porquê de termos feito essa digressão 

e o porquê de termos escolhido a Coreia do Sul para fazer o contraponto à experiência 

brasileira. 

A Coreia do Sul, tal qual o Brasil, enfrentou regimes autoritários, provenientes de 

golpes de estado, até a década de 1980, e da mesma forma conviveu, durante esse período, 

com um processo de reestruturação econômica e a castração de direitos civis, como 

liberdade de expressão e de pensamento. Porém, as duas experiências com governos 

ditatoriais foram bastante diferenciadas ao se tomar o modelo macro-econômico adotado 

nessas sociedades (KIM, 2005). Se no Brasil pode ser observada uma tendência de 

intervenção estatal na economia, como apontado anteriormente, na Coreia o governo 

atuou no sentido de expandir a capacidade produtiva da nação, utilizando investimentos 

direcionados à exportação de produtos industrializados de alta tecnologia. Desse modo, 

os vieses desenvolvimentistas dos dois países ficam claramente diferenciados. Assim, se 

no caso brasileiro, a indústria se voltou para dentro da capacidade de consumo de sua 

sociedade, no coreano ocorreu o seu oposto. 

Segundo Linsu Kim, um dos principais estudiosos dos processos de inovação, o 

Estado coreano adotou três perspectivas para impulsionar a produção tecnológica: as 

perspectivas dos mecanismos de mercado, dos fluxos de tecnologia, e do tempo. A 

perspectiva dos mecanismos de mercado atuava, por sua vez em três frentes: buscava 

fortalecer a demanda de necessidades tecnológicas do mercado; ao mesmo tempo em que 

aumentava a oferta, capacitando a produção de ciência e tecnologia; e, de igual modo, 

procurava criar um vínculo entre demanda e oferta, fazendo com que as atividades 

tivessem mercados disponíveis para serem vendidas e consumidas (Idem, p. 42-43). 

A segunda perspectiva, a dos fluxos de tecnologia, consistia em aprimorar o 

processo de catching-up, ou seja, possibilitava que ocorresse o recebimento de 

tecnologias estrangeiras, onde essas tecnologias fossem difundidas e que as atividades de 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no país pudessem aprimorar e gerar tecnologias 

nacionais, tendo como base essas tecnologias vindas de fora. Trata-se, portanto, de um 

processo onde a intenção reside em buscar e estudar tecnologias já presentes no mercado 

e, seguidamente, aprimorar e criar novas tecnologias. Note-se que não é somente uma 
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imitação, mas um aperfeiçoamento, fruto de um processo criativo, que gera, 

majoritariamente, novas inovações tecnológicas. Tal processo, contudo, está intimamente 

relacionado à terceira perspectiva mencionada anteriormente, qual seja: o tempo. O tempo 

de maturação de uma ideia, da busca de novas ferramentas incrementais, da produção de 

novos conteúdos para tecnologias já existentes, será fundamental para indicar a qualidade 

dos avanços, ou recuos, realizados nas etapas precedentes (Idem, p. 44-45). 

Observando esse panorama acima uma dúvida pode surgir: o Estado coreano não 

seria tão gigantista quanto o seu correspondente brasileiro? A resposta certamente 

caminharia para uma afirmação. Porém, devemos alertar que as perspectivas mencionadas 

estão inseridas no contexto dos anos de 1960, onde a avaliação política dos governantes 

sul-coreanos era de que havia a necessidade de fazer o país se desenvolver atuando num 

contexto de liberalização econômica. De igual modo, subjaz aqui uma observação que 

deve ser levada seriamente em conta: a cultura de determinado contexto importa e, para 

retomar Weber (1991), os países com forte predomínio de matrizes religiosas orientais, 

como o budismo, possuem um vertente mística ordenadora da vida individual, que se 

relaciona, necessariamente, com o modo de lidar com a vida social cotidiana, por 

exemplo, mas também com o mundo do trabalho. Desse modo, para além do âmbito 

organizacional promovido pelo Estado, conta igualmente o ethos cultural do qual o 

indivíduo é parte constituinte. 

A observação anterior, também apontada por Kim (p. 33, p. 120-123), torna 

possível compreender o refluxo posterior adotado pelo governo coreano no âmbito de 

suas atribuições. Ainda tomando os anos de preponderância do Estado nas atividades de 

CT&I, Kim elenca as razões para o turnover experimentado pela Coreia do Sul: 

(1) a promoção deliberada de grandes empresas como propulsoras do 

aprendizado tecnológico, por meio de um conjunto sistemático e abrangente 

de subsídios e incentivos; (2) a promoção de uma ambiciosa industrialização 

voltada para a exportação, promovendo crises no setor privado, com vistas a 

atingir as metas impostas, e por meio da concessão de incentivos, tornando 

essas crises criativas e não destrutivas; (3) o apoio a ramos tecnologicamente 

avançados da indústria química e pesada, através da imposição de crises ainda 

mais graves; e (4) a repressão dos movimentos trabalhistas para manter a paz 

industrial, buscando um ambiente propício ao aprendizado (KIM, 2005, p. 49-

50). 

 

O caráter das políticas implementadas para alcançar os objetivos traçados não 

deixa dúvida de que é resultado de um governo forte e desenvolvimentista. O primeiro 

destaque, como pode se observar, foi a “construção” de grandes empresas inovadoras – 
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denominadas de chaebols – que teriam como uma de suas funções essenciais produzirem 

tecnologias avançadas e se apresentarem competitivamente no mercado internacional. 

Desse impulso nasceram grandes corporações industriais como Samsung, Ssanyong, 

Hyundai e LG que, até hoje, são algumas das empresas com maior atividade de 

patenteamento no mundo (Ibid., Idem). 

Alterações macro-estruturais também foram realizadas pelo governo coreano em 

virtude das crises econômicas na década de 80, provenientes, por sua vez, da crise do 

petróleo na segunda metade dos anos 70, onde os preços dos derivados petrolíferos 

tiveram uma elevação de 12 vezes em relação à cotação anterior, e por ajustes na dinâmica 

interna de algumas nações, como os Tigres Asiáticos, que passavam a apresentar taxas 

elevadas de crescimento econômico e se tornavam cada vez mais competitivos no cenário 

internacional (CARDOSO, 2009). Neste sentido, a Coreia do Sul implementou políticas 

públicas e econômicas que tinham como foco: 

(...) reduzir a intervenção governamental e introduzir mecanismos de mercado 

e, além disso, promover uma mudança estrutural voltada para o 

desenvolvimento de ramos industriais mais baseados em tecnologia. A reforma 

política incluía, entre outras medidas, a introdução de uma legislação 

antitruste, a liberalização das exportações e importações, a liberalização 

financeira, a promoção de empresas de pequeno e médio porte, a liberalização 

dos investimentos estrangeiros e a mudança de ênfase para atividades voltadas 

à inovação (KIM, 2005, p. 62-63). 

 

Grosso modo, o que Kim elenca acima como as grandes alterações promovidas 

pelo Estado sul-coreano pode ser traduzido em algo bastante simples: a economia do país 

passou por um processo capitalista, com o governo auto-restringindo suas atribuições e 

com empresas que assumiram a responsabilidade de inovarem. Se compararmos essa 

mudança procedimental com o que foi feito no Brasil temos um indicativo bastante claro 

de como as situações se diferenciam. 

No caso brasileiro, após as mesmas crises econômicas vivadas pela Coreia, o que 

se tomou como caminho de resolução foi aumentar a capacidade do Estado no controle 

da economia, principalmente no combate à inflação – política que inicialmente se mostrou 

errática, mas que foi aperfeiçoada até a instauração do Plano Real em 1993. De igual 

modo, também pode ser observada uma tímida liberalização econômica, principalmente 

no primeiro governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-1998), e ainda um 

aumento da participação do Estado tanto por meio de políticas públicas, como também 

na seara econômica, nos anos seguintes (CARDOSO, 2009; PESSOA, 2014). Conforme 
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aponta Diniz (1996) a presença do Estado como agente partícipe da economia deve ser 

analisada, no Brasil, de maneira ampla e contextual, tendo em vista que tal característica 

sempre foi uma constante na história nacional. No entanto, a autora lembra que tal 

ocorrência, por si só, não é capaz de predizer o grau de sucesso ou de fracasso de 

determinados aspectos econômico, pois “a noção de eficácia do Estado implica não 

apenas questões ligadas à competência e eficiência da máquina estatal, mas também 

aspectos ligados à sustentabilidade política das decisões e à legitimidade dos fins que se 

pretende alcançar através da ação governamental” (DINIZ, 1996, p. 24). A emergência 

de um novo desenvolvimentismo ou de um neo-intervencionismo estatal é analisado e 

apoiado, inclusive, como sendo resultado do “declive do projeto neoliberal, que reduziu 

o Estado a um papel passivo nas políticas desenvolvimentistas, legitimador das 

necessidades do mercado, [e que] representou um ponto de inflexão na emergência dos 

atuais processos de desenvolvimento e na orientação das práticas intervencionistas” 

(BOSCHI & GAITÁN, 2008, p. 307). 

O que se observa, portanto, é que o ordenamento sócio-histórico e formacional do 

Estado brasileiro (FAORO, 2001; FREYRE, 2006; BUARQUE DE HOLANDA, 1995; 

JAGUARIBE, 1972) pavimentou não só o caminho para a lógica desenvolvimentista, mas 

também o relacionamento do ente estatal com processos dinâmicos, como a inovação. 

Como foi apresentado ao serem detalhados os processos e os resultados do programa 

RHAE, a iniciativa do Estado para esta área de aprimoramento e evolução tecnológica 

tem encontrado pouca ressonância nos fins almejados. De igual maneira, a iniciativa dos 

livros-base – Verde, Branco e Azul – do MCT, ao notificar a necessidade de maior 

participação da iniciativa privada como propulsora de inovações patenteáveis, vem 

acompanhada da constatação de que a gerência dos procedimentos deve ser 

responsabilidade do Estado. Não sem razão, na necessidade de corresponder aos 

estímulos dados pelo governo, podem ser observadas incongruências nos relatórios do 

RHAE-Pesquisador na Empresa, apontadas neste capítulo, onde há uma avaliação 

extremamente positiva dos projetos desenvolvidos pela mão-de-obra qualificada 

(pesquisadores) e ao mesmo tempo uma tendência das empresas em não absorverem esses 

profissionais, apesar de também avaliarem, nos dados oficiais, muito positivamente o 

trabalho daqueles. 

A reduzida participação das empresas em atividades de Pesquisa e 

Desenvolvimento, uma constante no Brasil e em países latino-americanos, pode indicar, 
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tomando a influência que aspectos culturais têm sobre as formas de condução da CT&I 

(SALOMON, 1993), que a sempre marcante presença do poder governamental signifique 

também uma visão sintética de que a responsabilidade de promover a inovação seja papel 

do Estado. Carlos Henrique de Brito Cruz (2008) irá denominar tal condição como 

“assimetrias dos sistemas de inovação latino-americanos”, donde se percebe uma visão 

equivocada na qual empresas e universidades devam ser vistas como polos opostos e não 

complementares. Assim, o autor alerta para o fato de que: 

Em geral, no debate sobre inovação nos países da América Latina espera-se 

muito da universidade e pouco da empresa. Por muitos anos o papel da 

universidade na educação da elite profissional e acadêmica, na formação de 

um ambiente propício para se avançar o conhecimento, armazená-lo e difundí-

lo através do pessoal educado, tem sido pouco valorizado. As universidades 

têm sua parte de responsabilidade nesta visão distorcida de sua missão: tendem 

a enfatizar os resultados de pesquisa aplicados e aplicáveis, pois isso muitas 

vezes é considerado um meio eficaz de “demonstrar” o valor da universidade 

e justificar o investimento público que recebem. As empresas tendem a ter 

pouca ou nenhuma atividade de P&D interna e consequentemente não 

conseguem entender o que podem obter da convivência com o mundo 

acadêmico (CRUZ, 2008, p. 23-24). 

 

A experiência coreana é diametralmente oposta ao que Cruz descreve nesta 

citação. Kim (2005) apresenta que a criação de grandes empresas inovadoras – chaebols 

– veio acompanhada de um planejamento estrutural e informacional de que as pequenas 

e médias empresas deveriam se mostrar tão competitivas quanto àquelas gigantes e 

deveriam, igualmente, se capacitar com investimentos em P&D para suprirem a demanda 

não atendida pelos grandes conglomerados tecnológico-industriais. Assim, o 

empreendimento efetuado pelo Estado foi capacitar as universidades coreanas com fortes 

investimentos na formação de uma mão-de-obra extremamente capacitada e atenta às 

exigências do mercado. Aliado a isso, surgiram centro de Pesquisa e Desenvolvimento, 

no interior das empresas, que complementavam a formação dos pesquisadores, 

aprimorando o aprendizado acadêmico e direcionando-o para áreas estratégicas ligadas 

ao aprimoramento e desenvolvimento de conteúdos inovadores.  

Nesse processo de desenvolvimento tecno-científico, viu-se, na Coreia do Sul, 

uma responsabilização da iniciativa privada no investimento em P&D, enquanto o 

governo buscava garantir que a formação de quadros capacitados ocorresse dentro das 

universidades, mas não apenas nelas. De que forma o Estado efetuou esse processo e que 

não se restringe ao caso sul-coreano, mas de todos os países que mais conseguem produzir 

inovações? Segundo Cruz (2008) e Dagnino (2003), o papel estatal foi atuar, basicamente, 
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através de três formas de subsídio: renúncia fiscal, políticas de encomenda tecnológica e 

apoio à infraestrutura de pesquisa. 

O que se obtém, analisando especificamente o caso brasileiro, é praticamente uma 

reedição daquilo observado por Sábato & Botana (1968) nos anos 60 para o cenário da 

Ciência, Tecnologia e Inovação na América Latina: o Estado atuava como ator vertical, 

enquanto que a “estrutura produtiva” e a “infra-estrutura científico-tecnológica” pouco 

interagiam entre si. Os autores, no entanto, vislumbravam a possibilidade do surgimento 

de novas formas de relacionamento entre os vértices atuantes no processo de 

desenvolvimento dos mecanismos proporcionadores da inovação. Assim, eles afirmavam 

que: 

Hemos afirmado que la innovación es el producto de un sistema de relaciones 

entre gobierno, infraestructura científico–tecnológica y estructura productiva, 

cuando estos vértices están respectivamente calificados por la capacidad para 

realizar una acción deliberada en este terreno, por la capacidade creadora y por 

la capacidad empresarial. Romper con los obstáculos que impiden la expresión 

de estas capacidades no es tarea de un día porque ellos se encuentran en la raíz 

misma de nuestro sistema cultural: en los valores, actitudes y creencias que 

orientan el comportamiento de los sujetos hipotéticamente ubicados em cada 

uno de los vértices (SÁBATO & BOTANA, 1969) 

 

Conforme demonstramos ao decorrer deste texto, a realidade atual, ao menos do 

cenário brasileiro, não confirmou as hipóteses de Sábato & Botana (1968, 1969), pois, 

apesar de terem havido alterações marcantes nos vértices participantes dos processos 

inovativos, muito se continuou de acordo com a primazia da verticalidade do Estado, 

independente das condições econômicas dos países latino-americanos, especialmente no 

Brasil. De igual modo, também não se encaminhou na direção proposta por Etzkowtiz & 

Leydesdorff (1991; 1996; 1997; 2000), onde se observaria uma confluência e articulação 

entre os vértices, principalmente entre universidades e empresas, para o estabelecimento 

de procedimentos que gerassem maiores oportunidades que levassem à inovação 

produtiva e processual.  

A zona de hibridez, que estes últimos autores sinalizam como o diferencial nas 

nações que lideram os indicadores de patenteamento e produção de tecnologia 

(ETZKOWITZ & LEYDESDORFF, 2000), onde Estado, Universidades e Empresas 

estariam conectadas, pode ser visto como bastante incipiente no Brasil. A análise que 

empreendemos sobre o programa RHAE-Pesquisador na Empresa demonstra que a lógica 
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de preponderância do agente estatal, imbuída até mesmo na iniciativa de chamar os 

demais atores a participarem do processo, tem gerado resultados aquém do esperado. 

A comparação com a Coreia do Sul, praticamente um “tipo ideal” de estudo, ajuda 

a esclarecer o porquê de naquele país ter ocorrido um processo constituído, basicamente, 

ao se observar o que propõe a teoria da Tripla Hélice: o Estado foi, e continua sendo, um 

ator fundamental ao propiciar condições básicas para a evolução dos níveis de produção 

científico-tecnológica naquele contexto. No entanto, conforme lembra Kim (2005), isso 

não significou que universidades e empresas assistissem a essa evolução passivamente, 

elas interagiram entre si e, igualmente, com a instância estatal. Foi criada, portanto, a área 

de interconexão entre os atores onde mais se abrem chances para que ocorram inovações 

e aprimoramento da competência tecnológica de uma sociedade. 

Pontuamos anteriormente, contudo, que o modelo da Tripla Hélice tem encontrado 

críticas por um possível viés em preponderar casos bem-sucedidos de nações 

historicamente organizadas economicamente e com acúmulo de capital financeiro 

suficiente para a promoção de políticas amplas de capacitação tecnológica (DAGNINO, 

2003). No entanto, percebemos que tal abordagem tem se mostrado altamente preditiva 

para a análise das diferenciações existentes entre os países que são líderes na área de 

CT&I (tanto na produção científica quanto tecnológica), daqueles que ocupam posição 

intermediária, e também dos outros que menos avançam nessa área. 

Ainda nesse contexto, destaca-se que Etzkowitz e Leydesdorff tem apontado para 

algo discutido por Knorr-Cetina (1982), que é a emergência e a necessidade, cada vez 

maior, de a comunidade científica construir arenas transepistêmicas. Ou seja, o mundo da 

ciência, aqui traduzido pelo mundo da universidade, não pode se fechar para si mesmo. 

A troca com as empresas, o mundo do capital, traz contribuições não só materiais-

econômicas, mas formas diferentes de lidar com novos fenômenos que exigem uma 

atenção cada vez maior do pesquisador. De igual modo, o mundo organizacional, 

traduzido pelo mundo do Estado, também tem contribuição importante a oferecer nessa 

relação. Trata-se, portanto, de uma abordagem condizente com o que é proposto pelos 

teóricos da Tripla Hélice. 

Tendo em vista a questão colocada acima o caso do Brasil nos indica que há muito 

a ser feito. Raízes formacionais importam, mas elas também sofrem, inevitavelmente, a 

mutação provocada pelo tempo. Os aspectos presentes no desenvolvimento da Ciência, 

Tecnologia e Inovação colocam o país na encruzilhada, portanto, de fomentar novos 
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modos de inter-relacionamento entre atores essenciais para o crescimento econômico e 

social de uma nação. Estado, empresas e universidades, conforme mostra a experiência 

da Coreia do Sul, bem como apontado por Etzkowitz e Leydesdorff (2000), são membros 

de um todo, cada um com atribuições específicas, mas que podem e devem dialogar e, 

assim, criar zonas de inter-conexão entre eles. Só assim será possível que “the new mode 

of knowledge production generates an endless transition that continuously redefines the 

borders of the endless frontier” (Idem, p. 119). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estudar a “inovação”, levando em consideração uma abordagem sociológica, é 

desafiador. No desenvolvimento deste trabalho procuramos não ficar restritos apenas à 

uma simples descrição de dados e números, mas procuramos, acima de tudo, fazer um 

esforço analítico que nos exigiu abordar questões que poderiam ser consideradas 

exógenas e incongruentes entre si, como é o caso da explanação inicial sobre aspectos 

constitutivos da formação do Estado brasileiro e sua correspondência com as modernas 

formas de proporcionar uma alavancagem na produção de conteúdos inovadores. 

O que se mostrou aqui foi que processos modernos, como a produção de patentes, 

por exemplo, não é incompatível com traços “culturais” presentes no contexto de 

sociedades diversas. Tal observação vale tanto para o Brasil quanto para a Coreia do Sul. 

Em relação à experiência brasileira o que se percebe é o enraizamento de uma concepção 

de Estado que engendra as políticas destinadas à Ciência, Tecnologia e Inovação. Estes 

traços podem ser visualizados na dubiedade tratada pelos livros-base – Verde, Branco e 

Azul - para o desenvolvimento científico-tecnológico brasileiro, onde se vê que o Estado 

invoca a necessidade de maior participação da iniciativa privada nos investimentos para 

promover a inovação, mas ao mesmo tempo também se afirma a elevação das 

responsabilidades governamentais nessa área. Não sem razão, indicamos que a lógica 

desenvolvimentista-gigantista do Estado brasileiro, conforme salientou Jaguaribe (1972), 

não se restringe apenas às estruturas da economia, mas que se espraiaria para diferentes 

vertentes. 

Como a teoria da Tripla Hélice mostra, os contextos onde as hélices “Estado, 

universidades e empresas” não se inter-relacionam, não se criam ambientes propícios à 

inovação. Se um dos atores se sobrepõe às atribuições dos outros, como é o caso do Estado 

brasileiro, não é difícil imaginar a dificuldade que o país tem para inovar. Isso pode ser 

observado no programa RHAE-Pesquisador na Empresa, que tem mostrado resultados 

pouco animadores para uma sociedade dinâmica, criativa e produtiva, como o é a 

brasileira. 

É possível que o quadro se altere, necessariamente, com a mudança de posição 

das hélices do sistema? A experiência sul-coreana apresenta que lá, nos momentos iniciais 

de construção de um sistema nacional de inovação, o governo atuou pesadamente 
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procurando criar um ambiente facilitador para a emergência de processos inovativos. No 

entanto, também foi chegado um momento de refluxo das atribuições do Estado, e a 

indicação de que empresas e universidades tinham que estabelecer pontos de contato se 

quisessem ser mais competitivas, bem como atuarem no desenvolvimento tecnológico. O 

que se observou foi um rápido crescimento nas patentes concedidas a produtos e 

processos sul-coreanos, gerando um posicionamento de destaque no cenário internacional 

(KIM, 2005). 

A receita a ser seguida pelo Brasil deve ser a mesma? Este não é um dos 

pressupostos assumidos por este trabalho. O que fizemos aqui foi estabelecer uma 

compreensão sobre a incongruência entre os constantes avanços econômicos e científicos 

conquistados pelo país, contrastando com uma falta de desenvolvimento tecnológico que 

acompanhe esse crescimento. Observa-se, portanto, uma eficiência da ciência brasileira e 

um quadro distinto, ou até mesmo contrário, em relação à tecnologia. Acompanhando 

essa constatação se nota que tanto a ciência quanto a tecnologia são impulsionadas, 

fomentadas e articuladas pelo governo. Esta constatação foi a principal razão que nos fez 

analisar criticamente os meandros das políticas destinadas à CT&I. 

Reconhecemos, no entanto, que este é um campo de estudo em aberto e que nossos 

resultados podem ser reavaliados, ou até mesmo contestado, com observações futuras. 

Cremos que esta temática carece de uma agenda de pesquisa mais ampla, mais 

diversificada e, principalmente, mais interdisciplinar no contexto das ciências humanas. 

Um aspecto fundamental que, a nosso ver, merece ser melhor abordado é a possível 

existência de uma área de enfrentamento entre os atores universidade-empresa. Um dos 

indicativos oferecido pela literatura sobre essa área, bem como sobre os dados de inserção 

de pesquisadores na iniciativa privada, é de que há um gap bastante considerável no 

estabelecimento de uma relação mais eficaz entre esses dois polos. 

Aliado a isto queremos ressaltar que o cabedal teórico utilizado, principalmente 

em relação à teoria da Tripla Hélice é, não obstante sua aceitação, algo passível de receber 

maiores contestações. Algumas das principais críticas foram apresentadas, em especial, 

sobre o possível caráter determinístico de sua abordagem. Apesar de considerarmos que 

Etzkowitz e Leydesdorff deram respostas satisfatórias em relação a isto, cabe-nos 

ressaltar que uma confrontação melhor embasada e mais particular pode levar a uma 

reavaliação de certos aspectos teóricos, como, por exemplo, se novas formas de 

interconexão entre as hélices, que não horizontalmente, podem continuar ajudando na 
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criação dos ambientes propícios à inovação. Falamos isso pensando especificamente 

sobre a China, com seu capitalismo de estado e sua incrível expansão tanto quando se 

analisa especificamente a produção científica quanto se parte para a observação da 

produção tecnológica. 

Como se vê ainda há muito a ser feito e muito a ser debatido nesse campo de 

estudos. Os mais diferentes países têm concentrados esforços em aprimorar suas 

capacidades tecno-científicas. Logo há um motivo para que isso ocorra e, dessa forma, há 

uma necessidade de avaliar tais ocorrências. O caso do Brasil é um deles e procuramos 

entender o porquê de o país não avançar no campo da inovação. Nosso plano pode ser 

considerado audacioso, mas tentamos sedimentar algumas inferências e apontar para 

questões que ainda não foram trabalhadas a fundo. Que essa seja uma janela aberta para 

novas interpretações! 
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