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o papel que a produção científica e tecnológica tem no 'proce~
so de desenvolvimento capitalista foi extensamente
pelos economistas clássicos - em particular Marx e

discutido
Ricardo -

e, durante um longo interregno neo+cLâs s í co , enriquecido com
a contribuição de Schumpeter (1). A partir dos anos '50 um gran
de número de autores, nos países industrialmente avançados.
prodUziram trabalhos onde são discutidos, de uma parte, os
efeito~ do progresso t;cnico e científico no processo de cres
cimento e, por outra, as condições econ5~icas e sociais que
condicionam esse progresso.

Parte substancial da literatura dos países capitalistas avan
çados, de inspiração neo-clássica, trata o papel do progresso
técnico a partir das funções em que se consideram as contribui
ções dos fatores capital e trabalho para o crescimento total
do produto, sendo a parcela de crescimento não explicada por
esses dois fatores - o "resíduo" - atribuída ao progresso téc
nico(2).

Uma abordagem do papel do avanço técnico que nos parece mais
fecunda, em termos explicativos, é encontrada retomando-se as
questões levantadas pelos economistas clássicos. Tais estudos
enfocam o progresso técnico pelo seu papel no processo de acu
muIação capitalista e distinguem as diferentes funções que cum

. '",,--

pre em diversas condições históricas. Esta visão encara a tec

(1) Rosenberg, N., "Problems in the Economist's Conceptualiza
tion of Technological Innovation". In Rosenberg, N. in:
Perspectives on Technology, Cambridge Press, U.S.A., 1976.
Erber, F.S.., "Progresso T;cnico e política Econômica num
País Capitalista Perif;rico". In Ciência e Cultura, vol.
29, n9 5, 1977.

(2)
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nologia, ou melhor as inovações técnicas, como processos ine'
rentes ao sistema capitalista e, como tal, resultado de deter
minadas relações sociais de produção.

Para Marx,foi a passagem do sistema manufatureiro, baseado na
divisão do trabalho manual, para a produção mecani~ada, que
deu origem às condições para o uso da ciência na produção(3) .

. ,Assim, historicamente a manufatura formou a "base técnica" pa
ra a grande indústria: "A grande indústria foi, portanto, obri
gada a produzir seu meio característico de produção, a maqui
na, para produzir outras maquinas. Ela criou, assim, para si
mes~a, uma base técnica adequada e pode, então, caminhar sem
lünites,,(4)•

Dentro dessa perspectiva, Tolipan chama a atenção para o ..cara
ter hist6rico do progresso técnico ressaltado pelos classicos
e que é perdida na abordagem neo-clássica, que tende a vê-lo
como algo "natural" e, em boa medida. "autônomo". Para o au
tor, tal abordagem teria uma dupla perspectiva hist6rica: ao
nível dos diversos modos de produção, cada um deles teria um
processo de trabalho e uma estrutura técnica específicos e, no
modo de produção capitalista, dependerá das condições de con
corrência e das relações existentes entre capitalistas e tra
balhadores. Assim, Tolipan afirma:

(3) Marx, K., "Le Capital". Ed. Ga11imard, Paris, França, 1965,Seção IV, Capo XV, p. 919.
(4) Marx, K.~ op. cit., pp. 929-930.
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"O progresso técnico capitalista de
sempenha três funções relevantes pa
ra o modo de produção:
I. uma função de base técnica ade

quada ao capital; -
IL. uma função de produção de exce

dente relativo; . -
III. uma função de centralização dos

capitais.
Podemos, então, diz~r que o ritmo e
o sentido do progresso técnico capi
talistà dependem, a cada etapa do
desenvolvimento capitalista, da en
fase que estiver sendo imprimida a
estas funções ou às combinações de
las"(5).

Essa linha de reflexão parte, portanto, do suposto de que a
tecnologia é uma variável dependente, condicionada pelo nível
das forças produtivas e pelas relações sociais de produção a
elas referidas.

Embora a questão das relações entre a ciência e a tecnologia
permaneça como um campo ainda aberto à discussão entre a maiur
parte dos estudiosos da prática científica, parece haver con
senso quanto ao conceito de ciência como o repositório de
leis conhecidas sobre o mundo f!sico e natural. O avanço do co
nhecimento dessas leis seria objeto de um campo que tem sido
chamado de pesquisa básica ou pesquisa científica. E importan
te ter presente que tanto a ciência como a tecnologia sao pa~
tes de um conjunto mais amplo, que seria o conhecimento aplica
do à ·R:odução. Mas. ambos campos de conhecimento nao parecem
ser redutíveis um ao outro. Ao conhecimento tecnológico corre~
ponderão generalizações parciais de experiências e de base em
pírica que nao estão, necessariamente, ~nvolvidas ao nível da
ciência.

(5) Tolipan, R.M.L., "Tecnologia e Produção Capitalista". In
Estudos CEBRAP, n9 11. São Paulo, 1975f p. 45.
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Sabe-se que o conhecimento científico caminha i frente do esta
do da tecnologia utilizada nos processos produtivos. Ou seja,
enquanto a pesquisa basica possui um campo próprio de prod~
çao e um determinado padrão específico de avanço do conhecime~

I to, a natureza do desenvolvimento tecnológico parece ser dis

I
tinta daquela que orienta o progresso da ci~ncia. Portanto, a
interação entre os domínios da ci~ncia e da tecnologia não pa

I
rece ser simples e linear, havendo um n~mero muito grande
elos entre'ambos. Rosenberg(6) anota que embora a aliança

de
en

I
tre ci~ncia e tecnologia esteja, em i1guns setores, firmemente

I
estabelecida (notadamente nos setores principais das economias
do mundo industrializado) esta aliança ~ recente na :hist6ria.
Tal 'intimidade, hoje observada em muitos campos, era desconhe
,cida durante a Revolução Industrial inglesa dos s~cu1os XVIIII e XIX, e foj um relacionamento que,se deu de forma altamente

I seletiva. Embora houvesse crescente comunicação entre a ci~n

I
cia e a tecnologia, ~ inegável que a maioria dos inovadores na
Revolução Industrial er~ composta de tecn610gos e engenheiros.
Seus trabalhos nasciam de suas preocupações com problemas t~c
nicos lançados pelo sistema produtivo, e a assist~ncia que re
cebiam do mundo da ci~ncia contemporânea era mínima ou, namaio
ria das vezes, inexistente. Assim, dira o autor que:

I,
I
I ttAocontrario de muito daquilo que te

nho pretendido chamar de metodologia,
de relacionamento entre a pesquisabá
5ica e sua aplicação, o grande estr
mu10 i pesquisa numa áreamuitasve
zes vinha depois e não antes de umaI

I
I (6) Rosenberg, N., "Aspectos Hist6ricos das Relações Econôm.!.

cas da Ci~ncia e da Tecnologia". In: Anais do Seminário I~
ternacional de Estudos sobre política Científica,CNPq, Rio
de Janeiro, março 1978.I
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invenção ou inovação. A ciincia bisi
ca foi motivada muitas vezes pela ne
cessidade de gerar, por exemplo, uma
tecnologia auxiliar para alimentar o
desenvolvimento e exploração de uma
invenção inicial do que o contri
rio" (7).

Em resumo, pode-se dizer que o relacionamento entre ciincia e
tecnologia possui uma cariter "dialético", onde um influencia
o outro com relações importantes, muitas' vezes passando-se da
tecnologia para a ciincia e não da maneira inversa.

Nessa ordem de idéias e no âmbito deste trabalho, entendemos
que o desenvolvimento tecnológico é um dos elementos fundamen
tais do desenvolvimento econômico e que, em princípio, o con
ceito de tecnologia pode ser entendido como "... a aplicação
sistemitica de conhecimentos elaborados pela ciincia, e também
pela experiência, ã produção de bens; serviços ... incluindo
as ideias de conhecimento, aplicação e utilidade" (8).' p

Tal proposição entende que a tecnologia, como conhecimento, e~
ti intimamente relacionada com sua fonte geradora - a
cia -, com a qual compartilha de área comuns. Pois em

ciin
certos

momentos, e difícil deslindar, de forma precisa, " o momen
.to em que um cientista procura simplesmente conhecer um fenô
meno daquele que busca a solução para um problema mais ou me

I nos relevante para a sociedade em que vive,,(9).

I
I
I
I

(7) Rosenberg, N., op. cit., p. 82.
(8)

(9)

Fajardo, L.H., in Anexo aI Proyecto de Investigaci5n sobre
Gestion Tecnologica en America Latina, CLADEA, Bogotá,
Colômbia, 1975, p. 14.
Fajardo, L.H., op. cit., p. 1.
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o conceito de aplicabilidade vincularia a tecnologia com a ar
te, em seu sentido mais amplo, e compreende um espectro onde
se incluem as diversas engenhariai.at€ as artesanias e os off

I cios, e todo o tipo de atividade que o homem desenvolve de
forma sistemitica ou semi~~iste~itica na procura de satisfa-
ções est€ticas, fisiol6gicas, IGdicas outirt€ticas.

~ ...

~ Por Gltimo, a noçao de utilidade relaciona a tecnologia à eco
nomia. Aqui esti implfcita sua relação com a satisfação dene

'~~ cessidades humanas, de forma imediata ou medLat a , No primeir:

\~ caso,sob a forma de bens de Gonsumo e serviços; no segundo ca
\~ -1 50, bens e serviços destinados a produzir outros bens, numa

co.r-rent e que pode ter inGmeros· elos. "Assim, as relações da
tecnologia com a economia apresentam um dup I.o as'pecto : por um

I
I
I
I

'lado, a tecnologia € um ingrediente da produção e de .todo· o
processo econômico geral; de outro, a tecnologia € um bem ~m
si mesmo, com uTI).valor econômico, o ,qual a converte em meI'ca

I
I , oriaou objeto de transações econômicas.

I 'Cumpre assinalar que, na condição de conhecimento que se in
,corpoia i'mãquinas~ fer~amentas e equipamentos de todo tipo

I e que se pode encontrar em liv~os, manuais e escritos de toda
esp€cie, assim como na experiência e habilid.ade de determi

I nadas pessoas, a tecnologia' so f re um processo de d í.fusâo e se
transfere de um país para outro.

I Contudo, as condições de difus·ão e transferência de tecnolo
gia não ,ocorrem num marco de plena espontaneidade. Pelo fato
de que a tecnologia se constitui em'um bem econômico, sus·ce·tíI
vel de ser apropriado, e por ser um rnécanism6' de controle e
suprernacia de um país sobre out ro ou de um grupo sob re out r?,

I
I
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ocorrem, em conseqU~ncia, limitaçBes a eSSa dlfusão e se esta
belecem condiçBes para a sua transferência que são, geralmen
te, mais vantajosas para quem a possui dó que para quem are
cebe ou queira receb~-la.

Os desníveis de desenvolvimento econSmico e tamb~m de desen

I
volvimento tecnológico em escala mundial, criaram situações------------~--

I
~e de~~~ª~_~onSmica e tecnológica entre os países de in
~U~!~_~.~}_~~~~~~o~~~nçadae os países menos desenvolvidos nesse
campo. Esta dependência não permite a estes últimos passarem,
de forma espontânea, para uma etapa de râpí.do desenvolvimento
t~cnico que tome em consideração suas próprias coridições eco
nSmicas e sociâis: ao contrário, distorce e detém o desenvol

I
vimento tecnológico dos mesmos, criando fenSmenos de transfe
r~ncia inadequada e tornando cada vez maior o chamado "hiato
tecnológico".

I , '(lO)
A esse respeito, Rattner argumenta que as funçBes do pro
gresso t~cnico transcendem ao campo econ6mic6 stricto sensu,I possuindo outros desdobramentos. Para o autor, a tecnologia

I

e a ci~ncia serviriam i manutenção de estruturas de poder: no
interior das unidades produtivas, através 'da organização dos
pr~cessos de trabalho e, ao nível mais amplo da sociedade, me
diante a despolitização das 'questBes econ6micas e sociais

I atribuindo-lhes um caráter técnico e "neutro". De outra" .

te, os conhecimentos t~cnico e científico seriam utilizados
I 'como meio de previsão e manipulação da sociedade e, pela valo

I
I (10) Rattner, H., "O Controle da Transferência de Tecnologia

para Países em Desenvolvimento". In Revista de Adminis-
tração de Empresas, vol. 13, n9 1, 1973~

I
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I

I rização do progresso t~cnico como algo intrinsecamente bom,

que a todos beneficiaria, pelo uso das realizações
cas e tecnologicas como elementos legitimadores da
econômica e política vigente.

científi
estrutura

I
Como conseqUência. é em função dessas características que se
estabelecerão os laços pelos quais a tecnologia passari a se
relacionar com uma série de estruturas e processos sociais mui
to complexos. E seri na qualidade de conhecimento que a tecno
logia teri sua mais íntima conexão com as instituições que aI
sociedade estabeleceu para criar, difundir e transmitir conhe
cimentos.

I Nessa linha de raciocínio, e se estimamos que tanto o progre~
so quanto o atraso da ciência e da tecnologia devem ser consi
derados comoconseqUência da forma particular que, em cada so
ciedade, se estabelece a relação entre o sistema produtivo e o
sistema científico-tec~olõgico, somos levados a concluir que o
domínio da produção científica e tecnologica, através de uma
progressiva "tomada de consciência, ê mais afeito is sociedades

1"-- industrialmente avançadas (lI). De fato. existe uma diferença
expressiva entre essas naçoes e os países mais atrasados nesse
càmpo ao tratarem da mesma questão. Se nas sociedades hoje de
senvolvidas o progresso científico e tecnológico foi simulta

I

'",-neamerit e produto e fator do processo de industrialização, :":hâ
uma diferença clara quanto ao encaminhamento da mesma questão

(11) Sant'Anna, V.M., "Ciência e Sociedade no Brasil". Tese de
Mestrado - Departamento de Ciências Sociais Faculdade
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP,São Paulo,
dezembro 1974, p. 8.

I
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I nas naçoes economicamente atrasadas. Nelas nao ocorreu um de
senvolvimento industrial efetivo, e sua historia industrial e
tecno16gica se deu antes a fatores fortuitos, em que a ci~ncia
e a tecnologia avançaram apenas em função de talentos isolados
e como decorr~ncia de atividade de ensino ou de especulação in
dividual.

Desde .0 inicio, as decis6es importante~.quanto ao desenvolvi
mento do setor da ci~ncia e da tecnologia, da mesma forma que
as relacionadas com a industrialização, permanacem circunscri
tas à ação do poder público. Mas tal ação não terá, em nosso
pais, no tocante à ci~ncia e à tecnol~gia - uma continuidade
sem-elhanteàquela que se observou nos pa Is es industrializados.

Podemos argumentar com Sant'Anna, que a descontinuidade entre
a ação do poder público no campo da ci~ncia eda tecnologia ps
de.estar relacionada com o tipo de desenvolvimento econômico
experimentado pelo país, ou seja, numa sociedade cuja base pro

. ,

I' .~.-
dutiva seja orientada por um modelo agrário-exportador a clas
se dominante não necessita criar e incorporar, como nas naç6es
desenvolvidas, os agentes do conhecimento cientifico e tecno16
gico. A natureza de seus interesses, e o fato de ser consumido
ra de bens resultantes da criaçãocientifica produzida fora da
país, fará com que nessas sociedades os cientistas sejam cham~

I

<,dos a atuar somente em momentos de crise, esgotando-se sua fun
çao junto às mesmas ap6s encerrada sua tarefa(12). Tais fatos
poderiam explicar, ainda que parcialmente -, os avanços e re

(12) Sant'Anna, V.M., op. cit., p. 16.
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cuos da ci~ncia e da tecnologia no Brasil nas primeiras eta
pas de sua instituci~nalização(13).

I

A par des~as evid~ncias, é inegável o papel desempenhado pelo
Estado nos processos de industrialização que se verifica nas
economias subdesenvolvidas. Ali D poder pGblico assume atare'
fahistórica de forjar as condições para que progrida a indus
trialização.

I No caso brasileiro, em que pese a descontinuidade antes referi
da, observa-se uma alteração sensíveÍ na ação do Estado, a par
tir dos anos que sucedem o segundo pós-guerra. Nesse sentido,
o quadro evolutivo atual, que,se verifica na área de ci~ncia e
tecnologia, ê parte, por certo, do padrão de crescimento que
vingou no pafs desde 1950. ~ também constituído nesse perfodo
o feitio,da política~para ci~ncia e tecnologia, por força ~e
determinações que adv~m das formas de organização polftica e
da composição de interesses que estruturam aquele padrão.

I Nota-se, a partir do pe rIodo acima mencionado, o momento de in
trodução, na agenda governamental, de questões que abordam o
desenvolvimento científico e tecnológico; sua importação do
ex~erior, difusão e invenção locais. Assim, a partir de 1950,
as\~olfticas do Estado, relativas ao progresso científico e
tecnol€gico podem !?ervistas como dois momentos: o primeiro de

r ,_.,-

I
(13) N.A.: Situamos a fase de institucionalização da ci~ncia

no Brasil conforme propõe Sant'Annq. Para a autora essa
etapa tem o seu início a partir da década de '30! quando
se percebem esforços deliberados para o fortal~clmento d.as
instituições científicas locais e sua progresslva desvlg
culação da "ciência externa". V. Sant'Anna, op . c~t.,p,',23.
Ver ainda Basalla, G., "The Spread of Western Sc í ence ..
In Science, vol. 156, n9 3775, 1967.
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les, c6mpreendido pelos planos e programas formulados entre os
anos de 1957 e 1967, cujas políticas terão um caráter essen

I

cialmente implícito e genérico; o segundo, com início no final
de 1968, onde as políticas possuem caráter mais explícito, in
dicando a necessidade de orientar as demandas do setor produti
vo e de incentivar a criação de "know how" interno. Como conse
qUência" surgem medidas concretas, através de um conjunto de
normas jurídicas, 'de planos e programas setoriais que irão con
templar a constituição das bases físicas e institucionais para
a efetiva implementação dessas propostas.

Neste estudo discutimos os marcos principais das políticas pa
ra'o desenvolvimento tecnológico no Brasil no período compreen
didó entre 1957-1974, alguns de seus resultados, assim como
suas tendências no período recente. Nosso propósito é demons
trar que existe um dissenso entre a proposta oficial ~ os re
sultados alcançados. Pois, se ao longo do período estudado o

<.

I' ,-- ,

discurso oficial proclama - implícita e explicitamente -,a bus
ca de autonomia no setor tecnológico, os efeitos alcançados in
dicam que tal política favorecerá a crescente importação de
conhecimentos tecnológicos do exterior. Verifica-se, portanto,
um descompasso entre o proposto e o efetivamente realizado,ten
do'como resultado uma crescente dependência dq país em face
das fontes fornecedoras externas de tecnologia, vale dizer,das
economias centrais.

Na elaboração deste estudo procuramos ,verificar esse descompa~
so através de dois instrumentos principais: por um lado, estu
damos as propostas políticas para o desenvolvimentotecnológi
co através das diretrizes contidas em planos e programas de
governo do período indicado; de outra parte, buscamos comprova
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çio mediante a an~lise dós dados apurados pelo IPEA ~ Insti
tuto de Planejamepto Econ6mico e Social, sobre a importação de
tecnologia para o país, nos contratos registrados no Banco Cen
traI que cobrem o período entre 19fi3-l970.

A exposição de5te trabalho foi ordenada como segue: no primei
TO capítulo são analisados os pTin~ipais aspectos da política
explícita de tecnologia no períodoentr~ 1957-1974; o segundo
capítulo examina os resultados dessa proposta num dado momento
do desenvolvimento econômico e social do país; a questão do
custo da tecnologia importada ê analisada no capítulo tercei
TO; no capitulo quarto, são discutidas as medidas pOlíticas
ma~~ recentes, e suas possíveis implicações para o desenvolvi
mento da capacidade de criação interna de tecnologia no
e ~a diminuição da depend~ncia externa.

Finalmente, cabe lembrar que este estudo ê antes um esboço so
bre a "questão da tecnologia" no Brasil. Nesse sentido, vale
dizer que o seu prop6sito foi o de levantar alguns pontos que
podem auxiliar no entendimento do quadro da depend~ncia tecno
lógica de nosso país.
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o interesse pelos problemas e implicaç5es do processo de p~l!
tica tecnológica não surgiram subitamente nos últimos
Trata-se antes de um processo evolutivo que percorreu

anos.
diver

sos estagios, cada qual caracter1zado por "níveis de consciên
cia" sobre a natureza do problema. Isso é importante porque
nenhum país pode esperar formular e implementar políticas vol
tadas para problemas que desconhece ou sobre os quais tem po~
co domínio. Pela mesma razão, o desenho de políticas e instru
mentos de controle serão condicionados pelo nível de consci~n
cia atingido pelos tomadores de decisão de um dado país com
~elação ao problema da transferência "de tecnblogia(l).

Gonod(2) sugere uma seqUência de estágios nesse processo evo
lutivo.

o primeiro deles pode ser chamado dt:"idade do
fàire'" durante o qual políticas tecnológicas são
tes e, em conseqUência ~-não há nenhum controle na

'laissez-
inexisten
aquisição

de tecnologia, sendo esse processo absolutamente anárquico.

r- --- - No segundo estágio ocorre uma importação indiscriminada de

I-

tecnologia. O objetivo é ter acesso ao conhecimento tecnológi
co produzido no exterior, através de políticas de atração de
investimentos de capital externo, aceitação incondicional de
licenças, acordos de patentes e marcas e assistência técnica.
B a era do "laissez-passer".

(1) Contreras, C.Q., "Technology transfer: A survey and some
policy proposals". Lima, maio 1971, mimeo, p. 10.
Gonod, P.F., "Clefs pour Ie transfert tecn010gique". In~
titut de .Développement Economique - BIRD, Washington
D.C., 1974.

(2)
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No período seguinte surgem os primeiros contornos de um sis
tema científico e tecno15gicd. Tem inicio uma evolução no sen
tido da formulação de políticas com o escopo de criar condi
çoes bisicas para a incorporação de ci~ncia e tecnologia no
processo de desenvolvimento. Esta etapa é caracterizada pelos
primeiros programas para a formação de recursos humanos, pela
criação de uma comunidade científica ainda que embrioniria,
pela fundação dos institutos e escolas ~uperior~s, desenvolvi
mento de uma engenharia nacional e coordenação das atividades
científicas.

o quarto estigio ~ caracterizado pel~ cr~scente tomada de
consc í ênc í a das falhas dos mecan í smos rde trans.ferênc í a de tec
nologia e pela evolução de uma política defensiva, dirigida
contra esses excessos. ~ o período em que começam a surgir e~
tudos orientados para questões tais como relações entre forne
cedores e usuirios de tecnologia. a natureza da informação

I" .-

que esti sendo transferida, e ainda, as condições em que
feita essa transfer~ncia. Ocorre também a ampla difusão
resultados alcançados entre os planejadores da política,
presirios e a certas faixas do público em geral.

.•.
e

dos
em

No quintoestigio são tomadas decisões relativas is condições
em que se processa a transfer~ncia de tecnologia, com vistas

<,
a refórçar, senão a enrijecer, normas defensivas para elimi
nar priticas comerciais restritivas e corrigir os defeitos
dos mecanismos internacionais dessa transfer~ncia. Isso exige
a elaboração e a adoção de leis e acordos internacionais que
regulem as priticas de licença, investimentos externos e rela
ções entre filiais e matrizes das grandes empresas intern,!!

cionais. T~m início nesse período as primeiras tentativas p!

I -
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ra filtrar a importaçio de tecnologia, inserindo-a nos planos
de desenvolvimento, em geral pela criaçio de mecanismos de
controle tais como "bancos de dados" nacionais sobre transfe
rência de tecnologia.

Esta fase ~ caracterizada pelo estabelecimento de institui
ções que controlam a transferência de tecnologia atrav~s de
mecanismos tais como:

/

a) articulaçio entre o sistema ci~nt!fico e ~ecno15gico e o
setor produtivo, atravês da Loca Lã zaç âo de areas
mas e da formulaçio de necessidades tecno15gicas;

probl~

b}. implementaçio de uma po Lft í ca que permita uma competiçio
:real entre os fornecedores de tecnologia, possibilitando
aos compradores a melhor escolha. Esta medida requer a ar

ganização de um sistema de informações para a procura de
alternativas tecno15gicas e sua avaliação subseqUente;

c) o fo~talecimento da independência de centros nacionais de
tomada de decisão sobre a transferência de tecnologia, Yi
sando a fabricação de componentes nacionais com o objetivo
de substituir as importações; e ainda, a seleção de opções

"para a melhor utilizaçã6 dos recursos nacionais, mat~rias-
primas e tecnologia intensivas de trabalho. Isto ~ poss!
';;;-1através da""desagregação do pacote de tecnologia,,(3);

d) surgimento de uma posição de negociação entre os
~Gblico e privado para a aquisiçio ,de tecnologia.

setores

(3) Contreras, C.Q., op. cit., p. 13.
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Num período posterior encontramos o estágio que alguns
res chamam de "diplomacia técnica", durante o qual são

auto
adota

das linhas de ação para uma polItica de compra de tecnologia •
Essas linhas de ação visam atingir metas de planos de desenvol
vimento nacionais e a obtenção de uma colaboração
nalmais livre e efetiva.

internacio

No último estágio há um completo ,conhecimento e controle dos
problemas de transfer~ncia de tecnologia. Isto significa a in
serção de polIticas de transfer~ncia de tecnologia no imbito
da estratégia de desenvolvimento, O· inIcio da capacidade de
negociação para a aquisição de tecnologia externa, plena capa
cidade para adaptar, aprimorar e incorporar essas tecnologias'
e, -ainda, a progressiva ampliação dos mercados nacionais e in
ternacionais de bens e serviços.

Essa seqU~ncia de estágios implica num gradual aumento de "to
mada de consci~ncia" dos grupos que formulam políticas ou es
tão diretamente envolvidos no sistema científico ou produti
vo. Contreras lembra que "existe uma correspond~ncia geral en
tre os níveis de tomada de consci~ncia e o nível de desenvol
vimento de um determinado paIs. Contudo, esses estágios nao
implicam, necessariamente, numa seqU~ncia que tenha sido ou
que .possa ter sido seguida por todos os países,,(4).

"

Discutimos, na seçao anterior, que tanto o atraso quanto o pro
gre?so da ci~ncia e da técnica podem ser considerados como o
resultado das articulações particulares que se'estabelecem en

--------------------------------------(4) Contreras, C.Q., op. cit., p. 15.
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tre o sistema científico-tecnológico e o sistema social. Arg~
mentamos, em conseqU~ncia, que o grau de autonomia sobre a
produção científica e tecnológica alcançava maior consist~n
cia em.sociedades industrialment~ avançadas, havendo, porta~
to, diferença expressiva quanto à tomada de consciência sobre
essas questões entre aquelas sociedades e as nações subdesen
volvidas (5)•

Contudo, podemos avançar que as naçoes em vias de desenvolvi
mento começam a transpor as fronteiras que vao da indiferença
do "laissez-faire" a uma atitude de "tomada de consciência"
com respeito à ciência e à tecnologia. Nesse particular, a
c~escente explicitação de diretrizes para os problemas relati

\

vos a políticas de ciência e tecnologia nos documentos goveE
namentais dos anos recentes-,pode ser indício de que uma mu
dança qualitativa começa a se desenhar nas relações entre a
ciência, a tecnologia e as demandas sociais do país.

(5) Sant'Anna, V.M., op. cit., p. 16.
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1. A POL!TICA DE CIENClA E TECNOLOGIA NOS PLANOS DE
DO PERrODO' 1957-1974

GOVERNO

Est~ ~eção trata dos principais aspectos relacionados •.as
políticas de tecnologia contidos nos planos do governo fede
ral, que cobrem o período compreendido entre 1957 a 1974.

Concentramos a atenção, principalmente, nos aspectos lig~
dos à tecnologia, sem no entanto deixar de mencionar opa
pel que esses documentos conferem à ciência. Nosso propós!
to ê o de verificar até que ponto começamos a transpor as
fronteiras que vão da indiferença do "laissez-faire" a uma

-."tomada de consciência" com respei to à questão da ciência e
.da tecnologia no Brasil.

Nes se sentido, Herrera oferece uma discussão útil para a
compreensão das políticas contidas nos planos formulados pe
los governos latino~americanos de um modo geral para o ~e
senvolvimento econ6mico. Este autor assegura que existe um
erro fundamental em se supor que os obstãculos para uma ~fe
tiva incorporação de C&T na sociedade sejam passivos ou que
a falta de uma política científica coerente seja um fator
que contribua para isso. Diz Herrera: "O fato é que os .' •.pa2;.
ses subdesenvolvidos têm políticas científicas com metas
p?Ôprias C ••• )· Entretanto, é ainda difícil reconhecer a exis
tência dessas ~políticas científicas' sem que seja feita

,I .".uma distinção entre polltica implícita e política explíci
taU(6) •

(6) Herrera. A.O •• "Social Determinants of Science Policy
Latin "America". The Journal'of Development Studies,
9,n9 1, p , 27.

in
vol.

I --



I
I

r

"

8.

Por'polItica explicita'entende-se a polftica ofici~l. '~x
pressa em leis, planos de desenvolvimento, regulamentos e
estatutos, e ainda através de declarações governamentais
sio constituídas por resoluções explicitas e normas reco
nhecidas como a politica cientifica dopais. A pOlitica'i!
plicita'ê mais dificil de ser id~ntificada: embora determi
ne o papel real da ciência na sociedade, não possui "estru

. ,

tura formal", pois ocorre em'condições particulares, con
, , ,

junturais.

Essas duas politicas nao sao necessariamente contraditá
rias e em muitos casos podem ser convergentes. As diver
gências só se tornam criticas quando surgem contradições no
seio de determinado projeto nacional.

Herrera alude i necessidade de tornar claro o conceito de
'poLft í ca implicita' para uma melhor compreensao dos deter
minantes sociais que incidem sobre a ciência e a
gia(7).

tecnolo

Tal conceito estaria baseado na noçao de ciência moderna,
com sua demanda de altos custos e grande esforço social.
politicas implícitas somente se desenvolveram onde houve
~fetiva demanda social para as mesmas. Nesse sentido, o
pr,~meiro grande impulso da ciênc:la surge das exigências da
Revolução Industrial. No final do século XIX, a indústria
começa a precisar cada vez mais das tecnologias baseadas
na ciência. O segundo grande impulso - iniciado no primei

(7) Herreia, A.O., op. cit.,
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ro quartel deste século e que se manteve até os anos '20 -
originou-se nas demandas dos grandes poderes em razao da
competição capitalista. (competição industrial e militar).
Esses dois estigios da revolução técnica e científica 'de
senvolveram-sesem uma política explícita no sentido da
definição de Herrera: "Foram resultado das necessidades so
ciais sobre o sistema científi~o, refletido de diversas e
não institucionalizadas form~s, o que coristitui o que defi
nimos como "política científica implícita,,(8). Assim, polí
ticas científicas explícitas teriam aparecido mais tarde,
dada a necessidade de criar uma estrutura e procedimentos

- institucionalizados no sentido de se obterem retornos -ma
\. .X1mos.

Essencialmente, a 'política implícita' expressa os reque
rimentos daquilo que se pode chamar de "projeto blacional"
de cada país.

De outra parte, a configuração do que seja um "projeto na
.cional". nos leva a um outro nível de analise que também
auxilia na compreensão dos planos que intentamos analisar.
Nesse sentido, o "projeto nacional" é composto por um con
junto de objetivos (ou modelo de país) ao qual as~iram as
classe~ sociais que det~m poder político direto ou indire
'''"'',

to. O mais importante componente desta definição é o con
junto de objetivos concretos, concebidos pela elite que .-e
capaz de articula-lo e implementá-lo. Portanto, esse proje'

(8) Herrera, A.O., op. cit., p. 28.
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to se transforma em projeto nacional quando é realmente ado
tado pelo setor da sociedade que esti no poder e é capaz de
concretizi-lo(9).

o quadro de referência sugerido por Herrera nos leva a con
siderar os planos e programas de governo formulados a par
tir de 1957, no Brasil, como portadores de políticas de
duas naturezas: implícitas e explícitas. Nessa ordem de
idéias, diremos que as políticas implícitas revestem ainda
um outro aspecto: estarão, no caso brasileiro, referidas b~

sicamente às exigências do tipo de desenvolvimento seguido
pelo país. A d{scussão que segtie,relativa aos planos de go
verno poder i auxiliar no eritendimentodessa questão.
\

Em resumb, podemos avançar que a fase de institucionaliza
ção da ciência e, em conseqUência, do desenvolvimento da
tecnologia no país é marcada por dois momentos: o .pr~meiro
deles, representado pelos planos elaborados entre 1957 e
1967, que contemplam as demandas reais do modelo econômico;
o segundo, que não contraria essa orientação, mas que pare
ce apontar para uma política de caráter global, com início
no final de '68.

1.1: Programa de Metas(lO)

o Plano visa uma etapa do processo de substituição de
importações que ji consolidara setores produtivos de

(9)
(10)

Herrera, A.O., op. cito
Presidência da República - Conselho de Desenvolvimento-
Programa de Metas (Rio de Janeiro, 1958).
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bens de consumo nao.duráveis e de bens de consumodu
ráveis menos complexos, que caracterizavam o nGcleo in
dustrial do país. Esse Programa confere prioridade ab
soluta i complementação da estrutura industrial atra
vés da criação de indústrias produtoras de insumos bá
sicos e de um importante setor de produtos de bens de
capital, b~m como i constituição do capital básico que
deveria servir de b~se a essa estrutuia, reunindo as
metas propostas em 5 (cinco).setores: energia, trans
porte, alí.ment.açâo., indústria de base e ensino (11) •

A orientação pr opost.apor esse documento para o proce.?,
.\ so de desenvolvimento brasileiro apontava para um au

mento substantivo das necessidades tecnológicas do sis
tema produtivo do país. Os s..etores contemplados pelas
metas relativas i indG~tria de base sugerem i tecnolo
gia que seria requerida: siderurgia - não-ferrosos, ci
mento - álcalis - papel e celulose - borracha - expo!
tação de minério de ferro - indústria automobilística,
de construção naval e de material elétrico pesado.tt-
Além desses requerimentos, é grande a complexidade da
demanda tecnológica nesta etapa, exigindo utilização

""-..mais intensa e freqUente de tecnologia "não-incornora-
da" complexa. Portanto, há uma exigência de novas fon
tes e formas de tecnologia.

(11) Lessa, C. analisa detalhadamente as propostas
tação do Programa de Metas. Veja-se Lessa, C.,
Anos de política Econôrriica".Ed. Brasiliense,
1975.

e implemen"Quinze
Caderno 4,
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o Programa de Metas ~ precirio e~ sua formulação de
eST. Ao lado de uma preocupação explfcita mas epis6di
ca com aspectos ci~ntíficos e tecno16gic6s, associados

'principalmente ao programa riucle~r, o Plano se reduz i

meta de formação de pessoal t~cnico para a operaçao do
sistema produtivo em expansão. Não visa, portanto, a
participação nacional no suprimento da demanda de tec
nologia associada ã uma onda de inversões.

Assim, o Plano explica que "o desenvolvimento econômi
co pressupõe (•..) melh6ria da produtividade t~cnica,
isto~, melh6r aproveitamento dos fatores de produção,

\ trabalho e capital. pelo aprofundamento tecnológi-
co,,(12).Entre as metas de "educação para o desenvolvi
mento". o programa estabelecida. entre outras. "aumen
tar pata 1000 novos alunos por ano a capacidade das Es
colas de Engenharia. fortalecer o ~nsino m6dio indus
tri'ale agrícola e instalar catorze institutos de pes
quisa.ensino e desenvolvimento (dois institutos de me
cânica. dois institutos de química e um instituto de
matemitica, de ffsi~a, de eletrot~cni~a. de geologia,
de mineração e metalurgia. de gen~ti~a, de economia.
de mecinicaagrícolã, de tecnologia rural e de econo

-"-.,mia rural)..

Apesar dessas políticas explícitas, as demais diretri
zes do Programa de Metas, no tocante ã política ~econo

(12),Presidência de República - Conselho de
Bconôm í co , op, c í t , , vol. '3, p. 375. Desenvolvimento
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mica trazem soluções implícitas para o suprimento da
tecnologia requerida pela etapa de industrialização que
o Plano se propunha inaugurar: políticas relativas ao
capital estrangeiro e i produção e importação de bens
de capital.

Tais propostas criavam canais para transfer~ncia de
tecnologia não-incorporada, na ~edida em que as matri
zes supririam suas subsidiárias de 'tecnologia n ecessâ

ria i sua implantação e operação. De outro lado, afeta
vam favoravelmente a capacidade nacional de importar
bens de capit~l,seja pelo aporte de divisas propicia

\ do pela inversão externa, seja pelo ingresso real de
máquinas e equipamentos como parte mesmo do investimen
to estrangeiro. Cabe assinalar que o investimento ~s
trangeiro sob a forma de máquinas e equipamentos, meca
nismo largamente utilizado durante o período do Plano
de Metas, fora regulamentado atrav~s da Instrução 113
da SUMOC, de janeiro de 1955.

Contudo, estas medidas significam uma "política de res
post'a", isto~, se'por um lado pretendiam atender
demandas derivadas do processo de crescimento, de

•.as
ou

,
'~, tro se propunham a f az.ê=Lo sem alterar o quadro de

pend~ncia do exterior.
de

Quanto is implicações tecnológicas decorrentes da meta
de desenvolvimento de bens de capit~l, embora pareçam
apontar para uma "política de autonomia" (já que leva
vam i substituição de fontes externas de suprimento de
tecnologia Incorporada) ;'essa proposta não resulta de



14.

um obJetivo "autônomo" mas da própria .lôgica do proce~
so de.su6stituiçio de importações. De qualquer manei
ra, ~esmo que se entenda que tais objetivos tivessem
natureza aut5noma, o Plano nio explicitava qualquer
intençio referente ao desenvolvimento da capacidade ig
terna de criação de tecnologia e i restringir a depen
d&ncia tecnolEgica com relação .~o exterior.

Nesse período ocorre uma redefinição nas formas de
transfer&ncia de tecnologia do exterior: reduz-se a
importincia do aporte externo da transfer&ncia de tec
nologia incorporada, mas intensifica-se o fluxo, pro
veniente do exterior, de conhecimentos técnicos nao-
incorporados, atrav~s das empresas estrangeiras e dos
contratos de assistência técnica.

Desta forma, a "política de autonomia", implícita na
política de substituição de importação de bens de cap!
tal, ~eve ser entendida riomarco estrito do seu signi
ficado tecnológico.

Analisando as propostas desse plano, Guimaries e Ford
concluem que a política do governo não parece ter visa
doa redução da depend&ncia externa, pois "na verdade,
promovia um novo modo de inserção da economia brasilei
ra no sistema capitalista internacional,,(13).

(13) Guimarães, E.A.A. e Ford, E.M., "Ci&ncia e Tecnologia
nos Planos de Desenvolvimento: 1956/1973". IPEA, vol.5,
n9 2, dez. 1975, p. 395.



15.

Atrav&s de tais medidas pode-se inferir que as mesmas
viriam consolidar novas formas de transfer~ncia tecno
15gica. E essas formas apontavam para o estreitamento
'dos vínculos entre o país e a economia mundial.

1.2. O Plano Trienal(14)

Os anos que antecedem e sucedem i elaboraçio do Plano
Trienal sao marcados por instabilidade institucional
que, somada à indefiniçio e transitoriedade das poli
ticas econômicas do período, levam ao seu abandono no
decorrer de '63.

\' Sobre o Plano Trienal pode-se falar antes de "inten
ções" do que numa política econômica desenvolvida nes
,se período.

Do ponto de vista da tecnologia, a estrat&gia de des~n
vc;>lvimentoproposta nio acarreta aumento expressivo de
demanda de tecnologia por parte do sistema produtivo.
g verdade que as necessidades tecnológicas da econo
mia brasileira eram, então, significativamente muito

"-mais complexas ede maior amplitude que em meados da
d&cada anterior. Quanto ao Plano Trienal, apenas a in

'~, tençio de .promover a reestruturaçio e a modernizaçio
do setoragropecuirio fazia prever modificações subs
tantivas de requisitos de tecnologia. As demais indica

(14) Presid~ncia da República - Plano Trienal de Desenvolvi-
mento Econômico e Social, 1963-1965 (Brasilia, 1962).
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çSes daspolrticas setoriais - expansio da indústria
de bens de capital -, apontavam somente para o aprofug
damento das necessidadestecnol6gicas ji manifestadas.

Prossegue, ,no periodo posterior a '64~a efetivação dos
canais de transfer~ncia de tecnologia que ~i garantiam
o suprimento da tecnologia requerida para a continuida

..
de do processo de industrialização. Mas as dificulda
d~s enfrentadas pela economia no infcio dos anos '60
ameaçavam a efici~ncia de operação desses canais de
transfer~ncia: de um lado, acoÍltração da capacidade
de importar dificultava acesso i tecnologia incorpora.

'\ da aos bens de capital vindos do exterior; acrescente-
se a isso, a perda de dinamismo do processo de desen
volvimento, a conjuntura econ5mica desfavorivel e a
conjuntura política que desestimulavam o ingresso do
capital estrangeiro.

Às dificuldades trazidas pelo desequilíbrio do balanço
de pagamentos e suas conseqU~ncias quanto i utilização
da tecnologia incorporada aos bens de capital import~

..•

dos, destaca-se a preocupaçao em aumentar o processo de
substituição de importação de máquinas e equipamentos.

,,~ Por exemplo, grandes dotações orçamentirias são desti
nadas ao setor pelo Plano; e; ainda, estabelece-se a
meta de produzir internamente dois terços dos
mentos necessários i realização d~ Plano no setor in
dustrial.

Com essa mudanças de rumo nas diretrizes políticas ge
rais do governo, seria de esperar que houvesse uma reo
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rientaçio quanto i polItica científica e tecnol5gica,
que lhe desse respaldo. O Plano Trienal não parece ter
ignorado a necessidade de uma ação nesse sentido. As
sim, entre seus objetivos básicos enunciava:

"Intensificar substancialmente a açao
do Governo no campo educacional. da
pesquisa científica e tecnol5gica e da
saúde pública, a fim de assegurar uma
rápida melhoria do homem como fator de
desenvolvimento e de permitir o acesso
de uma p<irtecrescente da população
aos frutos do progresso cultural"(15).

De outra parte, vale ressaltar ~s disposiç6es sobre o
setor de energia nuclear: a preocupação não se restrin
ge somente ao aspecto de atendimento da demanda tecno
16gica do setor. E expressa atrav~s das diretrizes pro
postas para capacitar o setor a criar tecnologia -pr9.
pria. são delineadas iniciativas que podem set entendi
das como um programa setorial para o desenvolvimento
cientIfico e tecnol5gico relativo i energia nuclear.
Nesse sentido, previa-se a implementação, pela Comis
são Nacional de Energia Nuclear em cooperação com -or
gãos de pesquisa e a indústria privada, a construção
de centrais nucleares, a produção de combustível nu
clear e da prospecção, lavra e beneficiamento de miné
rios nucleares. Previa-se ainda a realização de pesqui
sa científica e tecnol5gica. em particular no campo de
reatores e materiais para reatores, e o desenvolvimen

(15) Presidência da República - Plano Trienal de Desenvolvi-
mento Econômico e Social.
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to da tecnologia para ridio-is8topos, com vistas i sua
produção e aplicação. L~-se i página 113 do Plano Trie
nal:

"Na medida em que se considere indus-
trialmente desenvolvido opaís que pos-
sa atender às suas necessidades básicas
mediante técnica e recursos próprios, o
Brasil não vencerá, nem a longo prazo,
o ciclo do subdesenvolvimento se, nessa
época, por defici~ncia do programa go
vernamental, de técnica e de aptidãoi~
dustrial, permanecer dependente da im
portação de experi~ncia, técnica, equI
pamentos e combustIveis nucleares, com
a evasão de divisas 'estrangeiras daI de
correntes, para a produção de eletricl
dade de fonte nuclear".

o Plano contempla ainda os setores agropecuário e edu
cacional.

Quanto ao primeiro, delineia um conjunto de m~didas pa
ra sua modernização e reestruturação, e inclui em seus
objetivos básicos "eliminar progressivamente os entra
ves de ordem institucional, responsável pelo desgaste
de fatores de produção e pela lenta assimilação de no
vas tecnicas,,(16). Reconhece que o aumento de introdu
ção de técnicas na'agricultura "... depende, em lar
ga medida, da intensidade e continuidade dos trabalhos

'''''',de pesquisa, experimentação, demonstração e fomento,os
quais, por sua natureza e custo só podem ser realiza
dos por ag~ncias governamentais,,(17). Afirmava a neces

(16) Presid~ncia da República, op. cit., p. 8.
(17) Lbí.d , , p. 161.
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sidade de reformulação da estrutura e normas de op~r!
ção do aparelho governamental e aumentar os gastos
blicos em programas de pesquisa e fomento.

..pu

No que concerne à formação de recursos humanos, o pr~
grama educacional ~ bastante resumido dando atenção ~o
ensino de grau m~dio e primirio. De outra parte, conf~
re muita importância à formação de quadros t~cnicosre
queridos pelo aparelho produtivo. Reconhecendo na fal
ta de pessoal especializado nos diversos níveis um obs
taculo à aceleração do desenvolvimento industrial, dá
ênfase à formação de engenheiros e projetistas, parti

\ cularmente, para atender ã esperada expansão da indús
tria mecânica.

o cortjuntode medidas apontado - especificamente r~la
cionadas à ciência e tecno16gia-, eia, sem dúvida,ig
suficiente do ponto de vista da definição de um esque
ma alternativo, capaz de substituir as fontes externas
de tecnologia e, assim, apoiar uma política global que
contemplava a modificação das relações entre a econo
mia brasileira e a economia internacional .

.1.3. O Programa de Ação ECdn~~ica ddGov~~no(18)
<.

o quadro da economia brasileira em que se insere o
PAEG (1964-1966) não difere qualitativamente daquele

(18) Minist~Tio do Planejamento e Coordenação Econ6mica - Pro-
~rama d~ Açã6 Econ6mica do Governo, 1964-1966.
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em que se definiu o Plano Trienal. Apenas se haviam
, , '.~.

acentuadó as tensões e desequilíbrios já presentes
iquela ~poca. A grande diferença de contexto será a
profunda ruptura político-institucional de '64.

Com exceçao dos programas voltados para a polítca edu
cacional, inexiste,no PAEG,qualquer formulação voltada
para ciência e tecnologia.

Cabe lembrar que certas medidas no plano da política

\
\

econ5mica favorecem a entrada de capital estrangeiro,
através da modificação da Lei de Remessa de Lucros(19).
Do ponto de vista do aporte de tecnologia ao '.sistema·
produtivo do país, o capital estrangeiro teria uma du
pIa ação. De um lado, ingresso de capitais, através de
em}~éstimos e financiamentos eis que, ao aumentar a ca
pacidade de importar permitiria a entrada de bens de
capital e a tecnologia neles incorporada; de outro, o
plano explicitava que "•.. a convivência internacio
nal, através das fontes supridoras de capitais, repr~
.senta a f6rmula mais acessível para que o Brasil se
atualize nesse requisito básico do·progresso
co,,(20)•

econ5mi

(19) A Lei n9 4.131, de 03/09/62 foi modificada pela Lei
- n9 4.390, de 29/08/64. A Lei nQ 4.131, que ficou conhecl
da como Lei de Remessa de Lucros, p~etendeu disciplinar
os investimentos estrangeiros de forma bastante limitatl
va, visando o interesse nacional.

(20) Ministério do Planejamento e Coordenação Bconóm ica - Pro-
grama de Ação Econ5mica do Governo, 1964-1966, p. l4-r.--
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A Gnica medida concreta que mer~ce ser apontada vi~an
.•.

do o fortalecimento da tecnologia brasileira (de bens
de capital) é a criação do FINAME - Fundo de Financia
mento para a Aquisição de Maquinas e Equipamentos
dustriais. Contudo, o apoio prestado por esse órgão

In
..
a

ind6stria de bens de capital era muito restrito,confor
me observam Guimarães e Ford: ~Era limitado, no entan
to~ em sua etapa inicial. o apoio prestado efetivamen
te por este Fundo à ind6stria de bens de capital, da
dos os prazos reduzidos e as condições pouco favorá
veis de pagamento quando comparados àqueles prevalecen
tes no mercado internacional,,(21).

Em que pese a menção feita à C&T no Plano de Metas e
no PAEG, não podemos considerar tais diretrizes como
explicitação de uma política sobre a questão. No entan
to, ambos os Planos contêm medidas implícitas, nas de
mais diretrizes de política econômica, que garantem o

aporte de tecnologia externa. Nesse sentido, podemos
falar que sua característica principal ê uma "política
de resposta", eis que correspondia à abertura da econo
mia para o exterior e ao estreitamento dos
cornos centros econômicos internacionais.

vínculos

.A semelhança dos Planos que o antecedem, nao se pode
afirmar que o Plano Trienal contenha uma política defi
nida para ciência e tecnologia. Cabe notar que no pIa

(21) Guimarães, E.A. e Ford, E.M., op. cit., p. 407.
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no econami~o, o discurso apo~tava para urnavigorosa p~
lítica de autonomia tecno15gica. No entanto, nele nao
se encontram diretrizes que contemplem o fortalecimen-
to de nosso potencial tecno15gico.

Podemos afirmar que nessa fase nao se pode falar,'sensu
stricto' ,de uma política clara e ordenada para C&T mas
antes de menç6es esparsas sobre "a questio que matizam
os programas de açio econômica governamental.

- 1.4. OProgram:aEstratégicode Desen:volvimento(22)

--Este programa, elaborado para o período 1968/1970 si&
nificou, semdGvida, uma alteraçio expressiva com rela
çio aos Planos e Programas que o antecederam. Do ponto
de vista de orientaçio quant"~ i ci~ncia e tecnologia,.pode ser considerado como um marco importante. Enfati
za não só as necessidades e prioridades da indGstria
nacional como prop6e, pela primeira vez, de forma cla
ra e sistematizada, uma pOlítica científica e tecnoló
gica para o país. Dois de seus capítulos são dedicados
à avaliaçio da tecnologia no processo de desenvolvimen
to e programaçio de atividades na área.

<, As diretrizes da política científica e tecnológica pr~
postas pelo PED,preconizam urnaaceleraçio na incorpor!
çao de tecnologia ao sistema produtivo e a ampliaçio

(22) Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, Programa
Estratégico de Desenvolvimento, 1968-1970 Estrategia
"de Desenvolvimento de Estrutura Geral CRio de Janeiro,
~968).
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de dotaçio financeira às atividades de pesquisa. Ai ji
se encontram algumas propostas que procuram formas mais
adequadas de absorver e incorporar a tecnologia trans
ferida. Nesse particular, o discurso; explicito:

"A'sUbst"ltUiãodeirn: rodu-
't.osví.nustr i ai s, na orma o tnt enso pro
cesso desenvolvido no pós-guerra, não e
suficiente para assegurar um desenvolvi
mento auto-sustentivel, devido particu
larmente às suas implicações no tocante
à criação de mercado e à adequação da
tecnologia instalada. Será preciso com
plementa-Ia através dasubstitüição de

,'te'cnolosia,tomada es!a, racl0nalme~te.,
no sentldo de adaptaçao de tecnologlalm
portada e gradual criação de um process~
aut&nomo de avanço tecnológico. Se~â di-
fícilencontrar ex eriência de algum alS

,'em que o crescünen:tOraplo 'e'.auto-sus-
'tentadonaOtenha:sidoapoiado num pro-
·ces:so interno de desenvolvimento tecno-
Iõgico" (grlfos do original) (23).

o PED enfatiza a importância do desenvolvimento de pe~
quisas cientificas e tecnológicas, tendo como objeti
vos principais: "incentivar o conhecimento dos recur
sos naturais do país e solucionar problemas tecnológ!
cos específicos dos diversos setores; amparar e desen
volver a t ecnoLogí.a nacional e acompanhar o progresso
científico e tecnológico mundial,,(24). O Plano reconh~
ce que o Governo deve ser o condutor dessa política
porque, mais do que nas economias industrializadas. ca
beria no Brasil "ao Governo o papel principal no fi

(23) Minist;rio do Planejamento e Coordenaçio Geral, Opa cit.,
vol. I, parte 11. p. IV-8.

(24) Guimaries. E.A.A. e Ford, E.M .• Opa cit., p. 410.
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nanciamento e dj,recionamento do esforço de pesquisafa
ce a insJficiincia global de conhecimentos, is escalas
de produção e ã predominância de empresas estrangeiras
com planos substanciais de pesquisas nas matrizes"(25).

Ao CNPq é atribuída a implementação dos atos govern~
mentais, mediante a coordenação de um Plano Básico de
Pesquisa Científica e Tecnológica. Criado por força da
Lei n9 70.553, de 17 de maio de 1972 representa igual
mente um marco na institucionalização da ciincia no
país. Esse Plano tem como objetivos a reunião de p~o·
gramas básicos prioritários; o fortalecimento de insti

. \ tuições de pesquisa; concentração de recursos pGblicos
e da captação de recursos privados para os programas
de pesquisa; incentivo ã formação de pesquisadores;reo
rientação do ensino universitârio e de amparo ao pe~
quisador.

o Plano previ ainda o fortalecimento dos mecanismos fi

nanceiros de amparo ao desenvolvimento científico e
tecnológico junto ao CNPq e ao Banco Nacional de Desen
volvimento EconBmico (BNDE), bem corno, a criação do
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnoló
gico. Preconiza programas governamentais bâsicos na
área de ciincia e tecnologia a serem coordenados pelo
CNPq,pelo Fundo de Desenvolvimento Técnico-Científico

(25) Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, op. cit.,
vaI. I, parte 11, p. IV-6.
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(FUNTEC), pela Comissão. Nacional de Atividades Espa
ciais e pelo Conselho Nacional de Energia Nuclear.

A cargo do CNPq ficaria a gestão dos recursos financei
ros destinados basicamente ao financiamento de pesqui
sas básicas. Quanto ao BNDE administrava, desde 1964,
o FUNTEC orientado exclusivamente para o programa de
formação de recursos humanos.

Em relação a esse conjunto de medidas, cabe assinalar
que, no fundamental, serão as mesmas adotadas nos pIa
nos subseqüentes de Governo voltadas para ci~ncia e
tecnologia. Posteriormente serão introduzidas várias
modificações e retificações de algumas medidas então
propostas, mas observa-se grande semelhança entre as
sucessivas diretrizes propos~as para C&T.

1.5. O I Plano Nacional de Desenvolvimento(26)

Esse Plano foi antecedido pelas Metas e Bases para a
Ação do Governo(27), no curto período 70/71, documento
que parece ter sido lançado com o mero propósito de
dar tempo ã elaboração do I PND.

o I PND corresponde ao período 1972/1974 e se insere
<.

numa conjuntura econômica distinta das prevalecentes du

(27)

RepGblica Federativa do Brasil, I Plano Nacional de De-
senvolvimento,1972-1974 (Brasília, 1971).
Presid~ncia da RepGblica, Metas e Bases para Ação do Go-
verno (Brasília, 1970).

(26)
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rante o PAEG e o PED. Sua formulação tem como
dentes a:retomada do processo de crescimento e manuten
çio de elevada taxa de expansao ao longo de um quadriª
nio: duplicar até 1980 a renda per capita do país e
alcançar, no período de vigência do Plano, uma taxa de
crescimento do PIB da ordem de 8 a 10%, associada a
uma taxa de expansão do emprego, redução da taxa de
inflação e a uma política econômica internacional que
~celerasse o desenvolvimento do país.

No tocante ã estratégia industrial, o I PND destaca co
mo diretrizes primordiais: o fortalecimento do poder de

\ competição da indfistrianacional, o fortalecimento da
empresa privada nacional - equiparando as condições em
que operava is da empresa estrangeira -, e a ampliação
do papel da Lndíis tr í a como instrumento de transformação
tecno16gica do~ demais setores. Do ponto de vista da
tecnologia, essas diretrizes são realçadas quando o
Plano atribui importância estratégica ao setor de bens
de capital: este seria o instrumento de difusão de no
vas ~ecnologias; e a de propor o desenvolvimento de
outros setores (estes com alta intensidade tecnol6gi
ca) 'e a modernização de indfistrias tradicionais. Final

"'--,mente, importância estratégica é conferida ao aumento
das exportações de bens manufaturados, também na faixa
dos ramos industriais de tecnologia mais complexa.

Além dessa referência explicita, de aceleração e orie~
tação da transferência de tecnologia, o Plano enfatiza
a adaptação tecnológica e o esforço de criação própria,
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ej.sque "••• o aumento do poder competitivo da indús
tria nacional, indispensável ã. expansão do mercado ex
terno depende de maior esforço de elaboração tecnol6g!
ca interna (•.•). A incorporação da chamada engenharia
de produto, e de processo, para criar modelos e proce~.
sos nacionais, permite, de um lado, melhor adaptação
dos produtos às condições de demanda e, de outro, me
lhor aproveitamento das vantagens comparativas do país
quanto a custos de produção,,(28).

o programa de ciência e tecnologia previsto para o
triênio 72-74 compreendia: operação do sistema finan

\ ceiro de apoio ao desenvolvimento tecnol6gico e a c60r
denação da atuação das principais instituições
namentais de pesquisa.

gove,E

o programa deC&T do I PND previa~ desenvolver ..areas
tecnol6gicas prioritárias; fortalecer a estrutura tec
nol6gica e a capacidade de inovação da empresa
nal, privada e pública; acelerar a transferência

nacio
de

tecnologia; e integrar indústria-pesquisa-universidade.

Como já observamos, o programa de ciência e tecnologia
do I PND n~o apreserita modificações substanciais com

.""-..,relação aquelas contidas no Programa Estratégico de De
senvolvimento. Apenas incorpora modificações e
feiçoamentos do Plano anterior e tem seu desdobramento

(28) República Federativa do Brasil, op. cit., p. 55.
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na formulação do I Plano Básico de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico para o período 73/74.

Como assinalamos, os planos e programas do período es
tudado parecem apontar, em sua essência, para a
fação das demandas do modelo de desenvolvimento

satis
-econo

mico do país, em benefício dos setores considerados di
nâmicos da economia. Nesse sentido, as decisões sobre
o desenvolvimento da ciência e da tecnologia depend~
rão, de forma subalterna, das políticas - implícitas e
explícitas - que contemplam a estratégia do crescimen-
to econômico. Tais políticas se refletirão, em conse
qUência, nos mecanismos de transferência de tecnologia
que atendam iquelas demandas. Em particular, merece re
ferência a ênfase dada i capaci tação do país para criar
tecnologia própria, de formà a reduzir a .1 dependência
das fontes fornecedoras externas.

Tomando a dependência tecnológica como base de diferen
.ciação, Guimarães e Ford(29) dirão que todas as políti
cas formuladas para ciência e tecnologia no Brasil ao
longo dos últimos vinte anos visarão dois objetivos
alternativos: 'política de resposta' versus 'política
de autonomia relativa'. No primeiro caso, seria respos

~, ta às exigências tecnológicas do sistema produtivo,ten
dente a acelerar a incorporação e/ou difusão das inova
çoes no sistema, mas indiferente diante da alternativa
entre produção interna ou importação. No caso de uma

(29) Guimarães, E.A.A. e Ford, E.M., op. cit., p. 387.
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'política de autonomia relativa', esta visaria redu
ziro r~curso is fontes externas de fornecimento de
tecnologia, atrav~s de medidas que promovessem maior
capacitação nacional para criação, adaptação ou incor
poraçao de conhecimentos t~cnicos.

No entanto, Guimarães e Ford observam que uma 'po

.\

lítica de autonomia relativa' yode visar, por sua vez,
a objetivos distintos (...) pode refletir a preocupa
çao de induzir ou criar condições para uma reorienta
çao do processo de crescimento, tendo em vista alcan
çar padrões de desenvolvimento que não decorrem das
tendências prevalecentes at~ então. De outro, pode con
templar apenas atender, a partir de fontes internas de
tecnologia, as necessidades derivadas da operaçao do
sistema produtivo, objetivando reduzir a dependência
face ao exterior, sem,noentanto, pretender modificar
o marco e a direção vigentes no processo de crescimen
to" (~O) •

Com efeito, nos planos que propoem políticas para ciên
cia e tecnologia, identificiveis como de 'autonomia re
lativa', cabe indagar quanto ao que pretendem, do pon
to de vista das características mais gerais do proce~

"'-- so de desenvolvimento econômico do país. Pois a distin
çao entre 'política de resposta' e 'política de autono
mia relativa' parece responder a etapas distintas do
crescimento econômico brasileiro. e que, portanto, defi

(30) Guimarães, E.A.E. e Ford, E.M., op. cit., p. 388.
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nem requerimentos tecnológicos de natureza específica.
Assinale-se, ainda, que tais necessidades serão
didas de forma diferenciada, seja internamente,
,àtraves de importação.

aten
seja

De outra parte, devem ser considerados as possibilida
des e os limites reais para a promoção do desenvolvi
mento científico e tecnológico ,do país. Tal desenvolvi
mento não pode ser visto como um "fator exógeno", ca
paz de, por si mesmo, determinar os rumos do crescimen
to econ6mico, independentemente e/ou apesar das demais
polít~cas do governo. Vale dizer, que uma 'política de
autonomia relativa', mesmo se bem sucedida, não condu
zira, necessariamente, a uma redução efetiva da depe~
d~ncia tecnológica do exterior. Isto porque tal políti
ca pode estar associada ao aparecimento de demandas tec
nolôgicas de outra especie, relativas a uma modalidade
específica de ~ransferincia de tecnologia e gerar, em
conseqUincia, novas formas de dependincia.

Seguindo essas reflexões, podemos inferir, a partir da
leitura dos planos de governo formulados desde 1957,

que em sua orientação não existe uma compatibilidade
entre as políticas para ciincia e tecnologia, formal
mente enunciadas, e a estrategia geral de desenvolvi
mento ecop6mico. Na maióriadas~vezes. observa-se que

-medidas e iniciativas das mais relevantes quanto a P2
lítica econômica são tomadas à,margem dos planos e mes
mo em oposição a estes. Da mesma forma, certas
sões ~obre a ci~ncia e a tecnologia no Brasil,

deci
como
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discutimos adiante, em muitos casos, refletirio inte
resses qu.enâo exprimem a concordância entre política
econômica e política tecnológica.

o exame de tais considerações nos coloca diante da
questio essencial, a nosso ver, delas decorrente. Ou
seja, do resultado efetivo dessa orientaçio. Esta que~
tio - a dos resultados -, se desdobra em outra que lhe
i correlata: a do benefício que tenha trazido para a
maior autonomia da ciência e da tecnologia no país.

Biato et al.(31) oferecem uma análise bastante detalha
da do tipo de tecnologia importada, a partir dos regi~
tros efetuados pelo Banco Central do Brasil desde ja
neiro de 1963 até dezembro de 1970, relativos à indús
tria de transformaçio (exceto derivados de petróleo).

Esse estudo aprofunfa-se na análise da importação de
tecnologia, examinando-a como um "fluxo real" que cor
responderia à incorporaçio, pelo sistema produtivo na
cional, de conhecimentos técnicos desenvolvidos no ex
terior; e como um "fluxo nominal", equivalente ao paga
mento de tecnologia importada.

Na seçao seguinte, procuramos verificar, com o auxílio
""-.."desses dados (e considerando o período coberto

pesquisa de Biato et aI.), a relaçio existente
pela
entre

a proposta formal dos planos de governo que antes ana

(31) Biato, F.A., Guimarães, E.A.A. e Figueiredo, M.H.P.,
Transferência'de Tecnologia no Brasil". IPEA, Série
dos, n9 4, Brasília, 1973.

"A
Estu
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lisamos e os resultados efetivamente alcançados. Como
veremos, estes parecem apontar para um descompasso en
tre o proposto e o realizado. Dito de outra maneira,os
fatos parecem demonstrar que em vez de nos conduzir a
uma maior autonomia no campo tecnológico, as menciona
das políticas foram indutoras de maior dependência,que
se traduziu na forma de pagamentos ao exterior i con
ta de tecnologia.



CAP!TULO 11

A TRANSFER~NCIA DE TECNOLOGIA: ALGUNS RESULTADOS
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A transferência de tecnologia no Brasil parece ser conseqUêg
cia de especificidade de nossa hist6ria industrial. Se na eta
pa colonial nosso legado de tecnologia ê muito limitado, dife
rente será o quadro nas etapas hist6ricas subseqUentes.

Sabe-se que as variações na procura internacional de produtos
primários, deram lugar a diminuições ocasionais na capacidade
de ãmpor t açâo de produtos manufaturados, o que estimulou
iniciativas de caráter individual no paI~ para satisfazer

as
-as

necessidade do mercado interno.

Este processo de industrialização - de substituição de impor
tações -, teve como conseqUência a imitação dos meios de pr~
dução e a importação de tecnologia desenvolvida noexte
rior(l) .

Tavares chama a atenção para os fiscos que pode ocasionar o
emprego da expressão 'substituição de importações'. Para esta
autora, o termo ê empregado muitas vezes com um sentido lite
ral, significando a redução ou o desaparecimento de certos
bens importados que são substitu!dos pela produção interna
Seu argumento é de que tal termo é " ... pouco feliz porque
.dã da impressão de que consiste numa operação simples e limi
tada de retirar ou diminuir componentes da pauta de importa

<,
ções ~ara substituI-los por produtos nacionais. Uma extensão

(1) Furtado, C., "Formação Econômica do Brasil". Editora Fundo
de Cultura, 1963.
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deste crit~rio simplista poderia levar a crer que o objetivo
"natural" seria eliminarto'das as importações, isto ê, alcan
çar a autarcia,,(2).

Tal equívoco deve ser evitado, prossegue a autora, porque o
processo de substituiçio nio visa a reduçio do 'quantum' das
importações globais. Pois quando essas restrições - absolutas
ou relativas-, ocorrem, sio impostas pelo setor externo enio
desejadas. E sua conseqU~nçia seri a necessidade de produzir,
.localmente, alguns bens que antes eram importados. De outra
~arte, pode ocorrer que "••• no lugar desses bens substituídos
apareçam ·outros e a medida que o processo avança isto acarre

\táum aumento da demanda derivada por importações (de produtos
primirios e bens de capital) que pode resultar numa maior de
pendência do exterior, em comparaç~o com as primeiras fases
do processo de substituiçio,,(3).

Nesse sentido, e por aceitarmos a ressalva feita por Tavares,
utilizaremos o conceito de 'substituiçio de importações' em
sentido amplo, para caracterizar um processo de desenvolvimen
to interno que, em resposta as restrições do comércio exterior,
procurou. reproduzir, de ·forma acelerada, em condições histõ
ricas particulares, a experi~ncia de industrializaçio dos
ses-desenvoIvidos.

Com efeito, a partir de 1930,a ligaçio com os mercados mun
diais - através da exportaçio de prQdutos primirios - e a ex

(2) Tavares, M.C., "Da Substituiçio de Importações ao
lismo Fj..nanceiro"~Zahar Ed., 1975, pp. 38-39.

(3) Tavares, M.C., op. c í t . , p . 38.

Capita



36.

pansio dO setor ~ndustrlal~, medtante a substttu~çio de impo!
tações - resultam numa demanda crescente de tecnologia por
parte do setor produtivo. Nesse estagio, a economia
ra, pres~ionada pelos efeitos negativos da grande
dos anos '30 - contração dos mercados exportadores
forçada a produzir locaimente os bens de consumo de que

brasilei
depressão

..sera
neces

sita~ Isto significou requerimentos tecnol5gicos qualitativos
e quantitativos que s5 poderiam ser atendidos pelo setor exter
no.

o aporte de tecnologia, que antes se fazia de forma "disfarça
da" - porque incorporada aos bens importados -, passará a ter
um~caráter "manifesto". Biato dirá que "a satisfação dessas
exig~ncias obrigava a produção de bens tão semelhantes quanto
po~srvel aos artigossubstituIdos, levando os fabricantes na
cionais a buscar uma tecnologia que s5 existia no exterior. As
sim, ao m~smo tempo em que ciiava demapda de tecnologia, a
substituição de import~ç6es de bens de consumo orientava-a pa
ra fontes externa~,,(4).

A forma de transfer~ncia caracteristica desse perIodo ~ re~r~
sentada pela. importação de bens de capital. Dispondo de um par
que industrial embrionário, o empresário brasileiro, ao adqU,!
rir bens dessa natureza, transacionava tamb~m as informações
que ihepermitiam ~ instalação, operação e manutenção dos eqUi
pamentos. Aliada a essa primeira categoria de transferência,
aparece a engenharia de processo. Isso pode ser explicado pela

(4) Biato, F.A~ et al,, op . ci t , , p. 11.
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falta de incentivos i invençio tecnol6gica interna e pela n~tu
reza particular dos bens produzidos e, ainda, i reduzida ofer
ta interna de bens de capital.

Um outro aspecto característico da transferência de tecnologia
do período em questio refere-se aos projetos de infra-estrutu
ra~ Aqui se distinguem projetos de duas naturezas: os que po~
suíam tecnologia amplamente difundida. e"os que exigiam conhe
cimentos tecnológicos ~ais complexos para sua realizaçio e ti
nham de ser obtidos de fontes externas.

Para a realizaçio de tais projetos, via de regra, havia grande
e~cassez de retursos intetnos, sem contai com os longos p~~

-zos.de maturaçio exigidos. Nesse ca~o, buscava-se no exterior,
nio s6 a tecnologia e os bens de capital necessirios, mas ~in
da o pr6prio capital que tornasse vi~vel o empreendimento. Des
ta forma, ".•• o custo da tecnologia importada aparecia disfar
çado como remuneraçao e/ou retorno do capital aplicado, rub~i
ca que interessava ao investidor externo amortizar. A transfe
rência de tecnologia constituía um subproduto da inversão de
capital" (S)•

Cabe assinalar a importincia dessas primeiras ioimas de trans
ferência de tecnologia e sua absorção pelo sistema. No casoes
pecíflco de bens de capital e/ou equipamentos, a tecnologia
neles 'incorporada' induzia i criaçio de t6cnicas locais, adaE
tadas i sua operaçao e manutenção. No caso de engenharia de
processo, a tecnologia 'nio incorporada' permitia o intercim

(5) B'í ato, F.A. et aL, , op , cit., p. 12.
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bio de conhecimentos especializados entre t~cnicos nacionais e
estrangeiros que aqui vinham se radicar.

A literatura define estas primeiras etapas de desenvolvimento
econômico, calcado na transferência indiscriminada de tecno10
gia 'incorporada' e 'não incorporada', como uma 'política de
resposta'. Tal política seria configurada por uma demanda de
tecnologia que não se apresentava de foxma explícita, manifes
tando-se na demanda de bens de capital e na necessidade de pe!
soaI técnico dotado de determinadas qualificações.

o período que se inicia em 1940 dara novo impulso à expansao
da-indústria nacional e,.portanto, ao processo de substituição
de importações. Oliveira e Mazzucche11i(6) dirão que, ao con
trario das economias capitalistas desenvolvidas, onde a reces
são atingiu precisamente os setores industriais, " a indús
tria nacional entre 1933 e 1938 experimentou taxas d~ cresci
mento real da ordem de.11' ao ano, o qrie, sob severas condi
ções de crise cambial e logo ap5s pela eclosão da 11 Grande-Guerra, cortava-lhe a possibilidade de abastecer-~e, para sua
expansão, no exteri6r, de bens de capital e de bens de
ção,,(7).Mas, dirão estes autores, sera exatamente esta
são e a contradição que vai originar - considerando-se

produ
expan
ainda

que os países capitalistas avançados estavam sujeitos à
',,-

economia de guerra -, que determinara a expansão do setor
uma
de

(6) Oliveira, F. e Mazzucche11i, F., "Padrões de Acumulação
Oligopólios e Estado no Brasil: 1950-1976". In Estado
Capitalismo no Brasil, Ed. Hucitec~Cebrap (org. por
Oliveira, F. e Mazzucche11i, F., op. ~it., p. 113 •.

e

(7)
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bens de capital e mais, a implementação de projetos estatais
de base, sem o que a produção do capital industrial nao
pos~íve1.

-sera

Os desdobramentos desse processo terão lugar nos anos subse
qUentes, mais precisamente no inicio da d~cada de'50. Ao lado
de um mercado de bens de consumo em franca expansão, progride
a produção interna de bens intermediários e de capital. Essa
estrutura exigirá uma tecnologia mais comp1e~a, razão porque
crescerá a dependência das fontes externas de "know how", ao
longo dos anos p6s 1950.

Crimomencionamos na seçao anterior, Biaio et aI. nos oferecem"
uma análise bastante pormenorizada do tipo de tecnologiaim
p6rtada desde janeiro de 1963 at~ dezembio de 1970, refe~en
tes i indfi3tria de transformação "(exceto derivados de petr6
leo).

Biato et al.(8) estabelecem algumas ressalvas quanto ao Uni
verso estudado, no sentido de distinguir a transferência de
tecnologia sugerida pelos contratos daquela realmente efetiva
da no período considerado. Isto é justificado pelo fato de "n~
merosos contratos corresponderem i transferência de conheci
mentos t~cnicos anteriores i Lei n9 4.131, de 27/08/1962 (e às
rnod{ficaç6es trazidas pela Lei n9 4.390, de 29/08/1964). Em
segundo lugar, não foram cadastradas as importaç6es nao re~u
neradas de tecnologia importada. Por Gltimo, porque tamb~mnio
estava necessariamente cadastrada a tecnologia introduzida an

(8) Biato, F.A•.et aI., op.cit.
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tes de 31 de dezembro de 1970, mas que ainda nao havia dado
origem a remessas.

No âmbit~ imposto ao presente trabalho, esta seçao ê dedicada
aa exame dos resultados julgados mais expressivos da politica
tecno16gica do g~verno federal no periodo acima mencionado ..
Aqui an.alisamos as caracteristicas principais dos
resultados revelados pelos contratos de transfer~ncia de tecno
logia, i~servando~ para a_seçio seguinte, o exa~e'dos 'pagamen
tos~explrcito~ndé -tecnó1ó~iài·dé~óttentes de tais contratos.

1..ANÁLISE GLOBAL DOS CONTRATOS DE TRANSFER~NCIA DE TECNOLOGIA

A partir dos dados contidos nos contratos registrados, exa
minamos a natureza da tecnologia importada bem como sua ori
gem e destínação dentro do sistema produtivo do pais. As
principais formas de transfer~ncia foram definidas mediante
a classificaçio constante nos contratos(9) .

.A anilise tomou como ponto de 'partida a distribuição dos
contratos por transfer~ncia de tecnologia, segundo os .ra
mos de atividade. Foi adotada a classificaçio de indústrias
do IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica,
mas os ramos que mereceram, a juizo de Biato et aI., maior
~,

(9) Foram caracterizadas 5 (cinco) categorias de transfer~ncia:
* assist~ncia técnica;
* licença de f~bricação e/ou utilfzaçio de patentes;
* licença para utilização de marcas;
* serviço de engenharia;
*. elaboração de projetos.

, .

o detalhamento das caracterfsticas destas categorias cons
tam do Ap~ndice A deste capitulo.
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detalhamento, foram desdobrados. A tabela 1 mostra a clas
sificaçio do.IBGE e seu desdobramento segundo os ctit~rios
do IPEA - Instituto de Planejamento Econômico e Social (Mi
nistêrio do Planejamento e Coordenação Geral)(lO).

/

. .\

\ - .

. '..

(10) Os segmentos industriais considerados figuram no Apêndice
B deste capítulo.



TABELA 1
DISTRIBUIÇ~O SEGUNDO RAMOS INDUSTRIAIS D0S CONTRATOS POR

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Ramos de Atividade Segundo
Classificação d~ IBGE

Ramos de Atividade Segundo
Classificação do IPEA'

Percen-
tagem

105

Total de Percen-
Contratos.· ..tagem

Total de
Contratos
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Minerais não-Metálicos

Metalúrgica

.Mecânica

Material Elétrico e de Canunicações

Material de Trarisporte

Madeira
Mobiliário
Papel e PapelãoBorracha
Couros e Peles
~ca

Produtos Farmacêuticos e Medicinais
Produtos de PerfUmaria. Sabões e Velas
Produtos plásticos
Têxtil
Vestuário e Calçados
Produtos Alimentares
BebidasPuno
Editoria1 e Gráfica
Diversos

37,1

239

219

195

14
10
39
23
3

254

135
25
40
138
23
37
26
6
7
74

1.983

6,8
1,3
2,0
7,0
1,2
1,9
1,3
0,3
0,3
3.7

100,0

5,3 Vidros
Cimento e Artefatos de Cimento
Não~etâlicos em Geral
Siderurgia e Produtos Siderúrgicos
Forjaria e Fundicão
Metalurgia dos não-Ferrosos
Produtos Metalúrgicos em Geral
Mâquir~s-Ferramenta
Motores Diesel e Gasolina, Bombas e
CO!I1Pressores

Máquinas Têxteis e Comeonentes
Tratores Agrícolas e ~jaquinasAgr Ico'las
Equipamentos para Movimentação Interna
Produtos Mecânicos em Geral
Autopeças Elétricas para Indústria
Autanobilística

Motores Elêtricos
Transformadores
Eletro e Eletrônico-domésticos
Material de Comunicações
Material Elétrico em Geral
Autopeças para .Indústria Automobilrstica
Veículos
Máquinas Rodoviárias
Material Ferroviário
Material de Transporte em Geral
Madeira
Mobiliário
Papel e PapelãoBorracha
Couros e Peles
Produtos Inorgânicos. inclusive
Fertilizantes

Produtos para IndÍ>striasde Plásticos
e Resinas, Fibras Sintéticas, Elastôme
rós, Detergentes e outros Produtos -
FinaisMa térias Primas PetroquÍinicas e outras
Orgânicas
Produtos Farmacêuticos e Medicinais
Produtos de Perfumaria, Sabêes e Velas
Produtos Plásticos
Têxtil
Vestuário e Calçados
Produtos Alimentares
Bebidas
Fumo
Editorial e Gráfica
Diversos

28
32
45
218
19
32
102
15
39
15
13
25

132
34

9
11
63
17
85
105
27
16
21
26
14
10
39
23
3

72

93
89
135
25
40

138
23
37
26
6
7
74

.-1,983

1.4
1,6
2,3

11,0
0,9
1.6
'5,1
0,7
2,0
0,7
.0,7
1,3
6,7
1 7
0:4
0,6
3,2
0,9
4,3
5.3'
1;4
0.8
1,1
1,3
0,7
0,5
2,0
1,2
0,1
3,3

4,7

4,5
6,8
1,3
2,0
6,9
1,2
1,9
1,3
0,3
0,3
3,7

100,0

Fonte: IPEA - Período de 1963/1969

" -_._.--

18,7

12,1

11,0

'9,8

0,7
0,5
2,0
1.2
0,1
12,8



43.

1.1. Destino da Tecnologia Importada: Ramos de Atividade e
Uso dos Bens

Verifica-se que a maior absorção de tecnologia externa
está centrada basicamente em ramos como Metalurgia,
Qu!mica, Mecinica, Material El~trico e de Comunicações
e Material de Transporte, revelando uma participação de
aproximadamente 65%. Secundariamente aparecem os ramos
T~xtil, Produtos Farmac~uticos e Medicinais, Minerais
não-metalicos e Diversos (enumerados segundo o peso de
crescente no total de 1983 contratos) (tabela 1).

A tabela 2 analisa a participação dos diversos segmen
tos do setor manufatureiro - correspondendo a 729 em
presas que t~m contratos de transfer~ncia de tecnolo
gia - e revela a predominir.cia dos ramos já apontados.
são empresas dos ramos Metalfirgica, Mecinica~ QuImica,
Material Elétrico e de Comunicações que terão maior
participação, correspondendo a 50% do total. Da compa
ração entre o nfimero de contratos e de empresas na in.
dGstria de transformação, verifica-se uma média de 2,7
contratos por emp~esa. São os ramos Metalúrgica, Prod~
tos Farmac~uticos e Medicinais e Material de Transpor
te que apresentarão médias mais altas, superiores
média da indústria de transformação.

-a

Cumpre anotar que a maioria dos dados foi tratada por
Biato et aI. de forma mais desagregada do que a classi
ficação das indústrias do IBGE. Portanto, é preciso
ter presente a seqU~ncia, a esse n!vel de desagregação,
da participação dos diversos segmentos na absorção da
tecnolc\gia pela indGstria de transformação: Siderurgia
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e Produtos Siderúrgicos, Têxtil, Produtos Farmacêuti
cos e Medicinais, Produtos Mecânicos em Geral, Autop~
ças para a Indústria Automobilística, Produtos Metalúr
gicos em Geral, Produtos para a Indústria de plásticos
e Resinas, Fibras Sint~ticas, ElastBmeros, Detergentes
e outros produtos finais, Mat~rias-Primas, Petroquími
ca e outras Orgânicas, Material EI~trico em Geral e Di
versos.

Tais dados podem revelar dois aspectos: podem ser vis
tos como reflexo de aumento de inovações e difusão de
tecnologia no plano mundial no período e, ainda, (com
exceçao da Indústria Têxtil) no plano interno, a uma
fase de grande expansão desses tamos, em função de uma
aceleração no processo de substituição de importações.



45.

TABELA 2

DISTRIBUIÇÃO SEGUNDO RAMOS INDUSTRIAIS 'DAS
EMPRESAS QUE TEM CONTRATO POR TRANSFERENCIA

DE TECNOLOGIA

Ramos Número de ' Percen Media de Contratos
.Bmpresas tagem- por Empresa

Minerais não-Metálicos 54 :'},4 1,94
Metalúrgica 96 13;2 3,86
'.Mecânica 94 12,9 2,54
Material Eletrico e de
-Comuní.caçôes 85 11,7 2,57
Material de Transporte 60 8,2 3,25
Madeira 11 "I'5 1,27

, ,
Mobiliario 3 0,4 3,33
Papel e Papelão 15 2~0 . 2,60
Borracha 11 1,5 2,09
Couros e Peles 2 0,3 1,50
Química 92 12,6 2,76
Produtos Farmacêuticos
e Medicinais 40 5,5 3,37

Produtos de Perfumaria,
Sabões e Velas 13 1,8 1,92
Produtos de Materias
plásticas 15 2,0 '2,66
Têxtil 62 '8,5 2,22
~estuârio e Calçados 13 1,8 1,76
Produtos Alimentares 19 2,6 1,94
Bebidas 12 1,7' 2,16
Fumo> , 3 '0,4 '2,00
Editorial e Gráfica 5 0,7 1,40
Diversos 24 3,3 3,08

,Total 729 100;0 '2,72
...... . . . . . . . , .....

Fonte: IPEA - Período de 1963/1969.
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1.2. A Natureza da Tecnologia Importada

Nó exame da natureza da tecnologia importada classifi
caram-se os contratos nas categorias já mencionadas.
(Apêndice A). Convém lembrar que tais categorias con~
tituem a base da sistematização das informações reuni
das por Biato et aI., pois são elas que condicionam a
definição de contrato.

. "

o destaque c~nferido à diferenciação das diversas ca
tegorias de transferência decorreu de dois critérios:
de um lado, do reconhecimento de que a tecnologia im
portada não pode ser tratada como um todo homogêneo

. e, do outro, (sobretudo pela natureza das informações
disponíveis) de uma avaliação mais precisa da qualid~
de da tecnologia transferida.

A natureza da tecnologia transferida é examinada a
partir dos dados da tabela 3. Dentro das categorias
de transferência, os resultados obtidos revelam a
preponderância da assistência técnica correspondente
quase à metade dos contratos registrados, ou seja,47%.
As'transferências com base em marcas.e patentes alca~
ç~m 24% e as que estabelecem vínculos temporários en
tre as empresas contratantes -·serviços de engenha
ria e elaboração de projetos -, são da ordem d~ 29%
(sendo de 23,6% a participação dos serviços de eng~
nharia) (tabelas 3 e 4).

B preciso ainda ter presente que o peso da categoria
.assistência técnica está provavelmente destorcido em
conseqUência dos dispositivos legais que regulam a
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iransfe;~ncia. Com efeito, a proibição da remessa de
"royalties" entre ma trizes e suas subsidiarias no país
poderia ter Lnduz í do ã omissão, nos contratos entre
tais empresas, dos pagamentos feitos por marcas e p~
tentes.

Cabe destacar que as formas mais freqUentes de trans
ferência de tecnologia concentram-se nas indústrias de
processamento. Como t~m uma produção de natureza rela
tivamente homogênea, a importação de tecnologia se da
ra mais na fase de instalação ou quando surgirem pro
blemas especificos de operação. Observa-se tamb~m que
eSSa participação elevada de serviços de engenharianã~

\ são acompanhados de importação de tecnologia sob a for
ma de projetos de forma expressiva, exceçao feita -a
Metalurgia dos não-ferrosos.

Quanto ã transferência amparada por licenças de fabri
cação e/ou utilização de patentes, ~ significativa a
participação dos setores Maquinas T~xteis e Componen
tes e Material Ferroviário. A licença para utilização
de marca foi mais solicitada pelos setores de Autop~
ças; EI~tricas, Indústria Automobilística, Produtos
Farmac~uticos e Medicinais, de Perfumaria, Sab6es e Ve
las, Têxtil e Diversos. Assinale-se que os ramos onde
foram mais importantes as licenças para utilização de
marcas são, em sua maioria, produtores de bens de con
sumo, predominantemente não-duraveis (tabela 4).

No que se refere ã elaboração de projetos,destaca-se a
participação no ramo Metalurgia dos não-ferrosos e Pro
dutos Inorginicos, inclusive fertilizantes (tabela 4).
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Nas tabelas 5 e 6 sao examinadas as distribuições dO$
contratos segundo o uso dos bens aos quais se destina
a tecnologia importada, por categoria de transfer~ncia.
Pode-se considerar como relativamente homog~neas, pela
semelhança das correspondentes estruturas de distribui
ção, os bens de capital, os bens de consumo_duráveis e
os componentes para a indústria automobilística.Assim,
nos casos de bens de capital e de consumo duráveis e
no de componentes para a indfistria automobilística, a
forma principal de importação de tecnologia é a de as
sist~ncia técnica, vindo em segundo lugar, por ordem
de importância, os contratos decorrentes de licença de
fabricação e/ou para utilização de marcas e patentes.
Com menor expressa0 aparecem os contratos para servi
ços ,de engenharia e elaboração de projetos.

No caso de bens de capital, é possível atribuir tal si
tuação ã importância da engenharia de produto, bem co
mo i natureza não seriada de grande parte da produção
do setor. Tais características, associadas às conheci
das limitações tecnológicas dos fabricantes nacionais
no setor de engenharia de produto, parecem indicar uma
depend~ncia de caráter permanente, de uma fonte de tec

~nologia para fazer face a problemas durante o funciona
mento da empresa.

Quanto aos bens de consumo duráveis e aos componentes
para a indústria automobilística, Biato et aI. (11) cha

(11) Biato, F.A.et alo, op . c í t , , p. 42.
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mam a atenção para a elevada participação dos contra
tos firmados por empresas estrangeiras, sendo que o se
tor de bens de consumo duráveis é o único no qual pr~
dominam os contratos entre matrizes e subsidiárias, co
mo veremos adiante.

A distribuição de contratos relativos a bens interme
.diários, segundo a categoria de transfer~ncia, indica
a importância dos serviços de engenharia e, em termos
relativos, de elaboração de projetos. De outra parte,
os contratos de assist~ncia técnica, embora com parti
cipação elevada, t~m menor peso do que em outros usos.
Os contratos de licença de fabricação e/ou para utili
zação de marcas t~m menor significação. Tais caracte
rIsticas parecem estar ligadas i natureza dos ~roce~
sos produtivos dos bens intermediirios. De fato, os r~
quisitos tecnológicos das indústrias de processamento -
basicamente engenharia de processo -; se reduzem i ins
talação e ampliação de unidades produtivas, e i even
tual solução de problemas de funcionamento. Tais dados
podem indicar a reduzida vinculação de caráter perm~
nente, pelas empresas desse ramo, com fontes externas
de "know how".

<,
O setor de bens de consumo não-duráveis absorve tecno
logia basicamente atrav~s de assist~ncia técnica, ain
da que com menor peso que no de bens de capital, de
consumo duráveis e nos componentes para a indústria au
tomobilrstica. Entretanto, deve ser destacada a maior
participação, por este segmento, de licenças para uti
lização de marcas. Essa caracterrstica - também verifi
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cada, ainda que de forma menos acentuada nos bens de
consumo ~uriveis -, ~ apontada por Biato et aI. como
parecendo indicar, no mercado interno, uma tend~nciade
aproximação dos padrões de consumo de economias mais
desenvolvidas (12). Argumentam esses autores que uma me
lhor avaliação dessa tend~ncia requereria a identifi
cação tanto dos bens que, embora de origem externa,são
produzidos sem a utilização de marcas comerciais es
ttangeiras, quanto dos novos bens criados e
vidos no país.

desenvol

Ainda com respeito ao exame do uso dos bens aos quais
se destina o "know how" importado, convêm anotar que
o peso dos diversos tipos de bens, em cada uma das ca
tegorias de transfer~ncia, revela, visto de outra peT~

pe~tiva, as mesmas peculiaridades antes apontadas (ver
tabela 6).

(12) Biato, F.A. et aL, , op . c í t , , ib.
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TABELA 3

DISTRIBUIÇ~O DOS CONTRATOS POR TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGIA - NATUREZA E RAMO

. numero .de'.',cOntratos

51.

Ramos Total
Assis-
tência
Têcni-
ca

Licenças de
Fabricação
e/ou para
Utilização

..,...de .Patentes

Licenças
para lIti
lização-
de Marcas

Servi-
ços deEngenha
ria -

Elabora
ção deproje..
tos

Vidros
Cimento e Artefatos de Cimento
Não-Metãlicos em Geral
Siderurgia e Produtos Siderlírgicos
Forjaria e Fundiíãc
Metalurgia dos nao-Ferrosos
Produtos Metahirg.icos em Geral
Máquinas-Ferramenta
Motores Diesel e Gasolina, Bombas e Compressores
Máquinas Têxteis e Componentes
Tratores Agrícolas e Maquinas Agrícolas
Equipamentos para Movimentação Interna
Produtos Mecânicos em Geral
Autopeças Elétricas para Indústria AutomobilísticaMotores Elétricos __
Transfonnadcres
Eletro e Eletrônico-domésticos
14aterial de 'Comunicações
Material Elétrico em Geral-
Autopeças para Indústria Automobilística
Veículos .
Máquinas Rodoviárias
Material Ferroviário
Material de Transporte em Geral
Madeira
Mobiliário
Papel e PapelãoBorracha
Couros e Peles
Produtos Inorgânicos, inclusive Fertilizantes
Produtos para Indústrias de Plásticos e Resinas,
Fibras Sintéticas, Elastômeros, Detergentes e outros
Produtos Finais

Matérias-Primas PetroquÍlnicas e outras Orgânicas
Produtos Fannacêu t ícos e ~Iedicinais
Produtos de Perfumaria, Sabões e VelasProdutos Plásticos
TêxtilVestuário e Calçados
Produtos AlimentaresBebidasFumo
&litorial e Gráfica
Diversos

14
9

23
36

8
9

57
10
26
9
9
16
95
21
5
5

47
9

S3
62
15
10
13
15
1
6
7
16
2

17

43
33

- 83
13
21
47
10
16
4
1
2

34
932

5
3
5
7
1

14
1
3
4
1
3

13
1
1
1
5
2
9

18
'3
3
S
2

3
1
3

5

10la
16
3
6

18
3
3
1
3
1

12
208

3

1
3
2

13
3
8
2
3
4
18
11
1
2
8
1
8

18
S
3
3
2

1

2

3

13
4

36
9.
7
31

8
2
4

1
19

262,

4
19
11

146
5

12
14
2

5
40

2
12
16
2
2
7

467,

2,
6
1
1
1
2
4

13
5
4

6
12

27
2
1

30

21
30

1
2

4
1

1
2

114

2
1
5

26
3

11
4
1

28
32
45

218
19
32

102
15
39
15
13
25

132
34
9

11
63
17
85
105

27
16
21
26
14
10'
39
23
3

72

.,.
I
2
1
1
2
2

1
1

4

17

6
12

9389.
135
25
40
138
23
37
26

6
7

74

1.983

Fonte: IPEA - Per rodo de 1963/1969



TABELA 4
DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS CONTRATOS POR TRANSFERENCfA

DE TECNOLOGIA, SEGUNDO NATUREZA, POR RANO

.'. ., ..... 'percentagem·

52',

Ramos Total
Licenças de

Assis- Fabricação
têl'l:ia e/ou paraTecni- Utilização

": ca de Patentes

50,0 17,9
28,1 9,4
51,1 11,1
16,5 3,2
42,1 5,3
28,1
55,9 13,7
66,6 6,7
66,7 7,7
60,0 26,7
69,2 7,7
-64,0 12,0
72,0 9,8
61,8 2,9
55,6 11,1
45,4 9,1
14.6 7,9
52,9 11,8
62,4 10,6
59,1 17,1
55,6 11,1
62,4 18,8
61,9 23,8
57,7 :,7,7
7,1

60,0 30,0
17,9 "2,6
69,6 13,0
66,7
23,6 6,9

46,2 10,8
37,1 11,2
61,5 11,8
52,0 12,0
52,5 15,0
34,0 13,0
43,S 13,0
43,2 8,1
15,4 3,8
16,7 50,0
28,6 14,3
45,9 16,2
47,0

••• 0.0.

10,6

Licenças
para Uti
Lí zaçâo"
de Nat.:as

Servi-
ços deEngenha
ria -

Elabora
ção de
Proje-
tos

Vidros
Cimento de Artefatos de Cimento
Nã~etâlicos em Geral
Siderurgia e Produtos Siderúrgicos
Forjaria e Furrlição
Metalurgia dos não-Ferrosos
Produtos Metalúrgicos em Geral
Máquinas-Ferramenta
~Io.toresDiesel e Gasolina, Bombas e Canpressores~nquinas Têxteis e Co~nentes
Tratores Agrícolas e Máquinas Agrícolas
Equipamentos para Movimentação Interna
Produtos Mecânicos em Geral
Autopeças Elétricas para Indústria automobilísticaMotores Elétricos
Transfonnadores
Eletro e Eletrônico-domêsticos/of.aterialde Ccmunicações
Material Elétrico em Geral
Autopeças para In:!ústriaAútomobilística
Veículos
Máquinas Rodoviárias
Material Ferroviário
Material de Transporte em Geral
Madeira
Mobiliário
Papel e PapelãoBorracha
Couros e Peles
Produtos Inorgânicos, inclusive Fertilizantes
Produtos para Irrlústriasde plásticos e Resinas,
Fibras Sintéticas, Elastômeros, Detergentes e outrosProdutos Finais

Matérias Primas Pctroqulmicas e outras Orgânicas
Produtos Farmacêuticos e Medicinais
Produtos de Perfumaria, SabÕes e VelasProdutos plásticos
rextil
Vestuário e Calçados
Produtos Alimentares
Bebidas
FlDIlO
Editorial e Gráfica
Diversos

11JTAL

10,7 14,3
59,4

2,2 24,S
1,4 67,0

10,5 26,3
37,5

12,8 13,7
20,0
20,S '5,1
13,3
23,1
16,0 8,0
13,6 '4,6
32,4 2,9
11,1 11,1
18,2 9,1
12,7 3,2
5,9 23,S
9,4 15,3

17,1 4,8
18,5 14,8
18,8
14,3
7,7 23,1

85,8
10,0

69,2
8,7 '8,7

33,3
4,2 41,7

14,0 22,6
4,5 33,7
26,7
36,0
17,5 12,5
22,S 29,0
34,8 8,7
5,4 32,4

15,4 61,6
33,3

14,3 28,6
25,7 9,5
13,2 23,6

7,1
3,1

11,1
11,9
15,8
34,4
3,9
6,7

11,1
18,2
1,6
5,9
2,3
1,9

3,8
7,1

10,3

23,6

6,4
13,5

2,5
1,5

10,9
3,8

14,3
2,7
5,7

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0.
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Fonte: IPEA - Período de 1963/1969
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TABELA 5

DISTRIBUIÇÃO DOS' CONTRATOS POR TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
NATUREZA DOS CONTRATOS E USO DOS BENS

53.

número de contratos

Uso dos Bens
Licenças de
Fabricação
e/ou para
Utilizaçãoca .....de Patentes

Assis-
tênciaTêcni-

Licenças.para Ut.i
Li.zaçâo"
de Marcas

Servi-
ços de
Enge-
nharia

Elabora
çao de
Proje-
tos

Total

Bens de Capital .
Bens Intermediarios
Bens de ConsumoDurâveís
Bens de Consumo
não-Duraveis
Componentes para
Indústria Auto-
mobilística

TOTAL

296
264

51
70

67
41

30

94

30
262

46
330

9

73

9

467

10
90

1

10

3

114

470
795

162

396

160
1.983

Fonte: IPEA

101 21

176 43

95
932

23
208

Período de 1963/1969
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TABELA 6
DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS CONTRATOS POR TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA, SEGUNDO NATUREZA DOS CONTRATOS, POR USO DOS BENS

percentagem

Uso dos Bens
Assis-
tência
Técni-
ca

Licenças de
Fabricação
e/ou para
Utilização
.de Patentes

Licenças
para Uti
lização-
de Marcas

Servi-
ços de
Enge-
nharia

Elabora
çao de
Proje-
tos

mTAL

10,8 14,3Bens de Capital 63,0
Bens Intermediarios 33,2 8,8 5,2
Bens.de Consumo
Duraveis 62,4
Bens de Consumonão-Durâveí.s 44,5

12,9 18,5

10,9 23,7
Componentes para
Indústria Auto-
mobilística 59,4 14,4 18,7

13,2TOTAL 47,0 10,5 5,7

Fonte: IPEA

9,8
41,5

5,6

18,4

5,6
23,6

2,1
11,3

100,0
100,0

0,6 100,0

2,5 100,0

1,9 100,0
100,0
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1.3. A Origem da Tecnologia Importada

No que concerne à origem da tecnologia importada, des
taca-se a posição dos Estados Unidos (tabela 7), aos
quais correspondem 41% do total de contratos de tecno
logia absorvida pelo Brasil no periodo estudado. Se
guem-se, pela ordem deimportãncia, Alemanha,França,
Inglaterra, Suiça, Itália e Japão.

o exame da evolução das participações dos diversos pai
ses revela tendências não apenas diferenciadas: no ini
C10 da década de '70, evidencia-se um quadro d i st in
to daquele correspondente ao periodo como um todo(13).
Com efeito, tal alteração, se por um lado confirma a
posiçãb dominante dos Estados Unidos, de outro indica
a diversificação crescente das fontes externas de
"know how", refletido pela redução progressiv{i - pelo
menos no periodo - da participação daquele pais.

Verifica-se que essa redução foi particularmente sensi
vel entre 1963-1965, tendo mesmo a participação dos
Estados Unidos sido inferior à da Alemanha em 1963. O
Japão, que tinha p~quena contribuição na .tecnoLogia
transferida para o pais começa a ter participação mar
cante a partir de 1968.

Vários fatores têm sido atribuidos a tais variações
desde a desaceleração do desenvolvimento econômico do

(13) Biato, F.A. et aI., lembram que pelas características ~pon
tadas do universo de contratos, a análise se restringiu a
comparação das estruturas das distribuições nos virios
anos, uma vez que não é significativa a evolução do núme
ro de contratos.
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pars at~ o início da aplicaçio efetiva da legislação
sobre transfer~ncia de tecnologia, que poderi ter in
duzido as empresas estrangeiras a utilizar diversos ar
tifrcios para ocultar remessas de lucros para o exte
rior.

Tamb~m nao deve ser esquecido o fato de que - a desace
1eração invocada~ parece estar ~ssociada às transfor-
mações institucionais por que passou o país no . .•. .lnlClO

dos anos '60. De outra parte, a literatura menciona
uma economia crescendo a altas taxas no período ..•pos
1967, com o correspondente aporte de tecnologia exter

\
na para o mercado nacional, seja mediante compra, seja
através de operações de "repasse" entre matriz e subsi
diirias como discutiremos mais adiante.

Os estudos sobre a estratégia do crescimento do perío
do fazem referência a um fator conjuntural, de grande
importincia para a expansão da economia brasileira a
partir de 1968 e que, de certa forma, complementa o
quadro de circunstincias favoriveis às orientações do
modelo econômico brasileiro: a fase cíclica ascendente
da economia mundial(14).

~, Tal fato, apoiado em políticas específicas - notadamen
te políticas de comercio exterior -, permitiri nao

(14) Veja-se, em particular, os estudos de Tavares, Maria da
Conceição. "Da Subs titu í ção de Importações ao Capitalismo
Financeiro". Ed. Zahar, Rio de Janeiro, 1974~ Furtado,C.,
"Anilise do 'modelo' Brasileiro". Civilizaçio Brasileira,
Rio de Janeiro, 1972~ Singer, P.L, "O Milagre Br as í Lei
ro: Causas e ConseqUências. In Cadernos Cebrap, São Paulo,
1972.
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apenas a expansao e diversificação das exportações bra
sileirascomo facilitari a entrada de capitais de ris
co e de empréstimos, conseqUência da extraordiniria li
quidez do setor externo no período. Desta forma, a di
versificação das fontes externas de "know how" pode
ser tambem encarada como uma decorrência da situação
favoravel experimentada pelo sistema capitalista mun
dial no período(15) .

Prosseguindo na analise do peso de cada país exporta
dor de tecnologia, segundo os ramos de atividade, veri
fica-se que os Estados Unidos permanecem como nosso
principal supridor. e de se observar que alguns países
têm maior contribuição, em alguns ramos, que a dos
Estados Unidos, no que concerne a Cimento, Miquinas
Ferramenta, Veículos, Madéira, Produtos Farmacêuticos
e Medicinais, Produtos Alimentares e Bebidas. Entretan
to, apenas no ~aso de Produtos Farmacêuticos e Medici
nais, onde sobressaem França e Alemanha, esse aspecto
e mais importante. Nos demais ramos, o número relativa
mente pequeno de con~ratos diminui o significado des
sas'exceções conforme se vê na tabela 8.

Os dados que servem de base para este estudo procuram
"', ainda destacar as possíveis "especializações", em ter

mos de ramo de atividade, das fontes externas de tecno
10gia. Assim, procedeu-se ao exame da distribuição dos

(15) Doellinger, C. von et aI., "A política Brasileira de CQ
mêrc í o Exterior e seus Efeitos: 1967-1973". IPEA-INPES,
Rio de Janeiro, 1974.
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contratos, segundo os ramos de atividade~ por ~pa is es

(tabelas 8 e 9). De um modo geral, observa-se, nos ra
mos Siderurgia e Produtos Siderúrgicos a contribuição
de tecnologias de iodos os pa!ses, sendo este, inclus!
ve, o ramo que absorve, individualmente, a maior parte
do "know how" procedente dos Estados Unidos, da Alema
nha, do Japão, de pafses da Eur6pa Ocidental nao esp~
cificados e de outros pafses. Aposição relativa desse
ramo em face dos demais ê, no entanto, distinta com re
lação a cada uma fontes.

\

".•.'
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TABELA 7
DISTRIBUIÇ~O DOS CONTRATOS POR TRANSFER!NCIA

DE TECNOLOGIA - ANOS E PA!SES

numero de 'contratos
C\Jtros

Estados Ing1~ Países Outros
Unidos terra França Alenanha Itália Suiça Europa Japão Países Total

Ocidental.

Até 1954 52. 5 11 12 3 7 6 7 103

1955 - 1959 124 20 25 49 5 14 7 2 19 265

1960 60 13 13 8 4 8 1 1 5 113

1961 46 20 10 15 4 8 4 - 3 5 115

1962 54 15 7 13 3 4 8 4 6 114

1963 25 3 16 27 13 2 6 2 9 103

1964 27 -:.. 6 21 16 2 9 4 2 6 93

1965 39 9 22 2S 3 8 5 4 8 123

1966 92 14 22 36 13 11 2 7 14 211

1967 116 8 20 49 13 25 8 1 19 259

1968 77 4 15 .32 6 13 10 14 10 181

1969 57 10 14 39 9 12 21 8 12 182
r

1970 36 2 4 30 3 1 12 5 5 98

Sem data 13 2 1 4 1 2 23

roTAL sis 131 201 355 82 122 94 53 127 1.983

Fonte: IPEA - Período de 1963/1969
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1.4. A Propriedade das Empresas Importadoras de Tecnologia

Finalmente, abordamos a questão da propriedade das
empresas que importam tecnologia no país. Tal questão
tem se revelado como uma das mais difíceis nos estudos
que intentam abordá-la.

Ao tratar desta questão Biato et aI. argumentam que a
diferenciação dos contratos fir~ados por empresas na
cionais e estrangeiras decorreu "..'. da preocupação de
examinar o papel desempenhado pelas empresas interna-
cionais na incorporação de tecnologia interna ao siste
ma produtivo do país,,(16).

Mas a caracterização do desempenho das empresas estran
geiras na absorção de tecnologia externa encontrou sua
dificuldade principal na coIiceituação operacional da
categoria "empresa estrangeira" (conjugada com a -ma
qualidade das informações disponíveis). Para esses au
tores, o conceito de subsidiária de empresa internacio
nal (incorpórado ao Decreto n9 55.762/65, que regula
mentou :.a.Lei n? 4.390/64) que a define como "a pessoa
jurídica estabelecida no país, de cujo.capital com di
reito a voto pelo menos 50% pertençam, direta ou indi
retamente, i empresa com sede no exterior", não se mo~
tra adequado i questão proposta. Em seu lugar propoem
uma conceituação que considera o controle do processo
decisSrio. A empresa estrangeira foi então definida co

(16) Biato, F.A. et aI., op. cit., p. 31.
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mo "pessoa jurídica", estabelecida no país, cujo cen
tro de decisões relativas à política interna da empr~
sa estivesse localizada fora do Brasil(17). Tal concei
to implicou na necessidade de identificar a quem cabe
ria o controle das empiesas instaladas no país. Assim,
o crit~rio adotado considerou cornoempresa estrangei
ra "••• não apenas as pessoas jurídicas de cujo capi
tal com direito a voto pelo menos 50% pertenciam •.

a

empresa com sede no exterior, mas tamb~m as pessoas
jurídicas de cujo capital pelo menos 30% eram de pro
priedadede residentes no exterior, desde que nao hou
vesse nenhum acionista nacional 'comparticipação sup~
......d . .. . ,,(18) F·rlor a o malor aClonlsta estrangelro • 01 ainda

considerada estrangeira, segundo essa conceituação, a
e~~resa controlada por outra empresa definida anterior
mente cornoestrangeira.

Além dessa questão, outras foram consideradas. Sabe-se
que ~ processo de transferência de conhecimentos tecno
l5gicos estabelece laços de dependência - temporirios e
permanentes -, entre as empresas com sede no país e
no exterior. Sabe-se, ainda,que urnaparcela conside
rãvel do sistema produtivo brasileiro esti ligada ao

"""',exterior por relações de propriedade. A existência des
ses dois tipos de vínculos, bem como de possíveis rela
ções entre eles. colocam indagações que merecem ser

(17) Biato, F.A. et alo, op . c í t , , ib.
(18) Biato, F.A. et aI., op. cit., ib.
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examinadas. Tais indagações se situam no âmbito da
própria transferência de tecnologia como na relação
contratual. No primeiro caso, temos como exemplo a si
,tuação privilegiada da subsidiiria estrangeira que man
tém "cativos" certos conhecimentos tecnológicos que
lhe são repassados pela matriz; ou ainda, o papel de
sempenhado pelas empresas estrangeiras na incorporação
de "know how" externo ao setor 'industrial. O segundo
caso nos coloca diante da evidência c0ntratual dessa
transferência: a tecnologia pode ser fornecida à sub
sidiiria; sem envolver qualquer pagamento. Pode ocor
rer, tamb~m, que os contratos entre matrizes e subsi

\ diárias visem apenas a remessa de lucros para o exte
rior, sem a contrapartida da transferência de conheci
mentos tecnológicos.

Tais dificuldades nao se limitam às questões aponta
das. Como vimos, elas vão desde o problema de caracte
rizar uma empresa como estrangeira até a possibilidade
de operações "triangulares", entre empresas e subsidii
rias do mesmo grupo, distinta daquela que participado
controle acionirio da subsidiiria brasileira. Deve-se
consid~rar, ainda"as medidas legais em vigência no
período que podem ter contribuído para dificultar a
caracterização da propriedade das empresas(19). Desse

(19) Lei Federal n9 4.131/62 e sua regulamentação pelo Decreto
n9 53.451/64. Posteriormente, este decreto foi revogado
p~la Lei n94.390/64, lei esta que foi regulamentada pe!o
Decreto-n9 55.762/65. Toda esses dispositivos legais(alem
de outros que lhes sucederam) correspondem a políticas i~
plícitas - vale dizer conjunturais -, surgidas no final
dos anos 150 e decorrer da década de' 160.
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modo, ê necessário ter presente tais restrições ao
analisar~a participação das empresas estrangeiras no
processo de transfer~ncia de tecnologia para o siste
ma produtivo do pars.

o exame da participação das empresas estrangeiras e na
cionais no processo de transfer~ncia de tecnologia re
vela a predominância des~as últimas, em termos de núme
ros·de contratos (64,3%) e de empresas envolvidas
(65,8%) como podemos ver pelos dados da tabela 10.
Quando repartidos os contratos correspondentes às em
presas estrangeiras entre empresas subsidiárias e/ou

.\.
associadas, e empresas independentes verifica-se o p~
so maior destas (63,4%) (tabela 11).

A ~nálise a seguir compreende o desdobramento, ao .•.nl

vel do ramo de atividade, da participação das empresas
nacionais e estrangeiras no processo de transfer~ncia
de tecnologia. Tal desdobramento, segundo a classific~
ção de indústrias do IBGE confirma que, em quase todos
os ramos, dentre as empresas que têm contrato de trans
fer~ncia de tecnologia, predominam as nacionais. Nas
exceçoes existentes - Produtos Farmacêuticos e Medici
nais e Produtos de Perfumaria, Sabões e Velas -, os nú
meros de nacionais e estrangeiras são praticamente
iguais (tabela 11).

De outra parte, as participações segundo a classifica
ção do IPEA, referente ao total de contratos de cada
ramo, indicam dados menos uniformes (tabela 10).Nesse
sentido, embora fique confirmado, de maneira geral, o
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predomínio das empresas nacionais em maior variedade de
ramos de atividade, as estrangeiras respondem pela pa!
cela mais importante: Autopeças EI~tricas para Indfis
t~ia Automobilística; Transformadores; Veículos; Couros
e Peles; Produtos de Perfumaria, Sabões e Velas; Produ
tos Alimentares e Fumo.

Com relação aos contratos firmados por empresas estran
gei~as, p~edominam, igualmente, na maioria dos ramos,os
que envolvem empresás independentes. Os contratos entre
matrizes e subsidiárias e/ou associadas sao mais signi
ficativos no que se refere à Metalurgia dos não-ferro
sos, Tratores Agrícolas e Máquinas Agrícolas, Motores

\.

Elétricos, Transformadores, Eletro e E1etrônico~Dom~s
.ticos, Material de Comunicações, Máquinas
e-Borracha .

'Rodov i â r í.as

.No exame das re1~ções entre a propriedade das empresas
contratantes e a destinação dos conhecimentos t6cnicos
importados. no país, segundo o uso dos bens, destacou-
se o setor de bens intermediários. Essa distribuição por
empresas nacionais e estrangeiras, bem como por
diárias e/ou-associadas e independentes revela um

subsi

dro semelhante ao antes descrito (tabela 12) .
. <, .••.•••.•• ,

~ de s~ notar que esse peso maior dos bens intermediá
rios, embor~ comum a todas ~s distribuições,~ menos for
te entre matrizes e subsidiárias e/ou associadas. Nos
casos de empresas nacionais, são igualmente importan
tes os bens de capital e de consumo não duráveis sendo
menor a expressa0 dos bens de consumo duráveis e os com
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ponentes para a indGstria automobilistica. Quanto
empresas estrangeiras, ~ possivel distingui~las

"-as
das

nacionais pela maior importincia dos bens de consumo
duráveis e dos componentes para a indGstria automobi
listica, associada ao peso menor dos bens de consumo
não duráveis.

A relação entre uso dos bens aos quais se destina a
tecnologia e a propriedade das empresas pode ser exa
minada atrav;s da parcela de tecnologia associada aos
diversos usos, correspbndente aos diversos conceitos de
propriedade da empresa (tabela 12). Tal abordagem indi
ca a predominância da empresa nacional na importação
de tecnologia para bens de capital, bens intermediá
rios e bens de consumo não duráveis. Indica ainda as
participações aproximadas das empresas nacionais e es
trangeiras nos casos de bens de consumo durávéis e dos
componentes para a indústria automobilistica, com li
geira vantagem para as estrangeiras no segundo caso e
das nacionais no primeiro (~abelas 12 e 13).

Assinale-se que no exame do total dos contratos relati
"- estrangeiras, estes indicam que,vos as empresas na

tecnologia incorporada (aos bens de capital, aos bens
~" intermediários, bens de duráveisaos consumo nao e aos

componentes para a indústria automobilistica), segundo
o uso dos bens, prevalecemos contratos de empresas in
dependentes entre si (tabela 12)."

Por Gltimo. cabe abordar as relações entre a proprieda
de das empresas brasileiras contratantes de tecnologia

,
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e a natureza do "know how" importado. Como foi observa
do no cOfijuntodos contratos, os pesos das virias cate
gorias de transfer6nci~ ordenam-se como segue: assis
tência técnica, serviços de engenharia, iicença para a
utilização de marcas, licença de fabricação e/ou para
utilização de patentes e elaboração de projetos. No e~
tanto, as distribuiç6es de tais categorias, desdobra
das por conceitos de empresa, evidenciam estruturas di:.
ferenciadas, como pode ser visto nas tabelas 14 eIS.
De fato, apresentam-se, nos diferentes conceitos de e!!!
presa, a predominância dos contratos de assist6nciaté~
nica. Tal aspecto é mais notado quando existemrelaç6e~
de propriedade entre as empresas contratantes. Assim,
a percentagem relativa à assist6ncia técnica nos con
t~~tos entre mattizes e subsidiirias e/ou associadas
(64,1%) é superior i percentagem correspondente aos
contratos de empresas estrangeiras independentes
(52,1%) e nacionais (41,7%). Os contratos de empresas
nacionais apresentam distribuição menos concentrada.

Observa-se, portanto, que as categorias licenças de fa
bricação e/ou para utilização de patentes, licença pa
ra utilização de marcas e elaboração de projetos; apr!

~" sentam participação semelhante nas empresas nacionais e
estrangeiras, enquanto que os serviços de engenharia

(28,1%) são mais importantes no caso das empresas na
cionais.

-O desdobramento dos contratos relativos as empresas e~
trangeiras demonstra, nos contratos firmados por matr!
ses esubsidiiriasentre si, e/ou associadas, elevado
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percentual de assist~ncia t~cnica, participaçio quase
id~nticas de licenças de fabricação e/ou para utiliza
ção de patentes e de marcas, tendo menor peso os de
elaboração de projetos.

Quanto ao comportamento diferenciado dos diversos ti
pos de empresa face i tecnologia importada, nota-seque
os contratos que estabelecem vínculos permanentes en
tre as partes contratantes são mais importantes para
as empresas estrangeiras (80,9%) do que para as nacio
nais (65,0%). Entre as estrangeiras destacam-se os ca
sos de subsidiirias e/ou associadas (86,8% contra-77,5%
das independentes) (tabela 14). Dentre os contratos de
vínculos permanentes, predomina a categoria assist~n
cia t~cnica, principalmente com refer~ncia a ac6rdos
entre matriz~s e subsidiirias e/ou associadas, o que,
cornoji mencionamos, poderia decorrer das restrições
legais então vigentes. Tais restriçõ~s poderiam

. . indu
zir as partes contratantes a omitir refer~ncia a paten
tes e marcas.

'.

Biato et aI. aludem que os dados apurados podem conter
distorções, em .razão das dificuldades metodológicas já
referidas. De fato, na avaliação d~s informações, ..

e

necessário considerar, al~m das dificuldades de identi
ficação da propriedade, antes mencionadas, a proibição
legal relativa aos contratos para utilização de ~ate~
tes e marcas entre matrizes e subsidiarias. Tal proibi
çao pode ter induzido, por um lado, i omissão de paten
tes e marcas nos contratos entre empresas que tenham
entre si vinculação de propriedade. Neste caso, em
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substituição, aparece a categoria 'assist~ncia t~cni
cal. Por outro lado, pode ter levado as em~resas es
trangeiras a utilizar uma de suas associadas, desvin
culada da subsidiiria brasileira, como contratantes ex
terna da tecnologia transferida.

Nesse sentido,~ de se supor que tal artificio possa
ter contribuído para evidenciar uma distorção nos da
dos, em virtude de conceito de contrato adotado, no
sentido de indicar, por exemplo, maior número m~dio
de contratos da empresa nacional.

No que diz respeito às "operações triangulares", reali
zadas atrav~s de urnaempresa sem vinculação de proprie
dadecom a empresa nacional, os dados nao possibili
taram avaliar o peso das dis;orções resultantes.

Contudo, a pres~nça das dificuldades apontadas nao si&
nifica que as informações reunidas sejam substancial
mente divergentes do quadro real do processo de trans
ferência de tecnologia. Como argumentam Biato et aI.
"••. a possível exist~ncia de distorções, embora exi
ja a qualificação dos resultados obtidos, não invalida
as tend~ncias e características observadas,,(20). Nesse

~, sentido, parece ser importante indagar quais os fato
res que determinaram, entre outras razões, as caracte
rísticas dos resultados obtidos. Assim, a maior parti
cipaçãodas empresas nacionais na absorção da tecnolo

(20) Biato, F.A. et aI., op. cit., p. 46.
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gia externa decorreri, certamente, da exist&ncia de
maior número de empresas nacionais no sistema produt,!.
vo ~o país. ,Por outro lado, ao identificar a importa
çio de tecnologia como fator inerente i entrada de ca
pital estrangeiro, seria possível admitir, em conse
qU~ncia, que aremuneraçio. do investidor, sob a forma
de lucro, incorpore, algumas vezes, o pagamento pela
tecnologia transferida, rtioexigindo, portanto, a exis
tência de contrato para tal operaçao. O mesmo . ~raClOCl

nio pode se aplicar com rela~io ao predomínio dos con
tratos de empresas estrangeiras 'independentes da fonte
externa de tecnologia face aos contratos entre
zes e subsidiárias e/ou associadas.

matri

Mas, se a análise global dos contratos da tecnologia
imJiortada no período condUz, naturalmente, a essa or
dem de características observadas, outras raz6es, de
natureza mais complexa , parecem se impor a essas pri.

meiras conclusões, como discutiremos adiante.

,
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TABELA 10
DISTRIBUIÇÃO DOS CONTRATOS POR TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA _

RAMOS DE ATIVIDADE E PROPRIEDADE DAS EMPRESAS

72•.

número de contrates
Nacional E s t r a n s e i r a

Subsidiaria e/ou IndepenAssociada dente- Total
Vidros 13 3 12 15Cimento e Artefatos de Cimento 16 2 14 16Não-metálicos em Geral 36 4 5 9Siderurgia e Produtos Siderúrgicos 190 4 24 28Forjaria e Fundição 13 3 3 6Metalurgia dos nao-Ferrosos 16 10 6 16Produtos ~!etalúrgicos em Geral 6S 11 26 37Máquinas-Ferramenta 8 1 6 7Motores Diesel e Gasolina, Bombas e Compressores 26 4 9 13Máquinas Têxteis e Componentes 11 3 1 4Tratores Agrícolas e Máquinas Agrícolas 9 4 4Equipamentos para Movimentação Interna 14 5 6 11Produtos Mecânicos em Geral 92 14 26 40Autopeças Elétricas para Indústria Automobilística 14 2 18 20.Motores Elétricos . 5 4 4Transformadores 9 2 11Eletro e Eletrônico-domésticos 31 26 6 32Material de Comull1caçôes 7 8 2 10Material Elétrico em Geral 51 11 23 34Autopeças para Indústria Automobilística 54 19 .32 51Veículos 4 12 11 23Máquinas Rodoviárias 8 7 1 8Material Ferroviário 21Material de Transporte em Geral \ 15 4 7 11Madeira 14Mobiliário 10Papel e Papetâo 32 3 4 7Borracha 12 7 4 11Couros e Peles 1 2 2Produtos Inorgânicos, inclusive Fertilizantes 38 10 24 34Produtos para Indústrias de plásticos e Resinas,
Fibras Sintéticas, Elastômeros, Detergentes e
Ortr'os Produtos Finais 47 20 26 46Matérias Primas Petroquímicas e outras Orgânicas 61 8 20 28Produtos Farmacêuticos e Hedicinais 83 13 39 52Produtos de Perfumaria, Sabões e Velas 10 6 9 15Produtos Plásticos 24 4 12 16T"extil 101 9 28 37Vestuário e Calçados 18 5 5Produtos Alimentares 16 2 19 21Bebidas 23 3 3Fumo 2 4 6Editorial e Gráfica 6 1 1Diversos 60 5 9 14

1UI'AL 1.275. 449 708
Fonte: IPEA

Total

28
32
45
218
19
32
102
15
39
15
13
25

132
34
9

11
63
17
85
105
27
16
21
26
14
10
39
23
3
72

93
89
135
25
40

138
23
37
26

6
7

74
1.983



TABELA 11
DISTRIBUIÇÃO I;>ERCENTUAL DAS EMPRESAS qUE TEM CONTRATO POR

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ,..RAMO DE ATIVIDADE E
PROPRIEDADE DA EMPRESA

............. , , , .

Ramos
Número de Empresas Percentagem(*) Percentagem(**.)
Nacio Estran.na1~ geí.rà

Nado Esttan
.nal'" ·geira Nacio Estran

na1-: geira
Minerais não-Metálicos
Metalúrgica
Mecânica
Material Elétrico e
de Comtmicações

Material de Trans-
porte

r.iadeira
Mobiliário
Papé1 e Papelão
Borracha
Couros e Peles
Química
Produtos Farmacêuti
cos e Medicinais -
Produtos de Perfuma
ria, Sabões e Velas
Produtos de Matérias
plásticas

Têxtil
Vestuário e Calçados
Prod~tos Ailmentàres
Bebidas

36 18
66 30
61 33

48 37 .

33 27
11
3

12
7

3

4
1
56

1

36

'20 20

6 7

13
50
11
12
10

2
12
2
7
2
3
1
4

Fumo <,

Editorial e Gráfica
Diversos

4

20

7,5 7,2
13,7 12,1
12,7 1:;,3

10,0 14,9

6,9 10,8
2,3
0,6
2,5
1,5
0,2

11,6

4,2

1,3

2,7
10,4 .
2,3
2,5
2,1

0,8
4,2

1,2
1,6
0,4
14,5

8,0

2,8

0,8
4,8
~0,8
2,8
0,8
1,2
0,4
1,6

TOTAL 480 249 ::100,0:..·.1~~,0.

66,7 33,3
68,8 31,2
64,9 35,1

56,5 43,5

55,0 45,0
100,0
100,0
80,0
63,6
50,0
60,9

50,0

46,2

86,7
80,6
84,6
63,2
83,3

80,0
83,3

20,0
36,4
.:,0,0
39,1

50,0

53,8

13,3
19,4
15,4
36,8
16,7

100,0
20,0
16,7

'65,8 34,2
.... , .....

Fonte: IPEA - Período de 1963/1969
(*) Participação no total por propriedade da empresa

(**) Participação no total por ramo de atividade



7"4.

TABELA 12
DISTRIBUIÇÃO DOS CONTRATOS POR TRANSFERtNCIA DE TECNOLOGIA -

USO DOS BENS E PROPRIEDADE DAS EMPRESAS

. . . . . .
....•. de contratosnumero

Nacional E s tr a n g e i r a Total
Subsidiaria Indepen·

Uso dos Bens e/ou dente- Total
I. .Associada.

Bens de Capital .-312 72 86 158 470

Bens Intermediarios 519 86 190 276 795

Bens de Consumo
Durâveí.s 88 42 32 74 162

Bens de Consumo
não-Duraveis 283 24 89 113 396

Componentes para
IndÚstria Automobi1Ística .-.- 73 35 52 87 160

TOTAL 1.275 259 449 70'8 1.983

.Fonte: IPEA
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TABELA 13

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS CONTRATOS POR TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGIA, SEGUNDO O USO DOS BENS, POR

PROPRIEDADE DAS EMPRESAS

...... •••••••••••••••••••••••• , •••• I • . , . , . . ,pe'rcentagem
Nacional E ~ t r a.n g e i r a Total

Subsidiaria Indepen
Uso dos Bens e/ou dente- Total

,,,,Associada

Bens de Capital 24,5 27,8 - 19,2 22,3 23,7
Bens Intermediarios 40,7 33,2 42,3 39,0 40,1
Bens de ConstuIlo
Duraveis 6,9 16,2 7.,1 10,4 8,2
Bens deConsumo
não-Duráveis 22,2 9 3 19,8 16,0 19,9,

Componentes para
Indústria Automo
bi1ística 5,7 13,5 11,6 12,3 8,1

"

TaTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: IPEA
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TABELA 14
D,ISTRIBUIÇÃO DOS CONTRATOS POR TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA -

PROPRIEDADE DA EMPRESA E NATUREZA DO CONTRATO

número de contratos

Natureza

Nacional E s t r a n g e i r a
Subsidiária Indepen

e/ou dente- Total
.Associada

Total

Assistência Técnica 532 166 234 400 932
Licenças de Fabricação
e/ou para Utilização
"de Patentes 123 28 57 85 208
Licenças para Utiliza

174'ção de Marcas - 31 57 88 262
Serviços de Engenharia 358 24 85 109 467
Elaboração de Projetos 88 10 16 26 114

TOTAL 1.275 259 449 70,8 1.983

Fonte: IPEA -,
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TABELA 15
DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS CONTRATOS POR TRANSFERENCIA

DE TECNOLOGIA, SEGUNDO NATUREZA DOS CONTRATOS POR
PROPRIEDADE DA EMPRESA

percentagem
Nacional E s t r a n g e i r·a Total

Subsidiaria Indepeg
Natureza e/ou dente Total

Assocí.ada

Assistência Técnica 41,7 64,1 52,1 56,S 47,0

Licenças de Fabricação
e/ou para Utilização,
de Patentes 9,6 10,8 12,7 12,0 10,5

-,

Liçenças para Utilização
de.Marcas 13,7 11,9 12,7 12,4 13,2

Serviços de Engenharia 28,1 9,3 18,9 15,4 23,6

Elaboração de Projetos 6,9 3,9 3,6 3,7 5,7

TarAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: IPEA
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As diversas categorias de transferência foram definidas como:

* Assistênciá Técnica - serviço permanente de assessoramento
e/ou consult9ria, p~estado por Fessoas físicas ou jurIdicas
domiciliadas, resident~s~ ou com sede no exterior, envolVen
do conhecimentos técnicosespecializad6s, inclusive de etige
nharia de proces~o, de produto e de fabricaçio, e pressupon
do ~inculaçio duradoura entre as partes contratantes. A remu
neraçio ~orresponde a certo percentual do valor bruto ou Ir
qtiido da produçio d6 bem para o qual se destina a
assistência, ou a importincia predeteriliinadapor

referida
unidade

produzida do bem, sendo previst~s, em alguns casos, remessas
~mInimas por parte da empresa utilizadora.

* Licença de Fabricaçioelou para Utilizaçiode Patentes - ce~
sio de d~reitos de propriedade sobre desenhos c especifica
'ções de produtos sujeitos a processos definidos de industria
lizaçio, patenteados e registrados - por parte de pessoasfí
sicas ou jurídicas domiciliad~s, residentes, ou com sede no
exterior - no Brasil e no pais de origem, obrigando a uma
vinculaçio permanente entre as partes contratantes. A remune
raçao é calculada como um percentual do valor bruto ou IIqui
do da produçio do bem ao qual se refere o contrato, ou como
uma importância predeterminada por unidade produzida do bem,

"''',

sendo de observar que a legislaçio vigente proíbe remessa por
utilizaçio de patentes, de filial ou subsidiaria no país
sua matriz no exterior(*J.

•..
a

(*) A Lei n9 4.390 considera subsidiaria de empresa estrangei
ra a pessoa jurídica estabelecida no país, de cujo capitaT
tom direito a voto pelo menos 50% pertençam, direta ou in
diretamente, à empresa com sede no exterior.
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*'Licerfç'ap'aráUtiTizaç'aode' Marcas - cessão dos direitos de
exploiaçao de marca de propriedade de pessoas físicas ou j~
rídicas domiciliadas, residentes, ou com sede no exterior'
obrigando i vinculação permanente entre as partes. A remune
ração é calculada como-um percentual do valor bruto ou líqu:!,.
do da produção do bem para o qual se utiliza a marca comer
cial, sendo proibidas pela legislação vigente remessas de fi
1ial ousubsidiiria estabelecida no país i sua matriz com 'se
de no exterior.

- Em certos contrat6s, que incluem licença para utilização de
patentes e/ou assistência técnica, existem cliusulas conce
dendo gratuitamente licença para utilização de marca.

* Serviços de Engenharia - serviços temporjir í os de assessora
mento e/ou consultoria, prestados por pessoas físicas ouj~
rídicas domiciliadas, residentes, ou com sede no exterior,en

"

volvendo conhecimentos técnicos especialiiad6s, e pressupon
do vinculação transitória entre as partes. Tal modalidade de
transferência pode ser considerada como assistência técnica
temporária, englobando supervisão de montagem, instalação,
,funcionamento e ajuste de equipamentos; supervisão e ex~cu
ção de construção; execução de testes e ensaios; agenciamen
to,,~ecompras; inspeção de materiais no país e no exterior;
supervisão de embarques; assessoria ou consultoria (não per
manente) sobre questões específicas; contratação de servi

-ços de profissionais estrangeiros; treinamento de pessoal; e
outros serviços de engenharia não especificados. A remunera
ção equivale i soma global fixada em contrato, podendo ser
paga parceladamente conforme determinação contratual. Em aI



"

81.

guns casos, prev&-se o pagamento, por parte da contratante
loc~l, do pessoal e das despesas efetuadas pela contratante
estrangeira.

* Elab'oTa'ção'deProje'tos - estudos baseados em pesquisas esp!
'cIficas, ou em acervo de informações e dados tGcnicos, que
permitem chegar às plant~s, desenhos e especificações finais
para a construção de unidades produtiv~s, ou para a elabora
ção de produtos industriais. Essa forma de transferência
pressupõe vínculos transitórios entre as partes contratan
teso A remuneração ê estabelecida cornosornaglobal, podendo
ser paga parceladamente, conforme determinação contratual.

\.
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Os segmentos industriais considerados foram: Cimento e Artefa
tos de Cimento; não-Metilicos em Geral; Siderurgia e Produtos
Siderúrgicos ; Forjaria 'e Fundição; Metalurgia do"snão-ferro'sos;,
Produtos Metalúrgicos em Geral; Miquinas-Ferramenta; Motores
Diesel e Gasolina, Bombas e Compressores; Miquinas T~xteis e
Componentes; Tratores Agricolase Miquinas Agricolas; Equipa
mentos para Movimentação Interna; Produtos Mecânicos em Geral;
Autopeças EI~tricas para a Indústria Automobiltstica; Motores
Elétricos; Transformadores; Eletro e Eletrônico-dom~sticos; M~
t_erialde Comunicações; Material EI~trico em Geral; Autopeças
para Indústria AutomobilIstica; VeIculos; Miquinas RodoVii
rias; Material Ferroviário; Material de Transporte em Geral;
Madeira; Móbiliirio; Papel e Papelão; Borracha; Couros e Pe
les; Produtos Inol'gânicos inclusive Fertilizantes; Produtos
para Indústria de plisticos e Matérias-Primas Petroquimicas e
outras Orgânicas; Produtos Farmac~uticos e Medicinais; Produ
tos de Perfumaria, Sabões e Velas ;Produto.s P'lâs t í cos ; Têx t í I;
Vestuirio e Calçados; Produtos Alimentares; Bebidas; Fumo; Edi
torial e Grifica; Diversos. A correspond~ncia com os ramos in
cluIdos na classificação do IBGE aparece na Tabela 1.

'-- ~.
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1. O PAGAMENTO EXPLIcITO DE TECNOLOGIA

Esta seçao examina o fluxo nominal (ver capo rI) associado
ao processo ,de transferência, buscando conhecer o custore
lativo da tecnologia importada segundo sua natureza, 'des
tino no sistema produtivo do paIs, origem e
das empresas contratantes.

propriedade

As informaç6es para esta anilise apresentam limitaç6es que
já for~m apontadas. No entanto, nota-se que a maior parte
de tais dificuldades pode ser apenas sugerida , não haven
do condiç6es de avaliar sua extensão. Nesse sentido~ Biato
et aI., que coletaram os dados empiric?s que servem de ba
se a este estudo, ressaltam a necessidade de melhor qu~li
,ficar a magnitude das discrepâncias observadas nos pagame~
tos por transferência de tecno~ogia para aindfistria de
transformação (exceto derivados de petróleo), no período
1965-1970, relativam~nte aos valores 'correspondentes aos
item "Administração e Assistência Técnica" e "Patentes

\

tRoyalties' e Alugúéis" do balanço de pagamentos
1) (1) •

(tabela

A relação entre os valores levantados e os dados que fig~
ram no balanço de pagamentos cresce ao longo do período,
se~do em raêdí a 'daordem de 55%• De aort.e que tal

"
discre

pância pode ser atribuída aos contratos em que participam
empresas dos setores primário e terciirio, e os produt~
res de derivados depetrô1eo. Ademais, anotam aqueles au

(1) Biato, F.A.,Guimarães, E.A.A.e Figueiredo, M.H.P., "A
Transferência de Tecnologj.à no Brasil", IPEA, Série 'Estu
dos, n9 ,4, Brasília, 1973,'pp. 109-111.
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tores a evid~ncia de que houve extravio de informações, den
tro do sistema fiscalizador, das remessas por transfer~ncia
de tecnologia para o setor industrial. Segundo os mesmos au
torest parte dessa disc~epincia, pode ser atribu!da ataI

'extravio~ sem que tenha sido poss!vel conhecer-lhe a dimen
sio. Portanto, o total dos pagamentos explIcitas por tecnolo
gia examinados neste estudo - deve ser enfatizado -, repr~
senj a somente a "parte vis Ive L" dos pagamentos por tecnolo
gia importada.

Em razio desses argumentos, ateitamos a reserva apresentada
por Biato et aI. de que as informações aqui analisadas se

~.j am encaradas sempre em termos reiativos. Com efeito, verifi
,
Ca-se que dos 1983 contratos registrados no Banco Central
"ati 31 de dezembro de 1970 - base da anilise apresentada na
seçio anter~or - 70% (1380 contratos) geraram remessas no
pe rIodo 1965/1970. Assim, -as observações que seria feitas a
seguir referem-se apenas a eles.

,

Esse conjunto de restrições nao invalida, em nosso entendi
mento, a proposição deste estudo, qual seja a de demonstrar
que, a partir da década de '50, cresce nossa dependência
,ltknowhow" externo. como indicam os pagamentos efetuados

do
-.a

conta de tecnologia impoitada •

...••. •.
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1.I.Pagamentos por Ramo de Atividade

A análise dos pagamentos pela tecnologia transferida pa
ra os diversos ramos de atividade, demonstra uma estru
tura de distribuição distinta daquela associada ao núme
ro de contratos revelando, assim, diferenciais de ga~
tos relativos realizados pelos virios segmeritos da in
dústria.

Acomparihando a mesma abordagem feita na anilise dos con
tratos, convém examinar a distribuição dos pagamentos
segundo a classificação das indústrias do IBGE, bem co
mo o seu desdobramento proposto pela IPEA (tabela 2).

Ao 'nível da classificação das indústrias do IBGE, os ra
mos Material de Transporte, Metalúrgica, Material Elé
trico e de Comunicações foram responsiveis por quase
dois terços dos pagamentos 'no período 1965/l970,(respe~
tivamente 40%, 11% e 9%). Apresentam também importância
'relativa os ramos Química (7,6%) e Produtos Farmacêuti
cos e Medicinais (5,2%). Note-se que o ramo Mecânica,
terceiro em número de contratos, participou com apenas
2,2,% dos pagamentos efetuados no período.

Quando realizada uma maior desagregação, aparecem, co
"<, mo segmentos dos ramos Material de Tfansporte,e Metalúr

gica - geradores de maior volume de remessas -, Veícu
los (32,0% do total de pagamentos), Siderurgia e Produ
tos Siderúrgicos (7,3%) e Autopeçàs Mecânicas para a
Indústria Automobilística (6,8%). Tais resultados qual.!.
ficam a maior participação de Material de Transporte,

"
.......
....--: ....
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revelando a importincia da indfistria automobi1istica em
comparaçao com os demais segmentos do ramo.

o peso dos diversos ramos, no dispêndio total com tran~
ferência de tecnologia, não se manteve unifo~me durante
o perIodo analisado. Entre os setores mais significati
vos, observa-se, cornotendência geral, que Siderurgia
e Produtos Siderfirgicos tiveram participação decrescen
te, enquanto a parcela correspondente a Autopeças
a Indústria AutomobilIstica aumentou ao longo do

para

do. Verifica-se que as percentagens relativas a

.•.perlo
Veícu

los e Produtos Farmacêuticos e Medicinais oscilaram,sen
do no primeiro desses ramos decrescente até 1967, para
voltar a crescer desde então, apresentando, no último,
um comportamento inverso.

Cabe ~notar as participações elevadas de alguns ramos
em determinados anos: Metalurgia dos não-ferrosos
(1965), Eletro e EletrSnico-domésticos(1968), Borracha
(1966), Matérias-Primas PetroquImicas e outras Orgâni
cas (1967), Produtos para Indfistriasde plisticos e

Resinas, Fibras Sintéticas, Elast6meros, Detergentes e
Outros Produtos Finais (1970), Têxtil (1966 e 1967) e
Produtos Alimentares (1968).

Emboranao seja possIvel identificar, em cada caso espe
cífico, os fatores determinantes dessas variações, po
de-se indicar aqueles que, de:maneira geral, mais se

·1

destacam. Assim é que um dos fatores que podem ter leva
do a tal descompasso, seriam as variações no número de
contratos que prcduziram vremessas, seja pelo apareci.. ..~'-... '
menta de novos contratos, seja pela caducidade de ou
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tros. Este parece ser o caso dos contratos que estabe
lecem vínculos temporários entre as partes, quando os
pagamentos concentram~se em alguns anos. Outro aspecto
a ser lembrado ~ o dos contratos que estabelecem .•.V1ncu
los duradourbs entre as partes, em que o pagamento da
tecnologia ~ fixado como percentual do faturamento do
produto ao qual ~ incorporada: aqui a remuneraçao efe
tuada depende do volume das vendas do ramo. Bia to et alo
notam, aindat que nos contratos firmados entre matri
zes e subsidiárlas e/ou associadas, "..• o fluxo dos pa
gamentos pode refletir apenas d~cis6es, no imbito da
política interna da organização internacional, quantQ
ã transferência e alocação de recursos financeiros den
tro.da própria organização,,(2).

,(2) Biato, F.A. et aI., 01):. c ít>, p. 112.



90.

TABELA 1
PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

1965/1970

US$ 1.000
.. , , ' , ' F, ,0, n .t e, ,

IPEA/
Ano .IPEA* Banco Central** Banco Central***

1965 20.115 42.496 47,3
1966 24.133 45.782 52,7

1967 '32.585 62.700 52,0

1968 40.913 70.191 58,3
,1969 52.381 91.000 57,6

1970 58.205 104.000 56,0

TOTAL 228.331' 416.169 54,9
.....

~ Dados relativos apenas às indústrias de transformação ex-
cluindo-se petróleo e seus derivados,

,** Dados apresentados no Balanço de Pagamentos, no item "Ser
viços Diversos", Rubricas "Administração e Assistência Têc
nica" e "Patentes, Roya1ties e Alugueis"
Percentagem***

\ "

'", '
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TABELA 2 I

r
DISTRIBUIÇAO PERCENTUAL DOS PAGAMENTOS POR TRANSFERSNCIA DE I.

TECNOLOGIA, SEGUNDO RAMO .DE ATIVIDADE - 1965/1970 r,
I•!
J

Ramos de Atividade Segundo 1965/ Ramos de Atividade Segundo f·
Classificação do IBGE 1970 Classificação do,IPEo\ .. .. '!' .. 1965 1966 1967 1968 1969 1970 Total

t
Minerais não-Metálicos 4,8 Vidros 0,0 1,1 1,4 3,3 2,2 2,5 2,0 !Cimento e Artefatos de Cimento 0,0 2,5 2,9 3,1 2,2 2,0 2,2 I

Não-metálicos em Geral 0,1 0,7 0,9 0,9 0,4 0,6 0,6 I
MetalÚTgicl\ 11,1 Siderurgia. e Produtos Siderúrgicos 22,2 6,5 8,7 6,2 4,0 5,3 7,3 !

Forjaria e Fundiíão 0,0 0,7 1,3 0,2 0,1 0,2 0,4 lMetalurgia dos nao-Ferrosos 16,9 1,0 2,0 1,3 1,3 1,3 2,7

fProdutos ~!eta1úrgicos em Geral '! 0,1 1,9 1,0 0,7 0,3 0,8 0,7
~Iecânica 2,2 ~1âquinas-Fcrramenta \ 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,1

Motores Diesel e Gasolina, BOOlbas e Canpressores 0,0 .0,0 0,4 0,6 0,6 0,6 0,5 I

Máquinas Têxteis e COOlEonentcs ' 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 0,1 0,1 ~,

fTratores Agrícolas e ~l1quinas Agrrcolas 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 !

Equipamentos para Movimentação Interna 0,7 1,0 0,8 1,3 0,2 0,2 0,6 IProdutos Mccãnicos em Geral 0,1 0,6 1,0 0,9 0,9 0,7 0,8 í
I ~hterial Elétrico e de COmunicações 9,2 Autopeças Elétricas para a Indústria

1 .'.! AutOOlobilística 0,0 3,6 1,6 0,3 1,1 1,4 1,3 l;
Motores Elétricos 0,0 1,9 1,7 0,1 0,2 0,0 0,5 k"",

i Transformadores 0,0 1,9 1,7 0,1 0,2 0,2 0,6 t:

E1etro e E1etrônico-dOOlésticos 0,0 3,6 '4,3 '7,5 3,4 3,3 4,0
f

! ~t~ter ia1 de Canunicações 0,0 0,0 0,6 1,6 0,6 0,1 0,5 1
I Material Elétrico em Geral 1,4 0,4 1,0 5,0 2,5 2,3 2,3 f,

~
I futerial de Transporte 39,9 Autopeças para Indíistr í a Autanobilfstica .0,1 6,0 8,4 7,6 7,7 7,3 6,8 I

!

i
Veículos 46,7 22,7 15,7 18,6 46,1 36,8 32,0 ,
Máquinas Rodoviárias 0,1 'v,5 0,7 0,5 0,8 0,7 0,6 I

I
t

Material Ferroviá.rio 0,7 0,9 0,6 0,4 0,2 0,4 0,4 i, Material de Transporte em Geral 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1
t llideira 0,1 Madeira 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,2 0,1 t !~.

~bbiliârio 0,0 Mobiliário 0,0 0,0 0,1. 0,1 0,0 0,1 0,0 I, Papel e Papelão '1,4 Papel e Papelão 0,0 0,0 0,0 1,0 1,3 3,5 1,4 I

1 Bor-racha 3,8 Borracha 0,0 7,4 5,3 3,0 3,3 3,7 3,8 f !., ,t

i Couros c Peles 0,0 COUTOS e Peles 0,0 0,0 0,0 .0,0 0,0 0,0 0,0 r t
l Química 7,6 Produtos Inorgântcos , inclusive Fertilizantes 0,8 1,7 4,6 2,2 2,0 1,3 2,1

.~
Produtos para Indústrias de PlâsUC05 e Resinas, ,. ·fFibras Sintêtrcas, Elastômeros, Detergentes e !, li I:~ .. Outros Produtos Finais 0,1 1,7 2,8 1,4 0,7 6,2 2,6

I ~Iatêrias Primas Petroquímicas e outras Orgânicas 0,4 4,5 6,7 2,0 1,5 2,8 2,9 'i .~

Produtos Farmacêuticos e Medicinais 5,2 Produtos Farmacêuticos e ~ledj:dnais 3,2 5,2 8,8 6,3 4,0 4,4 5,2 i\ 1,Produtos de Perfumaria, Sabões c Velas 0,8 Produtos de Perfumar-Ia, Sabões e Velas 0,4 3,1 1,2 0,2 0,1 0,6 0,8 II
Produtos plásticos 0,3 Produtos Plásticos 0,0 0,3 0,8 0,7 0,2 0,2 0,3 !. l'
Téxt í l 3,9 Têxtil 2,7 7,1 5,4 3,6 2,7 3,5 3,9 ,I t
Vestuário e Calçados 0,2 Vestuãrio e Calçados 0,0 0,0 0,7 0,1 0,2 0,0 0,2 li I
Produ tos AI ímentares 4,2 Produtos Alimentares 1,8 3,7 2,4 10,0 4,0 2,3 4,2 í
Bebidas 0,2 Bebidas 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 :\ tFumo 0,2 Ftuno 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 0,4 0,2 !'

II
Editorial e Gráfica 0,9 Editorial e Gráfica 0,0 0,0 0,0 3,5 0,8 0,6 0,9

11
!

'!
Diversos 1,8 Diversos 0,5 5,6 2,1 2,0 1,4 0,9 1,8 i

10TAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 I' t
1I r

1
1I

" Fonte: IPEA ! 1 I

! ~I I~ t
"'. I' i
1

' I.i I

J !
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1.2. Pagamentos por Uso dos Bens

Prosseguindo na ani1ise, a tabela 3 auxilia na verifi
cação dos pagamentos segundo o uso dos bens aos quais
se destina a tecnologia remunerada. Os resultados de
monstram o predomínio ~oscomponentes para indGstria au
tomobi1lstica, aos quais correspondem 37,3% dos pagamen
tos realizados no perlodo. Seguem, pela ordem de. impor
tincia, os bens intermediirios (28,6%), cabendo a menor
parcela aos bens de capital (7,2%).

Quando examinadas as participações relativas ao .•.perl.o
valoresdo de 1965/1970, estas diferem dos demais

anuais, nos quais se observam variações acentuadas. As
sim, os pagamentos referentes a bens de capital e de
consumo crescem ati a metade do período para declinar
em seguida. Os pagamentos gerados pelos componentes p~
ra a indGstria automobi11stica apresentam comportamento

"
inverso. Quanto aos bens intermediirios, as flutuações
sao menos regulares, indicando um dec11nió ati 1969,
com recuperação em 1970. Ressalte-se que a referida
distribuição dos pagamentos pelo "know how" importado
i distinto daquele" relativo aos contratos, revelando
nfveis de pagamento m~dio, por contrato, substancialmen

'~ te diferentes segundo o uso dos bens aos quais a tecno
logia ~ incorporada.

Como assinalado anteriormente", a natureza da tecnologia
importada foi obtida atrav~s da classificação dos con
tratos de tecno10s.ia segundo cinco categorias de tran
saçoes (ver Apêndi.ce ~~. Cada uma dessas categorias

"- .apresentava (i ~poca em que vigoravam} uma caracterls
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tica relevantes para a análise dos pagamentos: a dura
ção do vinculo entre as partes. Verifica-se. então, que
os contratos de assist;ncia t~~nica, licença de fabrica
ção e/ou para utilização de patentes e licença para uti
lização de marcas comerciais estabelecem vinculos dura
douros entre as empresas contratantes; nos contratos
de serviços de engenharia e de elaboração de projetos,
a transação ê temporária".

De outra parte, a forma de pagamento contratado está,
de certa forma, associada ao tipo de contrato. Nas ca
tegorias que envolvem vinculos duradouros, os pagamen
tos são usualmente fixados com relação às vendas do pr~
duto ao qual o "know how" foi incorporado. Nos contra
tos que implicam vinculos temporários, a remuneraçao
ê normalmente estabelecida como soma global predeteE
minada.

A esses aspectos, deve-se acrescentar certos disposit!
..

vos legais que então regulamentavam a transferência de
tecnologia (já mencionados no apêndice A do capitu
lo II).e que em parte, condicionavam o montante dos pa
gamentos contratados (Portaria n9 436/58, do Minist~rio
da~azenda). Assim, na análise apresentada a seguir,con
vêm ter presente as caracteristicas de cada categoria
da transfer;ncia e os condicionantes legais das remune
r~çoes acordadas.

. .•.. ..,. ..
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TABELA 3

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS PAGAMENTOS POR
TRANSFER~NCIA DE TECNOLOGIA, SEGUNDO USO DOS

BENS - 1965-1970

per cen tagem

Uso dos Bens A n o s Total. 1965 1966 '1967 1968 1969 1970
Bens de Capital 4,2 8,6 10,3 8;9 ' 6,1 5,6 7,2
Bens Intermediários 42,0 29,3 37,3 26,2 18,9 29,3 28,6
Bens de Consumo
Duráveis 3,4 9,3 20,3 20,3 11,9 10,3 13,2

, .'
Bens de Consumo
não-duráveis 7,6 13,7 15,9 22,5 10,7 10,2 l~,S
Componentes para
Indústria Automo
bi1ística 42,6 38,8 15,9 21,9 52,1 44,3 37,3

TarAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
.Pon te : IPEA

\
\

."'.
, ....
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1.3. Pagamentos por C~gorias de Transferência de Tecnologia

Os dados que-figuram na tabela 4 indicam que, no período
1965/1970, predominaram os pagamentos por assist~nciat~c
nica, aos quais correspondem 68,6% do total das remes
sas, seguidas de serviços de engenharia (12,8%), licença
de fabricâção e/ou para utilização de pate~tes, licença
para utilização de marcas comerciais e elaboração de pro
jetos. Note-se que 83,0%-dos pagamentos efetuados refe
rem-se a contratos que estabelecem vínculos· duradouros
entre as partes.

Observa-se, ainda, que a distribuição dos pagamentos en
tre as diversas categorias de transferência nao se man
t~m uniforme ao longo do período. At~ 1969, verifica-se
um aumento nas remessas por contratos que estabelecem
vínculos permanentes, enquanto que declinam aqueles que
envolvem vínculos temporários (a participação dos paga

,

mentos gerados por estes filtimos·caiu.de 40,0% para
lO,O%).Contudo, o aumento e o declínio processaram-se
e forma distinta: nos casos que implicam vínculos tempo
'rârios, a redução atingiu tanto os serviços de engenha
ria quanto a elaboração de projetos; o crescimento rela
tivo nos que envolvem vínculos duradouros concentrou-se

~ ·na categoria assistência t~cnica. Em 1970 tais tendên
cias inverteram-se em vir~ude da elevação do percentual
relativo aos serviços de engenharia e da redução corres
pondente i assistência t~cnica.

Merecem atenção as ressalvas apresentadas por Biato et
aI. na análise dos pagamentos m~dios por ramo de ativida
de. No exame das diVei~ências de tais pagamentos, assina
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lou-se o peso variável que os contratos com vfnculos
duradouro e temporirio poderiam ter nos diversos ramos.
Mas, as discrepâncias observadas, entre os virios ra
mos, parecem não ser suficientemente explicadas por es
ses dois tipos de vínculos. Argumentam esses autores que
isso pode ser explicado pelo tratamento que deram à ba
se empírica. De fato, os contratos registrados no Banco
Central abrangiam mais de uma categoria de transferên
cia. Assim, o contrato jurídico registrado foi desdobra
do em tantos outros quanto fossem as categorias mencio
nadas. Por outro lado, as informações existentes no Ban
co Central, ao especificar os pagamentos realizados,
apresentam o montante correspondente ao contrato jurídi
co~ sem discriminar as parcelas correspondentes às
rias categorias de transferê:n.cia.Isso fez com que

..va
no

tratamento dos dados sobre pagamentos, as éategorias
compreendidas em um mesmo contrato jurídico dividissem,
entre si, em parcelas iguais, o montante de remessas as
sociadas ao contrato(3).

Embora tal tratamento possa ter afetado os resultados a
nível de detalhe, n'ãoos prejudicam, a nosso ver, quag
do analisados de forma global, pois parecem

~ a proposta deste trabalho.
confirmar

A distribuição dos pagamentos por tecnologia importada,
segundo as categorias de transferência. ~evela, de ma

(3) Biato, F.A • etalo, ~W. c.~:.,p , 117•
. ! - ,..•.....

- 1:•••• "
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neira geral, ao nível de ramos de atividade, a mesma
característic~ observada na indfistria de transformação
como um todo, ou seja,a predominincia das remessas por
assistência técnica (tabela 5).

Esse predomínio aparece de forma acentuada em aproxi
madamente 50,0% dos ramos considerados, nos quais a
participação dessa categoria corresponde a mais de
tris quartos dos pagamentos efetuados. Dentre esses ra
mos, situam-se alguns dos mais importantes, pelo peso
no total de pagamentos por transferincia de tecnologia
industrial: Veículos, Máquinas-Ferramenta, Eletro e
Eletrônico-domésticos, Borracha, ·Produtos Farmaciuti

\.

cos e Medicinais e Produtos Alimentares entre outros.

Em alguns ramos, os pagamentos sao distribuídos entre
as diversas categorias. Tal é o caso de Motot~s Elétri
cos e Transformadores. Os serviços de Engenharia res
pondem pela maior parte dos pagamentos em Siderurgia
.e Produtos Siderúrgicos, Produtos Inorgânicos, inclusi
ve Fertilizantes, Madeira e Bebidas. As remessas cor
respondentes a Cimento e Artefatos de Cimento, na ca
tegoria.serviços de engenharia, são tão importantes
quanto os relativos' à assistência técnica. Em Metalur

~" gia dos não-ferrosos. aproximam-se dos gastos com ela
boração de projetos, responsáveis pelo maior volume de
remessas do ramo. Os dispêndios com licenças de íabri
cação e/ou para utilização de patentes são predominan
tes em Produtos para Indústria de plásticos e Resinas,
Fibras Sintéticas, Elastômeros, Detergentes e outros

·1 ..•...
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Produtos Finais (no qual também sao importantes os ser
viços de engenharia) e em Fumo, sendo, ainda
vas em Têxtil.

express!

j,

~:..- .. '

,\,

\ .

\
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TABELA 4

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS PAGAMENTOS POR Tl\ANSFEl\ENCIA
. ..

DE TECNOLOGIA, SEGUNDO NATUREZA - 1965/1970

. p ercerrtag em
Natureza An os ........ Total

1965. 1966 . 1967 . 1968 '..1969 1970
Assistência Técnica 55,4 .66,9 53,4 71,O' 79,8 70,7 68,6
Licenças de Fabricação
e/ou para Utilização
de Patentes 2,2 12,0 16,7 9,6 5,3 7,5 8,7

Licenças para Utiliza
. ção de Marcas . - 0,8 6,2 10,8 6,0 5,2 4,9 '5,8
Serviços de Engenharia 32,0 11,2 13,3 9,3 6,7 14,4 12,8
Elaboração de Projetos 9,6 3,7 5,8 4,1 3,0 2,5 4,1

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100',O . 10b, O

Fonte: IPEA



TABELA 5
DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA DE

TECNOLOGIA, SEGUNDO A NATUREZA, POR RAMO DE ATIVIDADE - 1965/1970

Ramos
Assis-
tência
Tocni-
ca.

Licenças deFabricação .
e/ro . para
Utilização
de Patentes

Licenças
p=ra Uti
Lí.zaçâc"
de Marcas

Servi-
ços de
Engenha
.r ía -

Elabora
ção de
Proje-
tos.

100.

em

Total

Vidros
Cimento e Artefatos de Cimento
Não-metálicos Em Geral
Siderurgia e Produtos Siderúrgicos
Forjaria e Fundição
Metalurgia dos nao-Ferrosos
Produtos Metalúrgicos em Geral
Máquinas-Ferramenta
Motores Diesel e Gasolina, Bombas e Compressores
Máquinas Têxteis'e Componentes
Tratores Agrícolas e Maquinas Agrícolas
Equipamentos para Mov ímentaçâo Interna
Produtos Mecânicos Em Geral
Autopeças Elétricas para Indústria Automobilística
Motores Elétricos
Transformadores .-
Eletro e Eletrônico-domésticos
Material de Comunicações
Material Elétrico Em Geral
Autopeças para a Indústria Automobilística
Veículos
Máquinas Rodoviárias
Material Ferroviário
Material de Transporte em GeralMadeira
Mobiliário
Papel e PapelãoBorracha
Ca.tros e Peles
Produtos Inorgânicos, inclusive Fertilizantes
Produtos para Indústrias de plásticos e Resinas,
Fibras Sintéticas, Elastômeros, Detergentes e<htros Produtos Finais

Matérias Primas Petroquímicas e outras Orgânicas
Produtos Farmacêuticos e Medicinais
Produtos de Perfumaria, Sabões e Velas
Produtos Plásticos
T"extil
Vestuário e Calçados
Produtos Alimentares
Bebidas
Fumo
Editorial e Gráfica
Diversos

.IDTAL

48,9
40,8
76,9
26,7
48,4
13,6
48,S
96,0
74,8
68,8
70,S
90,S
64,8
90,9
27,4
32,2
84,4
57,6
72,2
59,8
90,0
98,473 8 .
74;9
2,6

86,0
46,0
98,8
93,7
19,1

14,1
46,7
42,4
63,1
69,2
44,S
92,8
78,4
15,5
27,2
97,7
77,9
68,6 .

21,3
9,1
9,0
2,0

25,1
0,0

20,5
2,8
1,1

27,3
4,8
4,1
9,2
0,0

24,2
22,6
5,5

24,4
17,8
13,9
3,5'
0,8

.23,4'
.....;.0,0

0,0
13,6
0,3
0,0
'0,0
16,7

41,3
22,5
2,3
6,2
3,6

40,S
1,7
1,8
0,0

57,8
'0,0
1,2
1i,1

0,0
0,0
0,3
0,7
2,6
0,0
9,8
0,0

24,1
3,9

24,7
1,9

17,1
9,1
24,2
22,6
5,9

12,6
6,9
25,5
3,6
0,8
2,8
1,8
0,0
0,4
0,0
1,0
0,0

10,8

2,6
0,9
5,3

30,7
18,3
11,5
5,1
1,3
2,0
0,0
0,0
3,8
s,á

17,6
40,9
8,8
60,7
13,9
36,2
14,1
0,0
0,0
0,0
0,0
3,5
8,9
0,0
0,0
0,0
0,8
5,4
2,8
0,7
2,9
0,0
0,0

20,7
i2,4
0,0

47,4
0,2
'6,3
30,1

38,9
23,4
0,0
0,0
8,9
3,2
0,4

18,0
68,9
15,0
0,7

16,3
'12,8

12,2
9,2
5,0
9,9

10,0
50,2
7,1
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

24,2
22,6
3,4
0,0
0,3
0,1
0,0
0,0
0,0
2 6

25;0
0,0
6,3
0,0
0,0

23,3

3,1
6,5
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,5

13,6
0,0
1,6
0,8
4,i···

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100.0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0'
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100.0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Fonte: IPEA
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I, 1.4.'Des't'in:odosPagamentos

Como demonstrado no capItulo rr. a anilise dos contra
tos revelou a importincia dos Estados Unidos como a
principal fonte supridora de tecno10gi~ para o país.Da
mesma forma, a ani1ise dos pagamentos confirma a par
ticipação expressiva daquele país (tabela 6). Mas, ao
contririo do que se observara nos casos dos contratos,
sua participação não tem o mesmo peso, sendo mesmo in
ferior aos pagamentos feitos i Alemanha (33,0%). Veri
fica-se que as parcelas ~orrespondentes a esses dois
países variaram inversamente, durante o período 1965/
1969, como podemos verificar pela tabela 6: enquanto' a

\
\ participação dos Estados Unidos cresceu até 1967, de

clinando desde então, a Alemanha apresentou evolução
oposta.

Quanto i participação dos demais países no total dos
pagamentos por transfer~nciade tecnologia, observa-se

, \,

que tàm menor peso. Assim, a França, terceiro país no
montante de remessas, recebeu apenas 8,4% do total de
pagamentos efetuados no período. ~ de se notar, ainda,
que os .demaí s países apresentam ao longo do
participações acentuadas ~ a1eat6rias.

período,

No tocante ao exame da parcela correspondente aos di
versos parses, no montante de pagamentos de cada um
dos ramos de atividade, é possível obter-se uma me
lhor qualificação dos resultado~, até aqui relativos a
'toda a indústria d.etransformação. Tal desdobramento
revela aspectos sjgni~icativos no que se refere ao des,- -
tino dos pagamentos (tàbe1a 7). Na maioria dos ramos,
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. '

por exemp~~, os Estados Unidos conservam suapartic!
pação como destinatário principal dos pagamentos por
transfer~ncia de tecnologia. De outra p~rte,'pode-se
notar o fato do predomínio das remessas efetuadas para
a Alemanha estar restrito a poucos segmentos indus
triais, dentre os quaisVeiculos, Autopeças EI~tritas
para a Indústria Automobilística e Produtos Inorgâni
cos, inclusive Fertilizantes são os mais importantes.

No que concerne à França, embora apareça como o tercei
ro país em participação no volume 'de remessas da indús
tria de transformaçã~, ao nível dos ramos de ativida
de, sua posição é dominantes a·penas em Têxtil e Produ
tos de yerfumaria, Sabões e V~las.

No que diz respeito aos demais países europeus~ desta
tam-se: a Suiça, nas remessas relativas a Cimento e
Artefatos de Cimento e Produtos Alimentares~ a Ingl~
terra, com rel~ção a produtos ,para a Indústria de PIas
ticos e Resinas, Fibras Sinteticas, Elastômeros, Deter:
gentes e outros Produtos 'Ei.na i.s ; e a Lt â l í a , nos pag~
mentos correspondentes ã Borracha.

Os países reunidos sob a designação "Outros Países da
Europa Ocidental" recebem a,maior parcela nos ramos
Material de Comunicações e Material Elétrico em Geral.
Quanto ao Japão" comparec~ de forma mais elevada em
Metalurgia dos não-ferrosos e Maquinas Têxteis e Com
ponentes.
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Os resultados revelados pela tabela 7 podem tamb~m 1n
dicar, como na anilise dos contratos, possIveis esp!
cia1izações, de cada paIs, como fornecedores de "know
how" a determinados segmentos industriais, de parte
dos paIses Com os quais empresas brasileiras tim con
trato para a transferência de tecnologia.

'.

\.

. ;

.,._','
'''' ~
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TABELA 6

DISTRIBUIÇ~O PERCENTUAL DOS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGIA, SEGUNDO PAIs - 1965-1970

. . . . . . .. , .......... percentagem-.
Pa.I s.e.s. ..1965 . 1966, . .1967 ' ,,1968 '.'.1969 1970 Total

Estados Unidos 15,4 ' 35,2~ 44,8 38,6 22,3 23,2 29,4
Inglaterra 1,2 ·5,9 7,2 '2,9 1,3 3,2 3,4
França 7,9 13,2 8,6 5,9 8,5 8,2 8,4
Alemanha 45,3 28,3 14',9 17,0 47,9 39,5 33.2
ltâ1ia 5,2 8,5 8,9 6,1 4,6 5,5 6,2
Sl:liça 0,0 1,4 6,5 11~9 4,4 ·5,1 5,5
Outros Países'da
Europa Ocidental 1,1 0,5 1,0 11,7 5,3 9,2 6,0
Japão 23,9 0,4 1,4 1,8 2,0 2,9 3,9
~tros 0,0 6,6 6,7 4,1 3,7 3,2 4,0

TOTAL' 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0.......... . . . . . . . . . . . ..... "

Fonte: IPEA

\
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TABELA· 7
~

DISTRIBUIÇJl:O PERCENTUAL DOS pAGAMENTOs POR TRANSFF.RENCIA DE I:
TECNOLOGIA, SEGUNDO PAtS, POR RAMO DE ATIVIDADE 1965/1970 !

l
percentagem I

Outros I' Estados Ingl!!, Países ().Jtros
Ramos Unidos terra França Alemanha., Itália Suiça Europa , Japão Países Total

Ocidental
!

Vidros 64,7 0,0 24,6 0,2 0,0, 0,1 10,1 0,0 0,3 100,0 ';:.

J
Cimento e Artefatos de Cimento 16,8 0,0. 27,S '1,1 ·0,0 44,7 9,9 0,0 0,0 100,0 ,
Não-metálicos em Geral 44,4 0,0 0,8 .2,8 11,3 '0,0 2,4 0,0 38,3 100,0 ISiderurgia e Produtos Siderúrgicos 37,2 1,9 1\1:,6 11,7 1,4 '4,0 5,7 24,6 1,9 100,0
Forjaria e Fundi~ão 72,3 0,0 3,0 20,S 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 100,0
Metalurgia dos não-Perrosos 4,0 0,0 6,4 0,0 30,0 1,8 0,3 55,9 1,6 100,0 ,
Produtos Metalúrgicos em Geral 53,4 12,1 8,6 '6,9 3,7 3,8 0,5 0,0 5,9 100,0 fMáquinas-Ferramenta 6,9 0,0 .5,6 87,S 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

fMotores Diesel e Gasolina, Bombas e Conpresscres 19,2 '0,0 0,0 42,1 1,2 0,2 37,3 0,0 0,0 100,0
~6qui~~s T~~teis e Cornronentes 8,9 '0,0 '0,0 5,4 2,8 0,0 0,8 82,1 0,0 100,0
Tratores Agrícolas e Maquinas Agrícolas 82,9. 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 100,0

J'Equipamentos para Movimentação Interna 85,2 '0,1 0,0 6,0 '0,0 '8,7 '0,0 0,0 0,0 100,0 IProdutos ~Iecânicos em Geral 70.6 5,1 3,9 12,9 '0,0 4,6 2,6 0,0 0,3 100,0
Autopeças Elétricas para Indústria Automobilística 22,9 1,3 0,0 . 74,7 0,0 '0,0 1,1 0,0 0,0 100,0 I

t'.Motores F.létricos 97.0 0,0 0,0 0,0 ·1,1 0,0 1,9 0,0 0,0 100,0 ITransformadores 90,S 0,0 '0,0, '0,3 0,0 0,0 9,2 . 0,0 0,0 100,0
Eletro e Eletrônico domésticos \43,6 0,0 0,0 0,8 ·0,0 0,0 46,6 0,0 9,0 100,0 I

• ~~terila de Comunicações 10,8 4,3 0,0 18,8 0,0 0,0 66,1 0,0 0;0 100,0 I

I Ma teríal Elétrico em Geral 43,1 0,0 0,4 4,9 0,1 '0,1 49,6 1,6 0,2 100,0 ,
! Autopeças para Irdíistria AutomobilÍSotlca .!
i 45,0 '0,3 30,0 5,4 0,5 0,1 0,0 0,0 18,7 100,0
I Vefcul os 11,7 0,0 0,4 86,7 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
I Máquinas Rodoviárias 88,5 0,0 0,0 11,1 0,0 0,4 0,0 ·0,0 0,0 100,0

~llterial Ferroviário 97,2 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
tMater ial de Tkanspçr te eI1\ Gerí\l 16,9 0,0 23,3 30,S 0,0 3,6 5,4 20,3 0,0 100,0

~~deira ' - 19,8 0,0 0,0 ,46,8 0,0 0,0 30,5 0,0 2,9 100,0
~!obiliário 0,0 l

1,2 5,9 0,0 0,0 0,2 63,7 0,0 29,0 100,0 -i '
-j Papel e Papelão 54,7 0,2 0,0 0,6 0,8 0,9 41,6 0,0 1,2 100,0 I, f-Borracha 2,4 0,5 0,0 0,0 97,1 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 l'Cruros e Peles 93,7 0,0 0,0 6,3 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Produtos 1norgânicos, inclusive Fertilizantes 4,9 18,9 12,5 44,S 6,3 0,2 0,0 6,1 6,6 100,0 Iif Produtos para Indústrias de Plásticos e Resinas,
Fibras Sintéticas, Elastômeros, Detergentes e

~ ClltrosProdutos Finais 28,0 42,2 Q,9 5,0 '0,0 0,1 18,7 5,1 0,0 100,0
í ~lltêrias Prímas _Petroquimicas e Outras Orgânicas 49,7 27,7 2,6 2,3 0,1 0,7 1,2 1,8 13,9 100,0 I

{ Produtos Farmaceuticos e Medicinais 43,1 0,5 8,9 7,4 14,2 23,4 1,6 0,0 0,9 100,0 I,i Produtos de Perfumaria, Sabões e Velas 41,6 0,0 40,8 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 j
t

Produtos plásticos 63,4 1,0 0,0 9,2 10,7 ,15,2 0,5 0,0 0,0 100,0 \T'extil 29,6 1,2 67,3 0,8 0,0 1,0 0,0 0,0 0,1 100,0 i
Vestuário e Calçados 2,5 0,6 '1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,3 100,0 IProdutos Alimentares 34,9 0,0 0,0 4,0 0,0 58,3 0,0 0,0 2,8 100,0 ;
Bebidas 17,6 . 0,0 0,0 51,6 3,9 0,0 13,3 0,0 13,6 100,0 IFumo 85,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 'IEditorial e Gráfica 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 100,0

1Diversos 16,0 28,6 0,0 1,8 0,4 3,0 3,2 0,0 47,0 100,0
Total ,29,,4 ' ,, 3,4, ' 8,4 ' 33,2 ',6,Z- 5;5 6,0 ,3,9 4,0 100,0

Fonte: IPEA r
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1.5. Pagamentos e Propriedade das Empresas Importadoras de
Tecnologia

Outro aspecto que merece destaque é o da relação entre
pagamentos efetuados e a propriedade das empresas. As
sim, os contratos de transferincia de tecnologia foram
também classificados em função da propriedade da usuá-
ria do "know how" importado.

No aspecto relativo ao pagamento d~ tecnologia, as em
presas contratantes foram caracterizadas como nacio
nais ou estrangeiras, sendo, no último caso, examinado
se o contrato vinculava a empresa estrangeira instala

\
\

da no país ã matriz no exterior ou ã empresa
dente.

indepen

Esse procedimento visou identificar o compo rtamento das
empr esas quanto ao acesso e ã remuneração paga pela tec
nologia importada. Isso porque, no caso de contratos
firmados entre matrizes e subsidiárias e/ou associa
das, na medida em que as partes contratantes pertences
~em i mesma organização internacional, não refletiria,
necessariamente, o valor efetivo da tecnologia transf~
rida. ,Portanto, a distinção entre os pagamentos efetua
dos pelos diferentes tipos de empresas, auxilia na qu~
lificaçãó dos resultados já examinados em termos gl~
bais.

Recórde-se que a caracterização da propriedade das em
presas já foi discutida no ca~ítuloII, sendo 'então
apontados os problemas oferecidos no trato desta que~
tão. EntretantoO";mesEt0 tendo presente a dificuldade em

..
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explicitar os pagamentos feitos ao "know how" importa
do, tal fato nio invalida as tend~ncias evidenciadasp~
las informações apuradas.

A tabela 8, que apresenta uma repartiçio das remessas
por transferência de tecnologia no período 1965/1970 ,
entre empresas nacionais e estrangeiras, revela um qua
dro distinto daquele apreientado na anilise dos contra
tos: do total de pagamentos efetuados, cerca de três
quartos foram realizados por empresas estrangeiras. Ve
rifica-se também que a participaçio dessas
mostra-se crescente ao longo do período.

empresas

Dentre as empresas estrangeiras, os pagamentos decor
rem princi~almente de contratos entre matrizes e subsi
diárias e/ou associadas, a~s quais correspondem mais
da metade dos pagamentos do período. Nota-se' também
que os contratos entre empresas independentes têm par
cela inferior com relaçio is empresas nacionais. A par
ticipação dos gastos de subsidiárias e/ou associadas
com importaçio de tecnologia de suas matrizes (no mon
tante de pagament~s) oscilou no período considerado,
apresentando valor mais elevado em 1969 (63,2%).

~, ·A repartiçio,segundo ramos industriais, do montante de
pagamentos correspondentes a cada uma das categorias
de empresa consideradas no período 1965/1970 é
sentada na Tabela 9. Seu exame revela que os segmentos
Siderurgia e Produtos Siderúrgicos (25,2%) e Metalur
gia dos nio-ferrosos, Autopeças para a Indústria Auto
mobilística, Produtos -Parmacêut í cos e Medicinais e Ma.- .

.~.. '"
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'têrias-primas Petroquímicas e outras Orgânicas respon
dem pela maior parcela de remessas efetuadas por empre
sas nacionais. Quanto aos contratos firmados entre em
presas estrangeiras instaladas no país e cedentes es
trangeiras de tecnologia independentes, predominam os
ramos Veículos (19,9%), Produtos Alimentares (18,2%) e
Autopeças para a Indústria Automobilística. No caso de
contratos entre subsidiirias e(ou associadas e suas
matrizes no exterior, a estrutura de distribuição dos
pagamentos revelou-se mais concentrado, destacando-se
.0 ramo Veículos, responsável pOr 53,7% das remessas
com importação de "know how". Os demais ramos que se
destacaram pelo montante pago são: Borracha, E1etro e
EletrSnico-dom;sticos,Tixti1 e Prridutos Farmac~uticos
e Medicinais.

Por fim, o exame da distribuição dos pagamentos, segun
do categoria de transfer~ncia e por propriedade indica
maior concentração de disp~ndios relativos a subsidii
rias e/ou associadas: 89,2%. Observa-se que nos paga
mentos feitos por empresas nacionais destacam-se assis
tintia t~cnica (41,5%) e serviços de engenharia (39,9%);
naqueles efetuados por empresas estrangeiras independen
tes sobressai a assist~ncia t;cnica (52~7%). E de assi

'~ nalar-se que as licenças de fabricação e/ou para utili
zação de patentes, os serviços de engenharia e as liten
ças para utilização de marcas apresentam alguma e rela

.'
tivamente igual expressão (tabela 10).

Por último, julgamos oportuno qualificar melhor a que!
tio dos gastos diret~s com tecnologia. De fato, quando

'. •. .....
.' .. ,.. ..•

a transfer~ncia ocorre'entre empresas do mesmo grupo,
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a remuneraçao pela tecnologia transferida, explicitada
através de um contrato, não é necessária. Tal explicit~
ção prende-se, basicamente, a exig~ncias legais de natu
reza fiscal ou de remessa de recursos da filial para a
matriz. No entanto, como observam Biato et al.(4) mesmo
quando há contratos entre filiais e matrizes, eles nao
espelham necessariamente fluxos de tecnologia. Observam
esses autores para o caso brasileiro: ";...a empresa in~.
talada no pais está vinculada i organização internacio
nal através do capital investido (sob forma de recursos
financeiros e de bens de capital) e do uso da tecnolo
gia. A remuneração esperada pela organização internacio
n~l como contrapartida de seus "haveres" na subsidiária
e/ou associada pode não levar em consideração a manei
ra pela qual se faz a espe~ificação das remessas finan
ceiras. Na verdade, do ponto de vista da emptesa inter
nacional o relevante é 'apenas o.montante dos recebimen
tos globais. Nesse sentido, a composição das remessas
em termos'-de lucros sobre o capital investido e de paga
mentos por transfer~ncia de tecnologia depende funda
mentalmente dos tratamentos institucionais e legais do
capital estrangeiro e da transfer~ncia de tecnologia
por parte do país receptor e exportador. Ademais, no
caso das empresas estrangeiras com participação de capi
tal nacional,. as remessas por importação de tecnologia
par!cem ser preferíveis do ponto de vista do grupo in
ternacional porque, constituindo tais pagamentos cus

(4) Biato, F.A. et aI., op. ~lt.
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tos de produçio, significam ~eduçio do montante de lu
cros da'empresa brasileira, diminuindo conseqüentemen-
te a remuneração dos acionistas nacionais em benefício
,da matriz do exterior. Da mesma forma, a preferência
pelos pagamentos associados i tecnologia pode decorrer
do fato de serem realizados no mesmo ano em que se rea
liza a produção, enquanto a remessa de lucros só se
concretiza no exercício seguinte, após a apuraçao do
balanço da subsidiária; nesse sentido, existe um dife
rencia1 de taxa de cimbio entre as duas possibilidades
de pagamento, implicando que um mesmo montante em moe
da nacional corresponda i remessa maior em moeda es
trangeira no caso do pagamento por importação de "know
how,,(5).

Os pontos de vista acima levantados quanto aos contra
tos de firmas estrangeiras são particularmente re1e
vantes, no cas~ brasileiro, quando s~ tem presente que
ho período 1965/1970. para a ~ridGstria,de transforma

, ,

çio (excluídos derivados de petróleo). três' quartos
do~ pagamentos foram efetuados por empresas estrange!
ras; sendo mais de 50% do total de contratos firmados
entre matrizes e subsidiárias e/ou associadas(6).

Os resultaaos apresentados evidenciaram uma caracterís
tica da economia brasileira, já discutida no capítulo

,--"

(5) Biato. F.A. et a1., op~ cit , , p ,"126.
(6) Biato, F .A'. et a l ,, Ql? cit. " p. 127.•..,. '""

,~.. " ~......
"

',i
.. ...; ,

, .
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11: a depend~ncia de seu sistema produtivo da tecnolo
gia desenvolvida no exterior.

As raízes históricás dessa dependência podem ser exp1i
cadas pelos fatores que condicionaram o processo de de
senvolvimento brasileiro: de um lado, as atividadespri
mário-exportadoras com seus escassos requerimentostec
no15gicos e de outro, a constituiçio do parque indus
tria1 com sua natureza substitutiva de importações.
Tais fatores nio constituiram estímulo e foram, de cer
ta forma, inibidores do desenvolvimento tecnológico.

Em etapas mais recentes, como observamos , em particu.
lar no período que se inaugura nos anos '50. novos fa
tores vioorientar a demanda de tecnologia para o ex
te-rior.Ao lado de um mercado de bens de.consumo em
grande expansio, progride a produçio interna de bens
intermediários .e de capital.

\Os novos requerimentos tecnológicos parecem nao mais
corresponder às necessidades passadas de novas substi
tuições de importaçio. Biato et aI. anotam que" a
atual situaçio se deve ao esgotamento das fontes de
dinamismo do passado e que as necessidades atuais nao

~ mais parecem traduzir a manifestaçio de demandas dis
far~adas,,(7). Essa estrutura exigirá Uma tecnologia
mais complexa, razio porque crescerá a dependência das
fontes externas de "know how". Esgotada apossibilida
de de expansao industrial apoiada na substituiçio de

""':..
. ,.•..

(7) Biato, F.A. et aI., op . cí t ,', p . 16.
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importações, o sistema econômico brasileiro, após um
perIodo de estagnação "••• encontrou novas fontes de
dinamismo capazes de reativar o processo de desenvol
vimento,,(8). Essas novas fontes poderiam ser explica
das por diversos fatores: pela expansão do mercado in
terno, mediante a incorporação de camadas de renda
mais baixa e, em particular, pelo estímulo a maior con
sumo dos estratos sociais de maior poder aquisitivo; a
modificação do perfil de consumo pela introdução de
novos produtos e modificações dos ji existentes; a rea
lização de gastos pfiblicos; a penetração no mercado
externo e a substituição de alguns bens ainda impor

.'tados.

Tais fatores gerariam condições por maior demanda de
tecnologia externa, acentuada pela presença, no -cena
1'10 produtivo nacional, de subsidiarias e/ou associa
das de grandes empresas muI tinacionais, r'esponsâve í s por

,<. parcela cons í der-âve ; de;inovações -surgidas nas economias
centrais. o aumento dos investimentos externos, atra
vés da participação das empresas estrangeiras no sis
tema produtivo, tera implicações importantes sobre as
possibilidades t~cnicas e cientIficas locais.

~... A fase de "desenvolvimento industrial que se inaugura
nos anos '50 exigira tecnologia mais complexa, razao
porque crescera a depend~ncia is fontes externas de
"know how".Se aonIvel do .discurso os planos de gove.!.

I l8) Biato, F.A. etal., ih.



, \

'\

113.

no para ci~ncia e tecnologia propoem maior autonomia
relativa (em particular desde 1968) quanto à transfe
rência de tecnologia, o exame da realidade nos leva

,ã conclusão diferente. Do contrário, como explicar o
grau elevado e crescente de demanda tecno16gica e de
seu atendimento por fontes externas nos últimos anos?

Com efeito, se a entrada de capital estrangeiro torna
va mais favorável o atendimento parcial da demanda de
bens de capital p~la oferta interna, gerava maior ne
cessidade e dependência de "know how" mais complexo. O
sistema produtivo nacional passará então a utilizar ca
nais especificos para introduzir e absorver as inova
çoes já mencionadas. são os contratos de projetos e
serviços de,engenharia, assist~ncia técnica permanen
te ou.esporádica, destinados a garantir o domínio de
técnicas sobre produtos e processos; são ainda os con
tratos para utilização e/ou cessão de marcas e produ
tos protegidos por patentes.

Além desse processo, o desenvolvimento tecnológico no
pa~s enfrentará obstáculos de,dois tipos: por um lado,
as em~resas estrangeiras que, além dos recursos finan
ceiros terâo acesso não apenas aos laborat6rios de
P&D das matrizes como serao receptoras das 'invenções
que ali têm lugar; de outra parte, são as dificuldades
de organização e captação de recursos para a pesquisa?
por parte da empresa nacional; Alim d~ssesfatores, so
mam-se outros, que dificultam a produção interna de

.tecnologia. Entre eles, pode-se apontar para o ainda
..~..modesto potenciàl de'-~pesquisacientifica e tecno16gi
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ca do setor público no Brasil, e à escassez de pessoal
de nIvel m~dio e superior dedicado a essas atividades.
Acrescente-se que as possibilidades de pesquisa tecno
15gica. na maior parte das empresas brasileiras, tam
b~m sofrem das 'inibições antes apontadas para o setor
público: reduzida capacidade empresarial (gestão mui
tas vezes tradicional) e financeira(9).

Assim, pode-se inferir que a pr5pria dinimica do sis
tema produtivo nacional conduziu o paIs a esse esti
gio de dependência tecnológica pois, como anotam Biato
et aI.: "Se de um lado o processo de substituição de
importações mostrara a exigência de conhecimentos téc
nicos que permitissem o atendimento de uma demanda in
terna pr~-existente de bens e serviços, ao mesmo tempo
induziria o sistema produtivo a buscar, no exterior, o
conhecimento técnico que lhe faltava,,(IO).

Estas conclusões sao reforçadas por alguns dos auto
res que discutem a questão da dependência explicitamen
te. No entanto, seu posicionamento vai variar de acor
do' com sua percepção do papel que a tecnologia desem
penha no processo de desenvolvimento econômico.

<.

C9:-J.)_ ..••BC..Lj..aat.o_t-~E.AL,__Guimar.ães_,.--E..A..A.e Figueiredo , M.H., "Poten
c~al de Pesquisa Tecnológica no Brasil". IPLAN - Rela'tório
de Pesquisa, n9S, BrasIlia, 1971. -
Biato, F.A., Gu ímarâes, E.A.E. e Figueiredo, M.H.. "A
Transferência de Tecnologia no Brasil~'. IPEA Série Estu
dos para o Planejamento,~n9 4, BrasIlia, 1973•

.- -

,r: .-',
1.. -j

(10)

-: ,.
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Dentro dessa perspectiva,Figueiredo(ll) diri que a

questão principal é a de aumentar a incorporação de co
nhecimento técnico procedente do exteri6r,especialmen
te para expandir a integração da economia nacional com
a mundial. O autor argumenta que a introdução do pr~
cesso técnico na economia tem o papel principal de
contribuir para "•.• distribuição de recursos produti
vos - os de inversão em particular - de cariter "racio
nél", isto ê, refletindo as aptidõe~ nacionais, regi~
nais e setoriais para o desenvolvimento, os requeri
mentos econSmicos de escala de produção etc. (••.)(12).

Nessa ordem de idéias, uma política tecnológica que im
plique num maior "fechamento" da economia ao exterior
(inclusive através de restrições ã importação de tecno
10gia) ê vista com sérias reservas. A tSnica da polIti
ca tecnológica dev~ri incidir sohre a absorção de tec

"no10gia externa, deixando-se a questão da autonomia pa'
ra mais tarde, quando a economia tiver alcançado condi
ções de competitividade que, segundo o autor, levam a
processo endógeno de criação tecnológica.

Ao examinar o processo de comercialização de tecnolo
gii Vaitsos(13) aponta os obsticulos interpostos pelos

(11) Figueiredo, N.F., "A Transferência de Tecnologia no Desen
vo lv íment o Industrial. do Brasil". IPEA, Série Monogrificã.
n9 7, Rio de Janeiro, 1972, pp~ 50-58.
Figueiredo, N.F., "Condições e Fatores Determinantes para
uma PolI tica Nac í onaI de Desenvol vimento Tecnológico". In
Revista de Administração' deEmpresas,vol. 14, n? 3, P ~39.
Vai tsos, C.V., "Choí x S-tratégiquesdans la Commercialisa
tion .•de la Technologie :·:Lepoint .:devue des pays en vore '
de developpement". In Revue Internationaledes Sciences
Sociales, vol. XXV, n9 3,UNESCO, 197

(12)

(13)
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fornecedores internacionais aos países subdesenvo1vi
dos - controle das fontes fornecedoras, cessa0 ~ecípr~
ca de licenças entre empresas transnacionais, acordos
de cartel, divisão tácita de mercado etc. O autor reco
nhece a impossibilidade, para as nações subdesenvolvi
das, de alcançarem um desenvolvimento tecnológico au
tárquico, o que as obriga a negociar em condições des
vantajosas com o mundo tecnologicamente avançado.

Sabe-se que a produção de "know how" implica em custos
para as empresas cedentes, e o problema parece estar
no dimensionamento "justo" deste custo e sua amortiza
ção, tendo em vista que uma mesma patente ê também uti
1izada pela matriz em seu país de origem.

~ inegável ,que as negociações entre empresas subsi~iâ,
~ias e matrizes, ou entre vendedores e compradores de
tecnologia geralmente escapam ao controle das autorida
des fiscais, permitindo manipulações cujos efeitos ne
gativos recaem, necessariamente sobre a estrutura da
produção e do emprego. Em conseqUência, diz o autor
que"enquanto as naçoes subdesenvolvidas nao dominarem
a tecnologia que já lhes foi fornecida ou não forem ca
pazes de 'copiar técnicas estrangeiras, além de não es
tabelecerem controles mais rigorosos sobre o processo
d '. - . - . f . (14)e compra, negoc i arao sempre em pos i çao rn erior ".

Percebe-se, claramente, que tais reflexões, mesmo enca"

...-.0 rando a dependência como um problema - explicitamente
l": •• _

....•...._.:;.,. -. """';..-: "'11,.,~:-· •. "'.1"

(14) Vaitsos, C.V., op. cit., p. 411.
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ou nao - partem do suposto de que há um 'modelo efi
caz' de progresso t~cnico, que ~ o dos paIses avança
dos, onde existe o predomínio da tecnologia gerada 10
calmente, e que os "afastamentos" desse padrão sao,
por definição, ineficazes.

Esta visão pode ser contraposta ã de Rattner para quem
" as mudanças tecnológicas equivalem a mudanças cul
turais e seus reflexos e repercussões podem afetar nao
só hábitos, costumes e padrões de comportamento, mas
tambem a estrutura social propriamente dita e a dis
.tribuição de poder, riqueza e prestigio social,,(lS)
Assim, Rattner faz objeções.ã 'ideologia da transferên
cia de tecnologia' dos países desenvolvidos, baseada
principalmente na açao das empresas multinacionais. Ar
gumenta, entre outros aspec~os, que. de uma parte,a
importação de padrões de eficiência, programas e t~c
nicas das instituições de ensino superior, e a mani
pulaçãodos meios de comunicação, levam ã orientação
do ensino e da pesquisa cientIfica e tecnológica para
objetivos estranhos ao pais e irrelevantes para o seu
desenvolvimento, o.que acarreta a evasão de cérebros
para o exterior e, o que ~ mais grave para o autor, a
formação de uma elite orientada por padrões e valores
das elites dos países desenvolvidos. Por outro lado,d~
vido aos interesses econômicos ea uma visão de mundo

.,.'-

(IS} Rattner,' H., "O Controle da Transferência de Tecnologia
para Países em Desenvolvimento". Ih Revista de Adminis-
tração de Empresas~ voL~ 15, n~l, p. 23.
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comuns, estabelece-se uma aliança inter-elites (gra~
des empresas privadas e estatais - e a burocracia esta
tal, incluindo cientistas, engenheiros, economistas e
administradores ali empregados) que usarao a
gia como elemento de defesa de seus interesses

tecno10
--espec2:,

ficos e para manter-se no poder, inclusive através da
ficção da tecnologia "autônoma" e "neutra,,(16).

Seguindo as observações que expusemos neste capítulo
e com base nos resultados analisados, parece licito in
ferir que as políticas de governo para ciência e tecn~
logia, formuladas desde os anos '50, contemplam um de
terminado padrão de desenvolvimento econômico que exi
.ge a importação crescente de "know how". Contrariando
as proposições de restringir a dependência tecnológica,
tais políticas estariam, na verdade, apenas .responden
do às demandas reais do sistema produtivo nacional.

\

(16) Rattner, H., op. cito~.-.
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TABELA 8
DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA

DE TECNOLOGIA, SEGUNDO PROPRIEDADE DA EMPRESA 1965-1970

percentagem
Fmpresa 1969 1970 Total1966 1967 19681965

Nacional 17,6 27,128,341,8 33,6 25,326,2

Estrangeira
* Subsidiária e/ou
Associada 55,5 59,3 33,7 42,4 63,2 53,9 51,8

* Independente 2,7 14,5 32,7 32,3 19,2 17,8 21,1
i

Total 58,2 73,8 66,4 74,7 82,4 71~7 72,9
. . . . . . ...... . . . . . ...

TafAL 100,0 100,0 100,0__ 100,0 _100,0 100,0 100,0

Fonte: IPEA
<,

\

- --,~ ..•...•
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TABELA 9

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA, SEGUNDo O RAMO DE ATIVIDADE, POR PROPRIEDADE DA EMPRESA - 1965/1970

.................... ~eitetit~gem

Ramos Subsidiár~a e/ou Indepen,,,,,,"',Nac~onal ,..,Assocfada .' .dente" .,Total
Vidros 3,3 0,8 3,4 2,0Cimento e Artefatos de Cimento 4,0 0,0 5,6 2,2Não-metâlicos em Geral 1,1 '0,7 '0,0 0,6Siderurgia e Produtos Siderúrgicos 25,2 0,0 2,0 7,3Forjaria e Fundi~ão 1,2 0,0 0,2 0,4Metalurgia dos nao-Ferrosos 9,8 0,0, 0,5 2,7Produtos Metalúrgicos em Geral 1,6 0,2 1,0 0,7Máquinas-Ferramenta '0,0 0,1 0,1 '0,1Motores Diesel e Gasolina, Bombas.e Compressores 1,3 0,0 0,5 0,5Máquinas Têxteis e Componentes 0,1 0,2 0,0 0,1Tratores Agrícolas e Máquinas Agrícolas 0,5 0,0 0,0 0,1Equipamentos para Movimentação Interna 1,1 ,0,6, 0,2 0,6Produtos Mecâiucos em Geral '1,3 0,6 0,4 0,8Autopeças Elétricas para Indústria AutOmobilística 0,7 1,1' 1,0 1,3Motores Elétricos 0,0 1',0 0,0 0,5Transformadores 0,0 1,1 0,0 0,6Eletro e Eletrônico-domésticos '2,6 '6,3 0,1 4,0Material de Comunicações 0,4 0,8 '0,0 0,5Material Elétrico em Geral 1,2 2,5 '3,;4 2,3

- Autopeças para a Indústria Automobilística 9,7 '3,6 11,0 6,8Veículos ' . 0,0 53,7 19,0 32,0Máquinas Rodoviárias ' 0,1 1,0 0,4 0,6Material Ferroviário 1,,8 0,0 0,0 0;4Material de Transporte em Geral '0,3 '0,0 '0,.0 0,1Madeira 0,5 0.,0 0,0 0,1Mobiliário 0,3 0,0 '0,0 0,0Papel e Papelão '2,8 1,2 0,0 1,4Borracha 0,0 7,3 0,0 3,8Couros e Peles 0,0 0,0 0,2 o,or Produtos Inorgânicos, inclusive Fertilizantes " '2,7 1,9 1,7 2,1Produtos para Indústrias de plásticos e Resinas,
Fibras Sintéticas, Elastâmeros, Detergentes eOutros Produtos Finais 4,6 0,3 5,6 2,6Matérias Primas Petroquímicas e Outras Orgânicas '5,5 1,1 '.4.0 2,9Produtos Fannacêuticos e Medicinais' . 5,7 4,4 6,8 '5,2Produtos de Perfumaria, Sabões e Velas 1,2 0,6 0,7 0,8Produtos plásticos 0,3 0,1 1.2 0,3T'extil <, '2,4 '4,5 4.5 3,9Vestuário e Calçados 0,0 '0,0 0,9 0,2Produtos Alimentares '1,2 0,1 18,2 4,2Bebidas .. 0,7 0,0 0,0 0,2Ftuno '0,0 0,1 0,6 0,2Editorial e Gráfica 0,0 0,0 4,5 0,9Diversos '3,1 1,9 0,0 1,8

,Total, :,,100;0: .... HiO;'O' 100.0 100,0 .,........ , .

Fonte: IPEA
.. -,,;

-..:... I..•...

-----~--- __ • _~-,.:__:_-: _'_. _. M __



121.

TABELA 10

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS PAGAMENTOS POR TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGIA, SEGUNDO NATUREZA, POR PROPRIEDADE

DA EMPRESA - 1965/1970

Subsidiária e/ou
.. Nacional. .. .Associada. Indepen

. .dente-:-...Total
Assistência Técnica 68,6
Licenças de Fabricação
e/ou para Utilização
de Patentes

Licenças para Utiliza
ção de Marcas -

-S~iços de Engenharia
Elaboração de Projetos

TOTAL

41,5 52,7

7,9 5,1 18,4 8,7

4,3 3,6 13,2 5,8
33,9 0,9 . 14,9 12,8 .
12,4 1,2 0,9 4,1
100,0 .. 100,O . .100.,0 .100,0

Fonte: IPfu\
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1. O APOIO ÀS ATIVIDADES CIENTrFICAS E TECNOLOGICAS INTERNAS

Esta seçao examina alguns dos principais aspéctos da polI
tica explicita para ci~ncia e tecnologia nos anos recentes.

No per!odo que se inicia em '68, verifica-se uma novaorie~
tação por parte do governo federal com relação ao desenvo~.
vimento cientIfico e tecnol6gico. E~ conseqU~ncia, sao
criados mecanismos financeiros especiais para as ativida
des deci~ncia e tecnologia, e ê constituIda uma estrutura
institucional para planejamento na irea, que produz dois
Planos Bisicos de Desenvolvimento Cientifico e Tecnol6gi
co, cobrindo respectivame~te os períodos de 1973-1974 e
1976-1979.

Os PlanJs podem ser descritos, 'em grandes linhas, como p~
liticas centradas sobre dois eixos: em primeiro lugar, es
tabelecem os principais pontos de uma estratégia para ci~n
eia e tecnologia tal como são imaginadas pelo governo fede
tal; em segundo lugar, cont~m uma breve descrição dos pr~
jetos e programas das instituições ligadas ao governo fe
deral.

Com refer~ncia ao desenvolvimento tecnol6gico, ambos os
Piànos enfatizam uma dupla finalidade: a de aumentar a
absorção de tecnologia vinda do exterior, fortalecer nossa
autonomia :nesse campo e dar alta prioridade ao desenvolvi- ,

mento tecnol6gico da indGstria nacional. O II Plano inclui
programas de pesquisa e desenvolvimento das empresas esta
tais bem como das instituições financeiras, em particular
BNDE -,Banco Nacional, de D;~envolvimento EconSmico e
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FINEP - Financiadora de Estudos e Projet6s, estes filtimos
voltados particularmente para ciência e tecno~ogia. e
apresenta o orçamento dos Planos. O orçamento do I PBDCT
cobre o biênio 1973~1974, e do 11 PBDCT o período de 1975-
1977.

1.1. O TPlánoBásicode Desen:volVimen:toCientífico e Tec-
nológico (1)

Este Plano corresponde ao detalhamento das diretrizes
de política e das linhas de ação antes definidas pelo
I PND. Apresenta, ao lado de um orçamento de ciência
e tecnologia, os programas e projetos a serem execUta
dos na área.

Inclui como principais setores de atuação: o desenVol
vimento de novas tecnologias, em particular 110s C3.l11

pos de energia,nuclear" pesquisa espacial e oceanogra
fia; desenvolvimento de novas indústrias intensivas de
tecnologia: aeronáutica, química, eletrônica~e, em e~
pecial, de computadores; fortalecimento da capacidade
de absorção e criação de tecnologia pela empresa na
cional, pfiblica e privada. '

-~ O I PBDCT concede atenção especial à política de im
portação de tecnologia definindo setores prioritários,
propondo a redução de custos de importação de tecnolo

.". -. :

(1) I PBDCT - I Plano Básico de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico Presidência da República, Brasília, jun.1973. "., 0'0 •••
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gia emelhor conhecimento da oferta mundial de
:tecnologia, além da "utilização flexível" do
sistema mundial de patentes.

~ prevista a consolidação da infra-estrutura
científica e tecnológica, principalmente na ...•ar.ea
governamental, através do fortalecimento institu
cional e financeiro dos organismos de pesquisa.
Assim, ê criada a carreira de pesquisador ci~n
tífico e tecnológico (Decreto n9 72.303/73).

o Plano enfatiza também a política de recursos
humanos para o sistema de pesquisa
e tecnológica em articulação com o

científica
sistema

nacional de pós-graduação. Outra meta importante,
'no quadro desse Plano, é a da consolidação do
sistema de apoio ao desenvolvimento científico e
tecnológico, mediante o estabelecimento de um
Sistema Nacional de Informação Científica e
Tecnológica (incluindo a criação de um Banco de
Patentes), com a finalidade de "recolher e difun
dir documentação científica e técnica ·entre os

~ demais segmentos do sistema e ao setor produt.!
vo,,(2)•

.(.2)I PBDeT.<>Opa cito,p; 141.
•.......• -...• .:.......•..
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1.2.'0 TIPlan'oBãslco 'de'Ues'enVolvimen:toCientífico e Tec-
:·.nolôgico(3)

o Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento (11 PND).
para o período 1975-1979,· coloca como uma diretriz a
ser concretizada, a implementação do 11 PBDCT.

As metas gerais (e em alguns casos, específicas) do
11 .PBDCT serao uma continuação das formuladas para
o Plano que o antecedeu. Nota-se que as áreas mais
contempladas serão as mesmas do I Plano, embora os se
tOres de energia, desenvolvimento científico e forma
ção de recursos humanos mereçam mais atenção do que
.antes.

No tocante às "diretrizes de política" para0 setor
de tecnologia industrial, destacam-se: a implementa
.ção de um amplo programa de padronização industrial
(compreendendo metrologia~ normalização e o controle
.dequalidade); a modernização e consolidação do sis
"'temade propriedade industrial; o estabelecimento de
.um sistema de informações tecnolôgicas; o fortaleci
mento da engenharia de projeto e das atividades de
consultoria •

.~.

Todas essas diretrizes visam "a consolidação da infra-
estrutura tecnolôgica industrial (.'••) no apoio -a

(3) 11 PBbCT - 11 Plano Básico de Desenvolvimento' Científico
·e1'ecnolôgico - Presidência da .Repíib l.í. ca , Brasí lia. mar.
:1976 .. .•. ...; ..,...., ...•
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empresa nacional e ao desenvolvimento tecnológico dos
setores industriais prioritários; e na promoçio do
aproveitamento conveniente dos recursos naturais do

•. ,,(4)pa1s •••

~ de se notar que, dado o curto prazo do I Plano,seus
programas mais importantes foram incluídos no 11

PBDCT. Por esta razio e. comoveremos adiante, pelo
maior comprom~timento de recursos, vamos
nossa análise no 11 Plano.

concentrar

Em sua maior parte, o 11 PBDCT se compoe de projetos
de instituições estatais ligadas ao governo federal.

,
. '.

Mas o Plano inclui também fundos a serem utilizados
pelo BNDE e pela FINEP. para financiamento de proj~

-tos apresentados por empres..:.sprivadas.

Cornoassinalamos, o 11 Plano concede alta prioridade
ao desenvolvimento tecnológico da indfistria de bens

.,

de capital. Contudo, as informações constantes do PIa
no sobre os projetos desse setor constituem urnabreve
descriçio de seus propósitos e o nome das
ções en~arregadas dos mesmos.

institui

..~
\

Enquanto ~lguns dos projetos sao muito específicos "'
outros constituem um programa, envolvendo diversos
"projetos, ~ais como os destinados i produçio local
..de aviões ou mini-computadores.

,

(4) 11 PBDCT, op. cit., p~ 75~~
.'" ."t
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Em estudo deditado i indGstria brasileira de bens de
capital Erber(S) anota que os projetos do 11

PBDCT irão contemplar essa indGstriade quatro formas
principais: pelo desenvolvimento local de bens de capi
tal; por pesquisa aplicada e desenvolvimento; atrav~s
de pesquisa aplicada e desenvolvimento para aperfeiçoar
a produção de peças, componentes e materiais e contro
le de qualidade e'padronização.

Com efeito, embora as informações disponíveis sejam li
mitadas, um exame do 11 Plano indica que seus projetos
pretendem incentiVar o desenvolvimento local dessa in

\ dústria. Assim, diversos projetos irão requerer, expli
citamente, o desenvolvimento interno de bens de capi
tal, levando a uma crescente importância, o desenvolvi
mento de t~cnicas de manufatuia, bem como a réalização
de projetos lo~ais.

As principais demandas para a indústria mecânica virão
do programa da Nuclebris - Empres~Nucleares Brasilei
ras S/A e da Embraer - Empresa Brasileira de Aeroniuti
cat para produzir, 'internamente, equipamentos para rea
tores nucleares e para o programa aeroniutico.

As indústrias elitrica e eletr5nica, especialmente a

ultima, serão tamb~m envolvidas no programa de mini-
computador, nos programas dosministêrios militares

. (5) Brber , F'. S., "Technologial Development and State Interven
tion: A Study of the. Brazí.Lí an Capital Goods Indus t ry'C
mimeo, Sussex, U.K., 1977:
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(inclusive em atividades espaciai~), especialmente p!
ra instr~mentaçio e o fornecimento de equipamentos pa
ra t~lecomunicaç6es: Te1ebris - Telecomunicaç6es Brasi
leiras S/A e Ministério das Comunicações.

Os programas acima mencionados visaram nio apenas a im
portaçio de tecnologia mas também a implantaçio de pro
jetos locais para a fabricaçio ~e parte do equipamento
requerido.

Muitos dos programas constantes·do 11 PBDCT - inclusi
ve alguns dos mencionados acima - compreendem ainda
o estabelecimento de centros de ~esquisaaplicada e
desenvolvimento que irio estudar, entre outros seto
res, as principais caracterIsticas dos bens de capital
exigidos para os referidos programas. Por exemplo, a
Força Aérea desenvolveri projetos de balões; a Marinha
estabelecerá um projeto de pesquisa e desenvolvimento.
e o Exército instalari um "Centro de Pesquisa Mecâni
ca", incluindo equipamento e materiais.

Finalmente, a Telebris - Telecomunicaç6es Brasileiras
S/A. idealizari um programa de pesquisa em centros de
computaçio eletrônica, e o estabelecimento de uma esta

-~ ção experimental de comunicaçio espacial.

o Plano inclui diversos projetos para a aplicaçio de
pesquisa e desenvolvimento e para aperfeiçoamento na
produção de peças, componentes e materiais, com a fina
lidade de melhora~ as atuais condições de produçio (in
clusive o estabelecimento, ji mencionado, de

"-. 4 •• "......
zaçio industrial), de-tais insumos.

padroni
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Os projetos relacionados a componentes eletrSnicos e
seus materiais sio contemplados por programas da Tele
br âs, Exército e Ministério da Indústria e do Comércio;
os referentes a metais - aços e aços especiais -, pe
la Força Aérea, para seu programa aeronáutico e pelo
Ministério da Indústria e fioComércio.

Como já constatamos entre as diretrizes do I PBDCT,
o tI Plano também vai contemplar o desenvolvimento de
setores tecnológicos industriais julgados prioritá
rios. Assim, o Ministério da Indústria e do Comércio da
rá início à implantação de um amplo sistema para con
trole de qualidade industrial e normalização técnica
a serem seguidos pela indústria. Existem, nesse senti
do, vários projetos especialmente dirigidos para a
indústria de bens decapitaI que implicam, não apenas
'no estabelecimento de normas, como também no teste de
equipamentos e fornecimento de certificados de quali
dade.'Tais projetos visam equipamentos para aeronáuti
ca, indústria naval" comunicações, siderurgia e tran~
port~s, bem como máquinas-ferramentas (especialmente
para a exportação) e maquinário elétrico.

Em termos de valores, estima-se que o governo federal
tenha gasto com ciincia e tecnologia (como definidos
nos dois Planos) entre 0,7 a 0,8% do PNB. Essa cifra
embora percentualmente baixa em termos de valores ~s
tipulados internacionalmente, nao parece ser insigni
ficante, em termo~ absolutos •

. ~..-.~



131.

Erber(6) assinala que comparaç8es com outros ."palses
sio precirias, nio s5 devido a problemas como taxas de
câmbio, remuneração dos pesquisadores, etc., como tam
bém pelos orçamentos dos dois Planos. Estes omitem,
por exemplo, os gastos estaduais e das empresas priv!
das e incluem gastos que em outros paIses não são con
siderados P&D (por exemplo, p5s-graduação).Este autor
nota ainda que os dados disponIveis referem-se a esti
mativasex-ante.

As dotações orçamentirias para os dois Planos sao apre
sentadas na Tabela 1. Em m;dia,as dotações anuais pa
ra o II Plano correspondem ao dobro das concedidas p!
ra o I Plano, o que parece demonstrar a crescente alo
caçio de recursos para a irea. Tais investimentos sao,
em sua maior parte, procedentes de fontes . internas
(ver Tabela 1).-,

~; \'" .

(6) Erber, F:S., op. cit., p •.325.

, . I

..-",: ...•. ~
'..•.....•
....• ,"",
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,,TABE.LA' 1

COMPOSIÇÃO PERCENTUAL DOS RECURSOS, SEGUNDO A ORIGEM

I PBDCT 11 PBDCT

,R~cursos das Entidades Executoras 65.8 44.0
Fontes e Instrumentos Financeiros
-Internos 23.3 32.0

Recursos de Outras Fontes _ Irrt er-.
.nas

TOTAL

6.1
4.8

100.0

19.8
4.2

100.0
Recursos Externos

.. " ....

Fonte: I e 11 PBDCT

10·'"; "..:..

~, ~.'.'~
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As inversBes do governo para o desenvolvimento de ci~n
eia e tecnologia são também demonstradas pela mobiliza
çaode recursos especiais para o financiamento dos
Planos. No II Plano tais recursos perfazem cerca de
um terço das inversões, como demonstra a Tabela 1.

As tabelas 2 e 3 mostram os investim~ntos de recursos
para os dois Planos, de acordo 'com suas rubricas ori
ginais. Embora no II Plano as Ifatividades de apoio"-
pesquisa bisica e p5s-graduação - recebam 35,1% (22,0
no I PBDCT), estes dados parecem representar uma forte
subestimação dos recursos para aquilo que se convencio
nou chamar de "infra-estrutura" científica e tecno15gi
ea. Pois parte substancial de atividades setoriais -
investimento em indGstria, energia, transportes etc.,
i, de fato, destinada ao desenvolvimento de tal infra-
estrutura. especialmente o programa industrial que in
e1ui, por exemplo, a implantação, ji mencionada, de
sistemas de informação e de controle de qualidade in
dustria1 •

.--

•••.•••.• 'It
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TABELA 2

DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO I PBDCT - BI~NIO 1973-1974

milhões de cruzeiros
(a preços de 1973)

Programas Prioritários 1973-1974 Percentagem-
DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS
Energia Nuclear
Atividades Espaciais
Oceanografia

699
401
252
46
416
327
224
103
89

16,4

TECNOLOGIA DE INFRA-ESTRUTURA
Energia

* Energia Eletrica
* Petroleo

Transportes e Comunicações

10,0

TECNOLOGIA INDUSTRIAL / 1.216 28,0
Programa do Ministerio da Indústria e do
.Comercio 479
Programa Especialde Tecnologia Industrial .466
.Programa do Miní.stêr io da Marinha .. . 7
Programa do Ministério do Exército 158
.Programado Miní.srér.ioda Aeronáutica 74
.Programa do Ministério das Minas'e Energia 32
TECNOLOGIA AGRTCOLA
Agropecuária
Recursos Florestais
Pesca.
Meteorologia

476
416
31
16
13

11,1

PROJETOS ESPECIAIS INTEGRADOS, TECNO
LOGIA APLICADA AO DESENVOLVIMENTO SIT
CIAL
PESQUISA FUNDAMENTAL E POS-GRADUAÇÁO
ATIVIDADES DE APOJO
PLANEJAMENTO, PROGRAMAS EM ESTUDO

.TOTAL

203
923
210
124

4.267

4,7
22,0
4,9
2,9

100,0

Fonte: I PBDCT

....•.•
1_' ••••
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TABELA 3

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 'nO II PBDCT - TRIENIO 1975-1977

..milh5es de cruzeiros........................... (apreços de 1975)

Programas Prioritirios 1975-1977 Percen
tagem-

1.150 15,9
708 9,8
237 3,3
129 1,8
76 1,0

917 12,8
426 5,9

O 0,0
407 5,7

.. / 84. 1,2
1.361 19,0

210 3,01.151 .16,0
419 5,7
361 5,0
58 0,7
° 0,0

475 6,5

° 0,0
95 1,3
9 0,1

262 3,6
84 1,2
25 0,3

2.542 35,1

1.150 16,0

1.392 19,1

365 5,0

NOVAS TECNOLOGIAS.
EriergiaNuclear
Atividades Espaciais
Recursos dO'Mar
Fontes e Formas não convencionais de Energia
INFRA-ESTRUTURA
_Ener~ia Elétrica
Petro1éo
Transporte
Canunicaç5es
INDOSTRIA
Infra-Estrutura Tecnológica
Setores Industriais Prioritários
AGROPECUÁRIA
Ãgropecuária
Recursos FlorestaisPesca <,

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E SOCIAL
Programas Regionais
Meio Ambiente
Habitação e Saneamento
Saúde
Alimentação e Nutrição

i. Tecnologia Educacional
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E FORMAÇÃO
DE RECURSOS HU~~NOS PARA A PESQUISÀ
Programa de Incentivos do CNPq a Atividades
Científicas e de Pesguisa

Desenvolvimento Cient1fico e Formação de'Re
cursos Humanos/Academia Brasileira de Ciên
eias -

ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVI
MENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO
Info~ç~o Científica e Tecnológica
Infonnatica, .
Recursos Hídricos
Metereologia

., .'..'.'.' .' '.TafAL·.

249 3,4
68 0,9
17 0,2
31 0,5

,r.. ~~: •••••••• .:..-.

..., ..........•........... '.,' ..··· .. ·7 ·229··· "." 100 °
. .••• '_" .••••.•• -. • • • • • • • • • .• . . . • . . . . • t'

Fonte: 11 PBDCT
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Em termos internacionais, os investimentos em ciência
e tecno1ógia programado pelo governo brasileiro
o biênio 1975-1977. são, utilizando a m~dia do

para
4'perl.o

despedo, grosseiramente compariveis com o total das
sas de P&D (isto ~, setor privado mais governo), de um
país como a Holanda, no início da d~cada. Ou comparan
do com gastos governamentais, isto representou metade
dos dispêndios do Reino Unido em 1970-1971 (ver tabela
4). Tendo em vista, naturalmente, as limitações de
tais comparações, elas indicam, entretanto, a magnit:!;!
de dos atuais investimentos bra~ileiros em ciência e
tecnologia.

i

O exame dos Planos nos conduz a outra sorte de conside
raç5es. Na pritica, a ênfase dos investimentos, como
revelada pelos orçamentos "e pela atuação das institui
ções financeiras do sistema, se reduziu na montagem de
uma infra-estrutura de pesquisa de base e a apoiar a
formação de quadros para ensino e pesquisa, al~m de es
tabelecer uma infra-estrutura institucional de P&D.Con
tudo, se ultrapassarmos o nível da retórica oficial e
nos determos sobre os projetos em que se desdobram os
"Planos, veremos que estamos atuando em setores como

~, energia nuclear, computadores, indústria aeroespacial e
petroquímica. Por outra parte, ao somarmos a total ida
de das dotações de I e 11 PBDCT, o programa de 4pos-
graduação e o Programa de Desenvolvimento Tecnológico
da Empresa Nacional, somente no período 1973-1979, ch~
ga-se i casa de um bilhão de dólares, ou seja,faltando
ainda dois anos ,''o nara ,.. . .•... " serem executados.
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TABELA 4

INVESTIMENTO BRUTO E~tPESQUISA E DESENVOLVIMENTO
NOS PA!SES DA O.C.D.E. (7) E NO BRASIL

Países Investimento Bruto
em P&D (total)...... ·GÓvétnó·+E~ptés~s· .

Investimento Bruto
em P&D (total)

Bélgica
Canadá

363.709
1.145.412
2.920.368

928.986
4.040.987

783.807
538.327

2.596.510
27.527.600

180.400
799.498

1.874.876
401.322

1.357.772
352.929
237.941

1.4·87.800
16.709.253

742.413

França
Itália
Japão
Holanda
Suécia
Reino Unido
Estados Unidos
Brasil

Notas: Países da O.C.D.E.- dados estatísticos para o perrodo
1970-1971

- .~.•.. '~ -, (,. - '\ .- ~ '-"' . Brasil - midia do perIodo 1975-1977 em US$
Fonte: Países da O.C.D.E •.- O.C.D.E. (1975)

Brasil - 11 PBDCT

(7) O.C.D.E. - Organização de Cooperação e Desenvo1viment? Ec~
nêmí co - Europa. Dados ct~ados por Er ber, F ~S.. op ~ C1t , ,
p. 326.
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Nesse sentido, comparados com os dados da Tabela 4, e
considerando-se os projetos ji mencionados, veremos que
a proposta oficial dos dois Planos é a de reproduzir,
internamente, os setores dinâmicos em que se move o
progresso técnico nos países líderes mas com escassez
de recursos financeiros, e com um hiato que pode ser
avaliado entre 5 e 10 anos.

1.3. O Quadro Institucional de Apoio às Atividades de C&T

A partir de 1974, o governo federal estabeleceu bases
institucionais e financeiras para a implementaçio das
,diretrizes de sua política científica e tecnológica.

Criou-se entio,na Presidência da República, como órgio
de assessoramento direto do Presidente da República, a
,Secretar í a 'de Planej amento, SEPLAN (antes Mí n í st ê+i o
de Planejamento). Sob a'supervisio desta Secretaria
ficou o Conselho Nacional de Pesquisas - CNPq, em
.Lgual condição com o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico - BNDE, a Financiadora de Estudos e Projetos -
FINEP, a Fundaçio Instituto de'Planejamento Econômico
e Social - IPEA e a Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE.

~ Ainda em )74 ê instituído o Conselho Nacional de Desen
volvimento Científico e Tecnológico (por transformaçio
do antigo Conselho Nacional de Pesquisas) que se tran~
forma em órgio central na coordenação d.oprograma de
desenvolvimento científico e tecnológico, com a compe
tênci~ de "coordenar a elaboração do PBDCT e partici
par "do estudo d~~ato~:internacionais de interesse para
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os objetivos e metas do Plano Bisico,,(8). Corno
de apoio direto i pesquisa, cabe-lhe assistI-la

..• -orgao
finan

ceiramente com recursos a esse fim destinados. Por ou
tro lado, o CNPq passa a ser o executor, por intermê
dio dos Institutos que lhe são subordinados, de progra
mas e atividades no campo técnico-científico.

No quadro dessas transformações .institucionais, foi
criado o Sist~ma Nacional de Desenvolvimento Científi
co e Tecnol5gico. Desta forma, as atividades da ..area
de ciência e tecnologia passam a ser organizadas sob a
forma de sistema. Por essa modificação, o SNDCT dever i
dispor, nos Minist~rios com atuação na irea, de 5rgãos
setoriais, na forma de Secretarias de Tecnologia, res
ponsiveis pela supervisão de todas as unidades organi
zacionais de qualquer grau, dos respectivos . Ministê
rios, que realizem "atividades de planejamento, super
visão~ coordenação, estimulo, execução ou controle de
pesquisas científicas e tecnol5gicas, e pela sua utili
zaçao pelos setores econ5micos e sociais,,(9).

Nesse contexto, os 'Planos Bisicos de Desenvolvimento
CientIfico e Tecnológico aparecem como instrumentos de
"previsão, orientação e coordenação da ação integrado-
ra do SNDCT". Ao nível da retórica do governo, a elabo
raçao desses Planos, coordenada pela SEPLAN com 40aUXl

(8) 11 PBDCT~ op. cit., p. 180.
(9) 11 PBDCT, op . cí.t , , ,.~. l~~.
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lio do CNPq, deverá ser resultado da "análise e comp!
tibilizaçio dos planos e programas setoriais de ci~n
eia e tecnologia formulados pelos órgios setoriais do
SNDCT. com a progressiva incorporaçio das aç6es de ou
tras esferas de governo e com a associaçio crescente
do setor privado ao esforço nacional em pesquisa,,(lO).

No que diz respeito i aplicaçio ,dos recursos do desen
volvimento tecnológico industrial, em particular os
de natureza financeira, coordenam-se as aç6es do Minis
têrio da Indústria e do Comércio, do BNDE e da FINEP atra
vês do CNPq(ll).

Quanto i FINEP, es~a empresa desempenha funç6es como
entidade financiadora de programas e projetos de de"
senvolvimento econBmico, soc~al, cientifico e tecnoló
gico da empresa nacional.

"-

O quadro institucional acima descrito pode nos levar a
',

inferir que o surgimento de órgios, no contexto de um
sistema organizacional, para a implementaçio de det~r
minada polftica, responde is necessidades de solucio
nar problemas operacionais que normalmente foram pr~,

, , '~'"<,,

(10) 11 PBDCT, op. cit., p. 181.
(11) Os mecanismos financeiros vinculados ao desenvolvimento

cientifico e tecnológico sio compostos por: Fundo Nacio
.nal de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT~
administrado pela FINEP; Programa de Desenvolvimento Tec
nológico - FUNTEC, administrado pelo BNDE: orçamento de
apoio do desenvolvimento científico e i pós-graduaçio do
CNPq e CAPES; recurs~s próprios da FINEP aplicados ao fi
naneiameilto de projetos de "pesquisa e desenvolvimento".
'Ponte: 11 PBDCT .,0" _•••..•...
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vistos nos estudos e planos que objetivaram a solução
de determinadas questões.

Mas nem sempre a polrtica explrcita esti em sintonia

\

com política administrativa real, implementada. Mesmo
porque, captar essa realidade, ~ extremamente .difrcil~
Ou seja, o poder decis5rio, quanto aos objetivos e de!
dobramentos de determinada estrutura administrativa,e~
ti localizado acima desta, em centros de decisão polí
tica cujo campo ~de difícil delimitação. Vale dizer
que, normalmente, a composição organizacional de um
sistema do tipo proposto ~ constituída de agências do
tadas de grande diversidade de competências (personali
dade jurrdica pr5pria e/ou 5rgão da administração cen
tralizada)~ constituindo-se, portanto,numa verdadeira
."federação" de instituições. Essa situat;ão dilui, na
prât Ica, o processo decis5rio ~ dif.icultando a compreen
são da operacibnalização do sistema.· Nesse sentido,ano
tamos.que tal quad~o institucional não ~evela a verda
deira instrumentalização da proposta de administrar a
ciência e a tecnologia no país.

Este amplo programa para ciência e tecnologia, envol
vendo, como vimos, recursos substanciais, nos leva ain

~ da a refletir sobre a questão de seus resultados e dos
beneficiirios de suas propostas.

O exame dos Planos e a natureza dos programas contem
pIados parecem indicar dois gru~os de beneficiirios:as
.instituições envolvidas com planejamento e financiamen
to do desenvolvim~ntQ_~conamico e segmentos militares •.•. '
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Com efeito, no I Plano - e tamb~m no Segundo, pois foi
um prosseguimento do anterior -, além dos programas
nos quais se inscrevem setores militares (atividades
espaciais, energia nuclear e oceanografia), somam-se
aqueles especificamente ligados a seus minist~rios, to
talizando cerca de 20% dos investimentos (ver tabela 1)
do orçamento programado.

A participaçio das instituiç6es de planejamento e fi
nanciamento se fez presente em particular nos projetos
de mini-computadores (Minist~rio~ da Marinha e Planej!
mento, via FINEP), e o programa aeronautico
rio da Aeronautica e BNDE, através da FINEP).

(Minist~

Esses grupos foram, certamente, apoiados por parcela
do complexo científico e te(".,.olõg~conacional (Univer
sidade de São Paulo1 Universidade Católica do'Rio de
Janeiro no projeto de m í.nd+comput.ador-es;:e ..pelo Insti
tuto Tecnológico da Aeronautica para o .programa aero
nautico). Contudo, apesar do apoio desses setores, não
parece haver ~Gvida de que o poder decisório para criar
e coordenar tais projetos esteve longe do alcance da
comunidade científica e tecnológica do país •

. .~ .Lessa admite pelos duas leituras dos Planos ,uma delas
nao ex1uindo a outra. Para este autor, a primeira de
las ê a de "uma ideologia seduzida pelo desejo triun
f d . *' d - . . ,,(12) AaI e converter o pa1s em gran e potenc1a • se

. (12) Lessa, C., "Ciência, 'l'ecnoLogi a e Modelo de .Desenvolvi
mento". In Ciência, Tecn~logia e Desenvolvimento
.UNICAMP, Campinas, São Paulo, 1977.p. 201.
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gunda leitura corresponder ia a uma "promessa de reden
çio de u~a seqUela de problemas sociais brasileiros,em
butida e transferida para a politica tecno16gica. Este
.seria o novo projeto com o qual se lograria (.••) re
solver os problemas de desemprego estrutuial, os pr~
blemas de desequilibrios s6ciais mais amplos, equacio
nar os problemas de subnutrição etc."CI3).

Com refer~ncia aos Planos, este autor diri que ao in
vês de nos ocuparmos com projetos milionirios - tal co
mo o programa de energia nuclear -, e dada a ex í güida
de de recursos no país,seria visivelmente mais impor

\. tante e mais prioritirio pensar, em primeiro lugar, nu
,-

ma politica realista de transfer~ncia de tecnologia,
antes que em uma política de implantação da "indústria
da invenção" •.

Por último, cabe anotar a discussão em torno da 'fun
cionalidade' dos dois Planos co~vistas i desaceleraç~

.da economia brasileira, que tem início em 1974. Sobes
te aspecto, tais Planos teriam sido respostas adequá
das'i necessidade urgente de contençio is importaç5es
e, em conseqU~ncia, teriam encontrado apoio politico
adicional~ Nessa ordem de idéias, os Planos seriam uma
res~osta i conjuntura econ6mica difícil e teriam sido
delineados com o propósito de contornar a crise que
se avizinhava.

(13) Lessa, C., ibid. .. '; •...•.~
. "~-.
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De outra parte, Tavares e Be11uzzo apresentam uma in
terpretação distinta da anterior. Para esses autores,
o projeto pfib1ico CII PND) de manter o crescimento in
dustria1 atravis da substituição de importaç6es de
bens de capital e de insumos pesados "i C••.) "self-
~efeating" (.••) porque a diminuição das importações
de bens de capital que se verifica a partir de 1975 d~
ve-se menos is restrições· imposias pela polItica eco
nôinica e muito mais is quedas sucessivas nas taxas de
investimento dos setores de material el~trico e de ~o
municaç6es, têxtil, alimentar, material de transporte
e quImica,,(14). E prosseguem afirmando que outro fator

\ interveio no processo de crescimento industrial: os in
vestimentos pfiblicos,postos em execução ,foram capazes
de sustentar as taxas de acumulação de setores impo!
tantes de bens de produção mas não foram, no entanto,
"suficientes sequer para manter o ritmo de crescimento
da produção corrente da indfistriapesada e, muito me
nos, da demanda do resto da indústria" (15). E indicam
que. mesmo com a difIcil situação no balanço de paga
mentos em conta-corrente, "não cessou nem a entrada de
capitais de risco, nem o afluxo de cr~ditos de fornece
dores que permitiu um crescente endividamento oficial
para manter a execução de projetos de interesse conjun

(14) Tavares, M. Conceição e Belluzzo, L.G.N .• "Notas sobre o
Processo de Industrialização Recente no Brasil". Texto
apresentado para a Reunião sobre Industrialização Lati
no-Americana. patrocinada pela CEPAL, Santiago do Chile,
1978, p_ 14.

(lS) Tavares, M.C. e Befluzzó:.,;L.G.•N., op. cit., p , 16.
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to do Estado e do grande capital internacional,,(16J.As
Gnicas negociações que sofreram interrupções foram as
de mineração e de siderurgia (em razão da problemitica
"competição de grupos internacionais), enquanto que os
setores de energia (elgtrica e at6mica) - onde sao
maiores as importações requeridas de bens de capi tal - ,.
não sofreram, em seus projetos, qualquer solução de
continuidade por falta de crêdito externo.

Seguindo este raciocínio, podemos argumentar que, so
mente separando o nível das propostas retóricas do
nível de sua instrumentalização ê que poderemos vislum
brar as intenções implícitas das propostas que se can
didatam a ser objetivo de determinadas políticas. Es
tas, no entanto, não estão mani~estas nos objetivos vi
sados. "Em outras palavras, do exame dos programas em
pauta podemos afirmar, em caráter ainda que exploratô
rio, que seus principais beneficiir{os foram os respon
sivei\; pelo "desenho" dosobj etivos - programas - via
bilizados.

,
".

Parece, portanto, admissível indicar que os Planos nao
foram "respostas mecânicas e antecipadas à crise: an
tes explicitaram, atravis dos setores contemplados, os
interesses dos atores que os imaginaram.

Embora sejam escassos os estudos que avaliem os resul
tados dessa política; e considerando que o tempo decor

(16) Tavares, M.C. e Be"lluzi.,a,L.G.N~~ ib.
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rido seja curto para que se contabilizem seus efeitos,
a literatura existente converge para o ponto que defen
demos: as limitaç6es das propostas dos dois Planos.Com
efeito, a pr5pria forma com~ sio elaborados, parece
por em relevo a pouca eficácia dos dois PBDCTs. Com
poem-se de um orçamento que reflete os interesses espe
cificos das instituiç6es do governo federal que reali
zam atividades científicas e tecnológicas, e de decla
rações de intenções de política bastante genéricas
"preparadas independentemente". Ou seja, os dois PIa
nos seriam o resultado de exclusiva iniciativa governa
mental e, nesse sentido, meros instrumentos "passivos"
de política. Vale dizer: acolhem projetos e os consoli
dam num orçamento, em vez de gerar ou orientar inicia
tivas.

Por último, ãs~ificuldades que acabamos de apontar,
soma-se a escassez de informações detalhadas proceden
tes do governo."Muito embora "tenha sido criado um Sis
tema Nacional de Informaçio Científica e TecnolEgica -
SNICT, o CNPq - encarregado do acompanhamento dos PIa
nos, nao tem divulgado os dados de gastos efetivamente
realizados em ciência e tecnologia.

Resulta pois, que, com poucas exceçoes, qualquer estu
do que intente, no Brasil, conferir e comparar os re
sultados das políticas formul~das para ciência e tecno
logia esbarra com a falta, ou na melhor das hip5teses,
com a.deficiente armazenagem de informações •

...'"'; ...• ~.'- ..•
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2. O CONTROLE DA TECNOLOGIA .IMPORTADA NO PERIoDO RECENTE

Nesta unidade analisamos os controles existentes sobre a
transfer~ncia exp1Icit~de tecnologia procedente do exte
rior, através dos acordos de assistência técnica e 1icen•...•
çaspara a utilização de marcas e patentes.

Até 1962, a tecnologia importada era disciplinada pela Lei
n9 4.131, de 27/09/1962(17). que posteriormente sofreu mo
dificações introduzidas pela Lei n9 4.390, de 29/08/64. Es
tes dois instrumentos legais estabelecem as competências
sobre o tratamento a ser dado aos investimentosestrangei

.ros no pais. Por esta lei é exigido o/registio, no'. Banco
-Central do Brasil, dos contratos decorrentes da transfer~n
cia de conhecimentos tecnológicos para o país.

Cabe notar que sao registrados no Banco Central somente os
contratos que geraram pagamentos a pessoa,s físicas ou jurí
dicas, residentes, àomici1iadas. ou com sede no exterior. a
partir das disposições da referida Lei n9 4.131.

No inIcio desta década; novos instrumentos legais foram
instituidos para disciplinar a transfer~ncia de tecnologia
vinda do exterior. A Lei·n9 5.648, de 11/13/1970. que criou
à~nstituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, su

'"

bordinado ao Ministério da Indústria e do Comércio, e a Lei

(17) A Lei n9 4.131, de 03/09/1962, que ficou conhecida como
"Lei de Remessa de Lucros": , pretendeu disciplinar os in
vestimentos estrangefros de forma bastante limitada, vT
-sando o interesse n~,cional.

..... ..
- ' ..••.
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n9 5.772, de 21/12/71, que instituiu oCSdigo de Propriedade
Industrial, alteraram a sistemitica de registro dos contra
tos de transferência de tecnologia. O primeiro texto confe
riu ao INPI a execução das normas que regulamentam a propri~
dade industrial, assim como as de adoção de medidas para ace
lerar e regulamentar a transferência de tecnolog~a, e de es
tabelecer melhores condições de negociação e utilização de
assistência técnica, marcas e patentes. Compete também ao
INPI selecionar os contratos a serem registrados no Banco
Central, o qual autorizarios pagamentos remetidos ao exte
rior.

Em 1975, o INPI promulgou novas normas para a .transferência
de tecnologia, através do Ato Normativo n9 15, de 16/09/1975.
Por este Ato, o INPI reclassificou as sete categorias de
transferência de tecnologia antes existentes, as quais nao
eram d f" í d " -" " (18)e 1n1 as com prec1sao, em C1nco categoT1as •

Com r~lação is medidas anteriores, o Ato introduziu um consi
deriveI controle nas condições de transferência de tecnolo
gia. Assim, no que diz respeito ao contefido dos contratos, o
Ato exige total divulgação das informações que incluem, no

(18) ~s novas categorias sao:
* Licença para exploração de patente;
* Licença para uso de marca;
* Acordo para fornecimento de tecnologia industrial. nao

coberto por marcas de patentes e voltada i produção de
bens de consumo e bens intermediirios;

* Acordo de cooperaçio tétnico-industrial. nio incluindo
marcas e patentes~voltada para a produção de bens de
capital sob encomenda; e

* Acordo para serviços técnicos especializados.
\.":"-; .•.... ~

. >.'" .••
..~
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caso de fornecimento de tecnologia industrial, "todos os da
dost~cnicos de engenharia de processo ou do produto, inclu
sive met9dologia do desenvolvimento tecnológico usada para
sua obtenção"(sub-item 5.1.1.).

Nos acordos de cooperaçao técnico-industrial é também reque
ridaa divulgação de dados técnicos tais como "desenhos e es
peciffcações de engenharia do "produto'; e dos materiais usa
dos para sua fabricação, bem como toda a metodologia do de
senvolvimento tecnológico utilizada para sua obtenção (memó
ria de cálculo etc.)", (sub-item 4.1.1.).

A~ condições para a licença de uso de criações industriais,
isto ~~ invenções propriamente ditas, modelos de utilidade,
modelos e desenhos industriais protegidos por patentes, com
preendemo fornecimento do "conjunto de informações e dado~
t êcn í.cos , de fórmulas, de especificações, .inclus ive de mate
riais, de desenhos, di"modelos, de processos de operações e
de·outros elementos análogos, destinados à utilização do pro
cesso e/ou fabricação do produto" (sub-item 2.1.1.).

Os contratos de serviços técnicos especializados cobrem ba
sicamente a transferência de tecnologia não incorporada, com
~ finalidade especffica de realizar atividades deplanejamen
to,'p'rogramação e"elaboração de estudos e proj etos ,além de
"execução ou prestaçâo de serviços, de caráter especializado
de que necessita o sistema produtivo do pafs" (item 6.1.).

Por filtimo, temos as contratos de liceriça de uso de sinais
distintivos, ou seja, marcas de indfistria e comércio, marcas
de serviço, sinais e frases de propaganda, desde que protegi
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dos por registros ou pedidos de registros. Estes contratos
implicam, também, em transferência de tecnologia, embora
em menor quantidade. Contudo, é essencial, para sua averba-
çao, que exista cláusula de controle da qualidade do produ
to ou serviço, que deve corresponder ao produto fabricado
pelo licenciador ou do serviço por ele prestado.

Em todas as categorias, os contratos estabelecem o forneci
mento de dados e intormações para atualização do processo ou
do produto, além de assistência técnica e formação de pe!
soaI especializado pelo fornecedor. Da mesma forma, o com
prador de tecnologia externa precisa demonstrar que o conhe
cimento adquirido não é disponfvel em fontes locais e deve
apresentar cronograma de absorção da tecnologia e de forma
ção de seu pessoal técnico especi?lizado.

o Ato coloca restrições quanto aos pagamentos feitos i tec
,

nologia importada. Embora não seja especificado o teto máxi
mo de percentagens no valor das vendas efetuadas, este va
lor ê explicitado, para fins de cálculo do pagamento, como
"preço líquido" ou "receita líquida". Tal preço deduz impo~
tos ,taxas, importação de matérias-primas e componentes
Halém de outras condições que sejam convencionadas entre
aS""p~rtes contratantes" (sub-itens'3.2.1., 4.2.1. e nota' do
item 5.2.).

Alim dessas disposições o Ato estabélece que, quando foi o
caso, poderá ser "estabelecido um valor fixo para o documen .
taçio técnica inicialmente fornecida, o qual representará
adiantamento da remuneração devida" (sub-item 5.2.1.) •

...~; ....• .:....
...• '"
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A remuneraçio dos serviços de consultoria t~cnica e/ou enge
nharia por órgãos governamentais (federais, estaduais ou mu
nicipais) "deverá ser estabelecida a preço fixo, dependendo
dos serviços produzidos, i base de custo demonstrado". (item
6.2.) observando-se, principalmente, crit~rios como nature
za dos serviços, grau de importância, valor global do inves
tim~nto e padrões usualmente adotados nos casos em esp~cie
(i tem 6. 2', ) •

o prazo de duraçãO dos contratos varia conforme sua nature
-za. O dos contratos de licença pode corresponder ao de vi
gincia das patentes e dos registros a que estão vinculados.
A~sim, n~ primeiro caso, o prazo pode ser, no máximo, de
15 anos e, no segundo, de 10 an6s, este com prorrogaçoes su
cessivas. Na prática, o prazo de duração do contrato de li
cença de invenção ~ sempre menor que o de 15 anos porque se
gundo o Código de Propriedade Industrial, o prazo de vigin
eia da patente ; contado a partir de seu depósito e nao a

partir de sua concessao, como antes.

Quanto aos contratos de fornecimento de tecnologia indus
trial e de cooperação t~cnico-industrial. o Ato estabelece
\que seu prazo será, em princípio, o que for julgado neces
s~~ip para a perfeita assimilação da tecnologia transferi
da, não devendo exceder o de cinco anos. Os contratos de
cooperaçao técnico-industrial, por se destinarem i produção
de bens de capital, gozam de um tratamento mais vantajoso,
pois o prazo de 5 anos pode ser prorrogado. Além disso, pa~
sa a ser contado desde ó início efetivo da produção (a!!
tes esse pr azo era corrtado '~,::partir da assinatura do contra

'~'''' ...•

,to) •
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No tocante aos serviços t~cnicos especializad6s, o prazo es
tipulado deve ser de acordo com o tempo necessirio para a
prestaçio dos serviços dost~cnicos, apresentaçio do proje
to ou conclusio dos trabalhos.

Por último,cabe anotar que o Ato mant~m o conjunto de clâu
sulas restritivas que antes jâ vigoravam: limitações sobre
vendas (especialmente restrições sobre exportações); uso
obrigat6rio de marcas e/ou compra de mat~ria3-primas; e li
mitaçio de atividades tecno16gicas, incluindo a apropri~
-çio, por parte da empresa licenciadora, dos direitos rel~t!
v,:osaos aperfeiçoamentos introduzidos pela firma licenciada

I

no processo ou no produto em questio.

o conjunto das medidas apontadas nos leva a refletir sobre
suaeticâcia quanto i regulamentaçio e controle dos investi
mentos ~strangeiros no paIs, e ainda sobre a criaçio de in~

. .

trumentos efetivos que orientem as necessidades do setor pro
dutivo e a real criaçio de "know how" nacional.

Erber(19) discute as conseqUências do Ato Normativo nQ 15

sobre a indústria de bens de capital no Brasil e argumenta
que sua aplicaçio poderâ resultar, de fato, no incremento
'de projetos industriais realizados no país. Mas ressal ta que
a ~kigência de ampla divulgaçio ("full disclosure") de dados
técnicos detalhados combinada com as restrições referentes
aos pagamentos, pode, tamb~m, levar i umaretraçio no forne

(19) Erber, F.S., op. cito
,.....
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cimento de tecnologia, pois ~ mercado brasileiro sendo pe
queno, os lucros obtidos nos contratos podem não compensar
os riscos e custos, sobretudo se a tecnologia não ~ cativa,
caso freqUente quando se trata de bens de capital e acordos
de licença .

.Prosseguindo, este autor dirá que "tais restrições mais pr~
.vavelmente afetarão os contratos de projetos que estiverem
fir~ados entre partes completamente independentes do que en
tre subsidiárias ou companhias associadas; isto ~, provave,!.
mente tais restrições irão aumentar a margem de competição
das subsidiárias estrangeiras sobie suas concorrentes brasi
leiras,,(20). Como resultado de talexig~ncia, conclui Erber
que -a política de importação de bens de capital, por exem
pIo, implica que as possibilidades de exportar para oBra
sil poderão ser reduzidas, enquanto que o mercado para com
pras locais seri incrementado, o que, somado is restrições
sobre os lucros provenientes dos contrataos pode, em muitos
casos, tornar a alteinativa da instalação de uma subsidiá
ria mais atraente para as companhias estrangeiras (21)

Al~m desses argumentos, outros se apresentam para reforçar
as reduzidas possibilidades do Ato Normativo n9 15 quanto ao

"efetivo controle da tecnologia a ser importada. Isso pode
·ser percebido s~ examinarmos, por um lado, as propostas de
autonomia desse'instrumento legal e, de outro, a ação cres
cente das empresas transnacionais nos países subdesenvolvi
dos. Com efeito, Michalet(22) anota que a partir dos anos

(20)

(21)
'(22)

Erber, F.S., ib., pp. '320-321.
Erber, F.S., op. c í t,•." p •.,..22l•
Michalet, Ch. A., "La Transferéncia Internacional de Tec
nologia y la Empresa Transnacional". In Com~~cio Exterio~
vol. 27, n9 6, M~xico, jun. 1977, pp. 634-641.
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'60, os m~todos de transfer~nciade tecnologia sofreram
grandes mudanças, pois a importincia de patentes e licen
ças diminuiu em favor da propagação das empresas multinacio
nais. Essas alterações estariam ligadas ao rápido cresci
mento de internacion~li~ação das empresas, e de sua princi
paI caracteristica: a maioria delas ~ de grande porte e per
tence a setores onde a tecnologia ê muito concentrada e in
tensiva.

Michalet destaca a natureza especiai das operaçoes de trans
fer~ncia de tecnologia por parte dessas empresas "••. parte
do conhecimento da empresa se transfere sem utilização dos
m~todos tradicionais: patentes, licenças ou exportação de
.produtos acabados que implicam, em cada caso, relações en
tre empresas estrangeiras e independentes,,(23). As ativida
,des das empresas multinacionais poem em contato fornecedo
res e compradores que pertencem ao ,mesmo grupo industrial e
que estão localizados em países diferentes. Neste caso, a
transfer~ncia segue um caminho 'vertical' entre a matriz e~ .

suas filiais (forma mais habitual), ou 'horizontal', median
te a relação entre as filiais.

Vemos que a forma predominante a aparente que se revela mais
eficaz, para a grande empresa transnacional, de controle de
mercado, continua sendo feita atrav~s da operação de "fi
liais fechadas" que seguem as políticas tecnológicas, comer<.
cial e financeira de suas respectivas matrizes. Assim, as
operações entre matriz-filial são as que parecem -responsa
veis por fenômenos como "transfer-pricing" - política conju
gada de importações-exportações, dí.versí.Eí.caçâo excessiva
de produtos, de tecnol~gia etc., dos quais" o aspecto

"'...... .....• ..:.-.

.. - ""

(23) Michalet, Ch.A., Opa cit., p. 635.
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do deficit da balança comercial que lhe 8 atribuível, tem
sido apenas o mais visível e dramati zado" (24)•.

Alim disso, como essas gtandes empresés internacionais op!
ram num espaço de forte concorrência oligopolística, elas
tratam de evitar por todos os meios a "filtragem" dos ele.
mentos tecnol6gicos que lhes ocasione a perda de alguma van
tage~ comercial. Por esta razão, as filiais se preocupam fug
damentalmente em manter um rígido controle sobre as abertu
ras que poderiam permitir a propagação externa da tecnolo
gia. Esta se limita,portanto, aos elementos tecnol6gicos
incorporados ao produto acabado. Trata-se, neste caso, de
·difusão e não de transferência, porque ~s compradores nao
adquirem o controle da tecnologia incorporada. O que com
pram € a capacidade de utilizar o produto para os fins de
consumo para 'osquais foi criado.

Cabe ainda lembrar que a empresa multinacional funciona co
mo unidade produtora de conhecimentos científicos e técni

x cos e mantem, em maior ou menor grau, relações com os siste
mas científicos e técnicos nacionais (conforme o estigio de
desenvolvimento do país). Essas empresas possuem, portanto,
seuspr6prios laboratSrios de pesquisa e desenvolvimento em
seus países de origem, nas matrizes. são estes laborató

"-...,

rios'e seus pesq~isadores os responsiveis pelas descobertas
tecnol6gicas que.serao, finalmente, incorporadas aos produ

(24) Tavares, M. da Conceição e Façanha, L~O ,"A Presença das
Grandes Empresas na Estrutura~Industrial Brasileira"
Comunicação ao V Encontto Nacional de Economistas, Rio de'
Janeiro, 1977. In: CiênciaJ·: Tecnologia e Independência" •
Livraria Dias Cidades. Sâo,Paulo. 1978.
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tos das mUltinacionais, ou fabricadas pelas filiais dos paI
ses em vias de desenvolvimento. As multinacionais - suas fi
liais -, instaladas nesses paIses~ nio t~m, portanto, neces
sidade de pesquisadores, institutos de pesquisa e das uni
versidades destes mesmos paIses.

Em estudo realizado junto a 500 grandes empresas indus
triais do pais e 132 instituições. que mant~m atividades
tecnológicas, Biato et al.(25).assinalaram: "As informações
relativas i origem de tecnologia utilizada na instalação de

\

empresas industriais - preliminar necessária ao exame das
atividades tecnológicas dessas empresas - evidenciam a pre
-
,dominância do'''know-how''externo: 62% recorrem a fontes ex
ternas. Na maioria das empresas, isto i, em dois terços de
las, o referido "know-how" não sofreu qualquer adaptação ao
ser transferido para o sistema produtivo nacional; ~m 21%
delas, entretanto, a tecnolog~a externa foi adaptada no

.Brasil,,(26).
\

Essas evid~ncias prosseguem: "Cumpre destacar que três qua!,
tos das empresas estrangeiras que utilizaram serviços ticni
cos externos os solicitaram a matriz no exterior; quanto is
instituições de pesquisa do pais - finiversidades e institu
tos - foram relativamente escassas as solicitações por pa!,<.

(25) Biato, F.A., 'Guimarães, E.A.A. e Figueiredo, M.H., "Pote!!
cial de Pesquisa Tecnológica no Brasil". IPEA/IPLAN - Re,latório de Pesquisa n 9 5, 1971.
Biato et. aL,, op , cit., p . 76.(26)

...•...
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te das empresas estrangeiras consultadas, sendo portanto re
duzido o estímulo que deram ao complexo tecnolSgico
nal,,(27).

nacio

A esse respeito, o depoimento de um empresirio do setor de
bens de capital sobre a questão de nossa dependência tecno
'lSgica é bem ilustrativa:

I

"Para ocupar o espaço vazio corres
pondente à nossa pauta de importã
ções, teremos que continuar impor
tando "know how" em situação cada
vez mais desvantajosa em relação às
empresas estrangeiras e multinacio
nais. Essa situação se agrava na me
dida em que essas mesmas empresas
estrangeiras obt~m estImulos do pr6
prio governo brasileiro, muitas ve
zes at~ para montagem no país, con
quistando assim, nosso mercado in
terno.
FreqUentemente somos obrigados, mes
~o quando-não necessário, a recor
rer ao "know how" externo, pois as
prSprias empresas estatais assim o
exigem ou sugerem, baseadas em pro
jetos estrangeiros, cujas especifi
cações normalmente s6 consideram as

\técnicas de maior tradição no merca
'do. Desse modo, encontramo-nos dian
te de um tremendo círculo' "vicioso
que só uma política adequada, tanto
industrial, quando de transferência
interna de tecnologia, poderia supe,rar" (28) • -

, .
Seguindo este raciocínio , e se aceitarmos que as indús
<, ....•. .. .tr18s naC1ona1S, por serem incapazes de competir com as em
presas estrang~iras, a partir' do momento em que o empres..§!;

(27) Biato et aI., ib., p. 99.
(28) Ministério da Indfistiiae do Comércio - Secretaria de

Tecnolog{a Industrial, Semana de Tecnblogia Industrial,
Indústria de Bens de'Cap.it aL, Trecho da exposição do em
presârio Fernando Moreira; da Engematic sobre o ternário:
"Importação versus CSpia, Adaptação e Criação de Tecnolo
gia", são Paulo, 1975,p. 135.
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riado nacional ê absorv í.d o pelo capital estrangeiro - fenô
meno que se aguça no Brasil no inIcio dos anos '60 - desa
parece a possibilid~de de estabelecer um vInculo estreito
entre as indGstrias nacionais e os institutos de pesquisas
tecnol6gicas, nutridos, por sua vez, pelas atividades dos
institutos-de pesquisa ~ientIfica das universidades.

I

Nessa ordem de idéias, podemos argumentar que se as políti-
cas propostas pelo Ato alcançarem seus objetivos aumento
do número de contratos de projetos -a serem desenvolvidos no
Brasil -, isto provavelmente iri beneficiaras companhias
estrangeiras aqui estabelecidas, em contradição com as nor
mas do pr6pr~o Ato e com os objetivos -estabelecidos pelos
I e II PND e pelos I e II PBDCT, de fortalecimento do papel
da empresa h~cional e das instituições do complexo de ci~n
cia e tecnologia do país.
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(. Os comentários apresentados no decorrer deste estudo permitem
caracterizar, no quadro conceitual proposto inicialmente, as
relações entre as políticas de governo para o progresso cientí
fico e tecno16gico do país, formuladas nos filtimos vintes anos,
e os resultados alcançados.

De fato, verifica-se a exist~ncia de uma contradição entre a
política explícita de ci~ncia e tecnologia e as demais politi
cas econômicas postas em açao pelo Estado no período em questão.

Como argumentamos no capítulo I, a marca principal dos planos e
programas formulados no período estudado ê a proposta de autono
mia tecpo16gica. NesSe ~efitido~·a politica governamental faz re
ferência explicita à transfer~ncia de tecnologia e. ainda, ao
controle e regulamentação dos investimentos estrangeir?s no
pais. Como vimos, os desdobramentos d:,)tais políticas, em parti
cul~r nos anos recentes, terão como conseqti~ncia a criação de
bases fisicas, financeiras e institucionais que d~em condições
objetivas para sua implementação.

Merece ainda refer~ncia a~nfase conferida pelos planos e pro
gramas à capacitação do pais para criar e adaptartecnologiapr~
pria. de forma a reduzir a dependência das fonte~ externas. Nes
sas condiç5es, se permanecermos apenas ao nível do discurso ofi
cial, teríamos alcançado uma fase de plena instituciónalização
do sistema científico e tecnol~gico do país, o qual estaria
atendendo às demandas reais do sistema produtivo e da sociedade
em seu conjunto. Assim, estaria havendo uma compatibilidade en
tre políticas implicitas e explícitas, com o objetivo de concre

,.

tizar um "projeto nacional".
...

..,..•. "
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No entanto, se observarmos as caracteristicas do padrio de
crescimento do país desde os anos '50, veremos que tal compati
bilidade nio se verifica. O crescimento da economia brasileira
de meados de 1950 até o início dos anos '60 baseou-se num in
tenso processo de substituiçio de bens de consumo duráveis e
bens decapitaI. com o auxi1ib decisivo de incentivos e inves

I timentos governamentais. Em seguida ao período de dec1inio ve
rificado entre 1963-1967, observa-se um vigoroso crescimento
entre 1968 "e 1973, com base no mercado interno de bens de con
sumo duráveis e na retomada do crescimento da indústria de
bens de capital, esta"fortemente apoiada em investimentos esta
tais~ ~ de se notar ainda, que durante o período analisado, em
paiticu1ar desde 1968, concedeu~se grande estimulo i entrada
de investimentos externos e aos setores financeiro e tecno1ó
gico.

Assim, como demonstrado nos capítulos 11 e 111, enquanto a P2
lItica explícita para ci~ncia e tecnologia teria como meta
piioritária aumentar a autonomia tecnológica do setor produt!
vo nacional. as demais políticas - em especial a livre entrada
e estímulo ao capital estrangeiro - teriam, como resultado, le
vado os empresários nacionais a utilizar cada vez mais tecno10
gia externa, em detrimento do uso da tecnologia gerada interna

Nessa ordem de idéias, retomamos o argumento desenvolvido no
capItulo I, de que as políticas formuladas no período examina
do foram principalmente 'políticas de resposta', pois contem
pIaram as exig~ncias reais do padrão de crescimento, tendente
a acelerar a incorporação e/ou difusão tecnológica no sistema
produtivo, mas indiferente dian~~ da alternativa entre produ-
çio interna ou importação.
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Desta maneira, tal observação junta-se às discussões dos 4-cap.!.
tulos 111 e IV onde abordamos a função desempenhada pelo merca
do internacional e pelas empresas transnacionais, al~m da con
juntura política e econômica que parece ter favorecido o aumen
to da depend~ncia às fontes externas de tecnologia. .

A esses argumentos, pode-se acrescentar o papel das-medidas le
gais mais recentes sobre o contrqle e a.regulamentação da im
portação de'tecnologia. Como a discutimos no capítulo IV, o
Ato Normativo n9 15, embora aponte para uma política geral de
.regulamentação e controle da importação de tecnologia, antes
parece beneficiar os interesses das empresas estrangeiras e/ou
subsidiirias aqui estabelecidas, sem resolver, portanto, o
"hiato' tecnoLôg í co,',.'

A questão ~as políticas tecnológicas antes examinadas e os
'seus resultados tamb~m requerem algumas palavras quanto ao seu
significado real. Se entendemos por política tecnológica a pr~
posta de imitar o padrão de desenvolvimento das economias cen
trais e, como transfer~ncia de tecnologia, a instalação de fi
bricas importadas, prontas a fabricar produtos cuja concepçao
foi planejada no exterior, nos laboratórios das grandes
sas transnacionais, responsiveis pela instalação dessas
cas, então tivemos, efetivamente, a partir do segundo

<.
guerr~ e, em particular, desde meados dos anos '50, uma
fer~ncia de tecnologia. Mas se,tomarmos a questão sob
perspectiva, veremos que a transfer~ncia de tecnologia

empr~
fibri

..•pos-
trans
outra
assim

concebida, não implica na instalação de laboratórios de pesqui
5a científica etecnológi~a.associados às indfistrias instala
das nos países subdesenv~lvidos. Em outras palavras, a expre,!....; ..•.,.• "

sao 'transfer~ncia detecnolbiiat
, tal como a expusemos, nao

'.....
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significa, em nosso entendimento. e no atual estado do proble
ma, transferincia dos meios de pesquisa e de criaçio cientffica
e tecnológica.

A questio ~ bem explicitada por Biato quando o autor busca de
terminar as razoes pelas quais·osestudos sobre política cientf
fica e tecnológica t~m encontrado pouca realização pratica:
"••• mui to embora se enfatize a importincia da adequaçio da
política científica e tecnológica ao cumprimento das diretrizes
nacionais, a formulação da política da ciincia e tecnologia tem-
se ressentido da dificuldade de inferir, do projeto de desenvol
vimento brasileiro, indicações claras e inequívocas quanto aos
objetivos a serem perseguidos por esta politica específica. Em
particular quanto às diretrizes concernentes aos problemas tec
nológicos"Cl) •

Furtado amplia a questio ao observar que "
.rniniaturizar,em

um país perif~rico, o sistema industrial dos países
contemporâneos, onde a acumulação de capital alcançou
muito mais altos~ significa introduzir no aparelho

c~ntricos
~ .níveIS

produtivo
uma profunda descontinuidade causada pela coexist~ncia de dois
níveis tecnológicos .~. A industrialização, nas condições de
dependincia de uma economia periférica. requer intensa absorção
de progresso técnico sob a forma de novos produtos e das t~cni

<,,
cas requ~ridas para produzi-los. E na medida em que· avança essa
industrializaçio. o progresso técnico deixa de ser o problema
de adquirir no estrangeiro este ou aquele equipamento e passá a

(1) Biato. F.A., "política Tecnológica e política Industrial" •
In Revista de Administr'ação'~deEmpresas. vol. 14, n93,1974,
p , 62.

,,' ..
.',
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ser uma questio de ter ou nib ter acesso ao fluxo deinovaçio
que esti brotando nas economias do centro. Quanto máis se avan
ça nesse processo, maiores sio as facilidades que encontram as
grandes empresas dos países c~ntricos para substituir, na peri
feria,.mediante a criaçio de subsidiirias, aS,empresas locais
que hajam iniciado o processo de industrializaçio,,(2).

Ao leva~ a questio para o nível político; Rattner argumenta que
o recurso indiscriminado à tecnologia, associado ã uma falta
de planejamento global tende, inegavelmente, a perpetuar os
laços de depend~ncia. Prossegue o autor afirmando que "como a

'.tecnologia oferecida e transacionada no mercado mundial é de
serivolvida nas economias avançadas, por elas e para elas, sen
do invariavelmente capital-intensiva, ela tende a produzir de
sequilíbrios econBmicos, sociais e regionais nos países em de
sen:volvimento. P~oporcionando empregos em número relativamente
reduzido, ela obstrui a criaçio de um amplo mercado interno,
produtor e consumidor de bens mais simples, fabricados por téc
nicas trabalho~intensivas, com todas as conseqU~ncias
cas conhecidas,,(3).

políti

Para finalizar, e em concordância com esses autores, podemos ar
gumentar que os custos sociais correspondentes ã transfer~ncia
de tecnologia sio elevados, mas podem ser reduzidos, mediante<,
políticáS coerentes como estagio de desenvolvimento do pa Is.
Dito de outra formK, a escolha da dinâmica e direçio do modelo

(2) Furtado,
e Terra,
Rattner,
(5-405),

C., "O Mito do'Desenvolvimento EconBmico". Ed.Paz
Rio de Janeiro, 1974, pp. 88~B9.

(3) H., "Trans ferênc í.à" de Tecnologia".
EAE5P/FGV, p. 4. -'

50C-L-228
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de desenvol vimen to econômico por uma naçao Lmp Lí ca em uma es
colha política e €tica.Política por tratar-se dedecisãohis
t6rita sobre o grari de soberania do país; e €tica quanto aos·
resultados do produto social desse desenvolvimento. Vale di-
zer que a superação ou diminuição da dependencia no campo do
conhecimento científico e tecno16gico, poderia ser buscada na
aIteração da or-gan i.z aç âo econôm i ca , política e social comp at f

velcom·as demandas reais do congunto da sociedade.

I

I
I
I

.'.
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