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Resumo

O desenvolvimento dos Sistemas Nacionais de Inovação em Biotecnologia e 
Nanotecnologia pode auxiliar na redução da dependência teórica, científica e 
produtiva  brasileira.  O  objetivo  do  projeto  é  analisar  a  formação  e 
desenvolvimento  dos  sistemas  de  inovação  de  biotecnologia  e 
nanotecnologia  no  Brasil.  Os  procedimentos  metodológicos  realizados 
envolvem  a  revisão  de  literatura  sobre  inovação  e  seus  indicadores  de 
desempenho e a análise da produção de conhecimento e das patentes nos 
países  desenvolvidos  e  no  Brasil  nas  áreas  de  biotecnologia  e 
nanotecnologia  A  metodologia  utilizada  é  descritiva.  A  parte  empírica 
envolve coleta e análise de patentes brasileiras  no exterior em bases de 
patentes internacionais(USPTO, WIPO e OCDE – Patent Database ) e  de 
residentes  e   não  residentes  no  Brasil  (INPI).  A  análise  dos  resultados 
revela vantagens competitivas e  avanços do SNI na área de biotecnologia 
(patentes  nacionais e  internacionais). O SNI de nanotecnologia encontra-se 
em formação e embora haja um significativo número de patentes nacionais, 
há poucas patentes internacionais, revelando desvantagem tecnológica  na 
área. O artigo finaliza destacando o potencial de transformação e os riscos 
envolvidos  no  uso  de  tecnologias  relacionadas  à  nanotecnologia  e  à 
biotecnologia e a significativa evolução no curto período de tempo analisado, 
a partir dos indicadores selecionados.
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Introdução

Schumpeter  salienta  a  importância  das  inovações  para  a  economia 
capitalista, pois elas fomentam o desenvolvimento do sistema capitalista. A 
abordagem  evolucionista  apóia-se  na  endogeneização  do  processo 

mailto:mgabardo@sercomtel.com.br


inovativo;  esta abordagem  preconiza  que  as  mudanças  técnicas  e  os 
processos de difusão da inovação tecnológica envolvem a interação entre 
determinantes de demanda, ciência e tecnologia. Através da existência de 
redes científicas, tecnológicas e produtivas, pode-se direcionar a formação 
de um Sistema Nacional de Inovação, em que haveria, conforme o modelo 
de tripla hélice, uma ação conjunta entre os institutos de pesquisa, empresas 
e o governo. Conforme Leydesdorff  (2010), tais interações tridimensionais 
gerariam uma patente.

Freeman e Soete (2008) apontam as ondas sucessivas de progresso 
técnico, caracterizando o estágio atual como a quinta onda de Kondratieff. 
Wonglimpirayarat apud Andersen (2006) afirma que a nanotecnologia está 
entrando o sexto Kondratieff.

A  área  de  biotecnologia  é  considerada  estratégica  para  o 
desenvolvimento no campo da saúde, da agricultura, do meio ambiente; ao 
passo que a nanotecnologia contribui para o desenvolvimento no campo da 
saúde, agricultura, meio ambiente, engenharia e tecnologias  de informação 
e  comunicação entre outras.

Para  avaliar  a  produção  nessas  áreas  dos  países  desenvolvidos, 
utilizam-se a identificação de palavras-chaves  e procura  dessas no título 
e/ou  resumo das patentes  na  base de patente  WIPO,  USPTO e OCDE-
Patent  Database.  Para  o  caso  do  Brasil,  as  informações  sobre 
patenteamento  são  feitas  no  INPI  utilizando  as  mesmas palavras-chaves 
para identificar o sucesso das políticas públicas de incentivo a essas áreas 
no Brasil.

Revisão de Literatura

As  inovações  caracterizam  uma  condição  essencial  para  que  aja 
progresso  econômico  e  são  elemento  crítico  na  luta  concorrencial  das 
empresas  e  das  nações.  Elas  têm importância  não  somente  no  sentido 
estrito de aumentar a riqueza das nações pelo aumento da prosperidade, 
mas também são importantes porque permitem uma melhora ou piora da 
qualidade de vida. As inovações são sistêmicas por natureza e não eventos 
isolados. É esta interdependência econômica e tecnológica sistemática que 
deu  origem aos  efeitos  de  captura  ou  “lock-in”  de  cada  um  dos  estilos 
dominantes de tecnologia.

Schumpeter (1939) apresenta historicamente as ondas de progresso 
técnico, descritas por ele como “revoluções industriais sucessivas”.  Cada 
ciclo é único devido à variedade de inovações técnicas e à variedade de 
eventos históricos, tais como guerras, descobertas de ouro ou quebras de 
safras – atuando de forma a configurar a sua idéia de destruição criativa.

Freeman e Soete (2008, p. 47) apontam cinco ciclos de Kondratieff. A 
biotecnologia  e  as  TICS  fomentaram  o  quinto  ciclo  de  inovações. 
Wonglimpirayarat  apud  Andersen(2006)  afirma  que  o  ramo  da 
nanotecnologia constituirá o sexto Kondratieff. No final do sec.XX e início do 
século  XXI  são  implementados  planos  para  o  desenvolvimento  da 
biotecnologia e nanotecnologia nos países desenvolvidos. No Brasil também 
são  implantados  os  programas  de  Redes  Cooperativas,  Editais  que 



fomentam a pesquisa em biotecnologia e  nanotecnologia e os Institutos do 
Milênio. (CAMARA e outros, 2010; FIGUEIREDO, 2006).
Resultados e Discussões

A  análise dos dados de WIPO e  OECD-Patent Database entre 2002 
e 2006 revela que os países desenvolvidos selecionados – EUA, Japão e 
UE-27  –  apresentam  número  absoluto  e  vantagens  comparativas  em 
patentes   na  área  de   biotecnologia   -  frente  ao  Brasil  e  outros  países 
emergentes  dos  BRICS.  No  entanto,  o  Brasil  ampliou  suas  vantagens 
comparativas  em  biotecnologia  e  tem  garantido  crescente  número  de 
patentes garantidas internacionalmente.(TABELA 1; TABELA 2).A  análise 
dos  dados  do  INPI  revela  que  o  país  apresenta  crescimento  no 
patenteamento de produtos de biotecnologia e nanotecnologia, sinalizando 
crescentes  resultados  derivados  do  mas   que   parcela  substantiva  das 
patentes  é  de não residentes, logo não deriva do desenvolvimento dos SNI 
em biotecnologia e nanotecnologia. No entanto, em termos internacionais os 
resultados são extremamente insatisfatórios no campo da nanotecnologia, 
com poucas  patentes  internacionais  garantidas,  ao  contrário  dos  demais 
países dos BRICS - Brasil, Rússia,Índia e China- , sinalizando um retardo do 
desenvolvimento setorial  ainda  superior.  As informações de patentes no 
INPI em biotecnologia e nanotecnologia expressam os primeiros frutos do 
sucesso dos SNI em nanotecnologia e biotecnologia (TABELA 3)

A  análise  conjunta  dos  dados  WIPO,  OCDE-DATABASE,  WIPO e 
dados  do  INPI  ilustram  que  o  incentivo  do  governo  nas  áreas  de 
biotecnologia e nanotecnologia tem contribuído para avanços científicos e 
tecnológicos, dado que há empresas nacionais e universidades federais  e 
institutos de pesquisa nacionais que usufruem da patente garantida no Brasil 

Tabela 1 – Vantagens reveladas  em 
biotecnologia – 1996/1998 e 2004/2006

1996-
1998

2004-
2006

EU27 0,70 0,86
BRICS 0,63 0,73
EUA 1,34 1,27
Brasil 0,50 0,93
China 1,10
India 1,10
 Federação Russa 0,44 1,03
Fonte:OECD, Patent Database June 2009

Tabela 2 -Parcela  de mercado das patentes 
internacionais em biotecnologia -2006 %

2006
EUA 43,50
EU27 26,84
Japan 11,63
BRICS 3,92
China 1,85
India 0,88
Brazil 0,30

Fonte:  OECD, Patent  database, June 2009.

TABELA 3 – Patentes em Nanotecnologia  e Biotecnologia  no Brasil – INPI -2000/2010

Palavras-chave Resumo Resumo

NANOTECNOLOGIA  BIOTECNOLOGIA

Nanocompósitos 51 Biotecnologia 37

Nanotubos 34 Genômica 24

Nanopartículas 227 Genética 302

Nano 34
Fonte: INPI,2010, dados de  maio de  2010



e  fora dele; mas  uma  análise  mais  apurada também permite verificar que 
uma parcela significativa das patentes é de  não residentes – logo não está 
associada às políticas  brasileiras   e aos  sistemas  nacionais de inovação 
locais.  Os  recursos  financeiros  aplicados  no  Brasil  e  os  investimentos 
tardios frente  aos demais países têm  contribuído para o crescente sucesso 
dos sistemas de inovação em nanotecnologia e em biotecnologia, sobretudo 
pela  presença  de  institutos  de  pesquisas  ligados  ao  Estado,  como  as 
universidades federais.  Mas a produção científica e tecnológica nas duas 
áreas é  bem inferior  aos resultados  obtidos  pelos  países  desenvolvidos 
e pelos demais  países dos  BRICS ( Brasil, Rússia, India e China).

Conclusões

 A  análise  dos  indicadores  de  patenteamento  revela  que  o 
desenvolvimento do Brasil nas áreas de biotecnologia e nanotecnologia não 
ocorre  na  mesma  intensidade  que  nos  demais  países  selecionados.  O 
volume de recursos destinados, embora elevado para a realidade brasileira, 
é menor relativamente aos países desenvolvidos e com um início tardio. É 
necessário ampliar os investimentos e os esforços científicos para promover 
uma aceleração  do  desenvolvimento  tecnológico  e  ampliar  a  capacidade 
potencial de desenvolvimento. Em termos internacionais, o patenteamento 
em biotecnologia revelou maior  competitividade;  em termos nacionais,  as 
patentes garantidas  em  nanotecnologia e  biotecnologia sinalizam  que os 
esforços  dos  respectivos  SNI  têm  sido  positivos,  mas  podem  ser 
incrementados.
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