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INCENTIVOS À PRODUÇÃO DE TECNOLOGIA NO BRASIL

APRESENTAÇÃO

O terna desta dissertação é um dos assuntos centrais da
disciplina Governo e Tecnologia, constante do curriculum do
Curso de Mestrado em Administração da EAESP-FGV, irea de con-
centração em Administração da Produção e Operações Industriais.
Esta disciplina trata especificamente da participação do goveE
no no desenvolvimento industrial e tecnológico a nível global
do país, bem corno das unidades produtivas individualmente con-
sideradas.

A intervenção governamental no processo de desenvolvi-
mento tecnológico influencia direta e indiretamente a gestão
tecnológica das empresas, outro tópico da disciplina Governo
e Tecnologia. Por gestão tecnológica entende-se aqui o conjun-

;;.--- .- -- ," -

to de diretrizes e atividades administrativas e operacionais
voltadas para produzir e incorporar tecnologia nas empresas.
Dentre estas atividades estão incluídas também aquelas destin!
das i obtenção de recursos e incentivos estabelecidos pelo go-
verno para tornar viivel e diminuir os riscos inerentes a urna
função incerta e onerosa, que é a de prover a empresa de novas
tecnologias produzidas internamente.

Assim, conhecer e saber utilizar os instrumentos goveE
namentais de incentivo i produção de tecnologia fazem parte do
elenco de atividades de gestão tecnológica na empresa e como
tais desempenham um papel de fundamental importância para a
própria viabilização das tarefas tecnológicas propriamente di-
tas.
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1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento tecno16gico e um processo complexo
do qual participam todos os segmentos da sociedade, que podem
ser genericamente agrupados em 3 grandes conjuntos: as empre-
sas, os consumidores e o governo. As empresas participam deste
processo como produtoras e usuárias de tecnologias; os consum.ª=-
dores, como destinatários finais dos bens e serviços produzi-
dos pelas empresas, participam estimulando a concorrência, in-
fluenciando a demanda e impondo restrições e exigências. O go-
verno atualmente tem uma participação bastante ampla e diferen
ciada, dadas as características do moderno processo de produ-
çãode tecnologia e face is implicações econ6micas, sociais e
políticas associadas i sua produção e utilização. Hoje existe
um verdadeiro consenso de que a produção interna de tecnologia
de forma sistemática e indispensável para o desenvolvimento e-
con6mico e social de um país. Por isso, pafses que almejam al-
cançar este desenvolvimento não podem descuidar deste aspecto
sob pena de verem fracassar todos os demais esforços. Não há
possibilidade de manter um ritmo de desenvolvimento unicamen-
te c~m te~nologia importada. Por~m, a produção de tecnologia e
xige capacitação, infra-estiutura de Ciência e Tecnologia e
muitos recursos financeiros, pois envolvem atividades caras,de
alto risco e de resultados visíveis somente a m~dio e a longo
prazos. Por isso, o Estado tornou-se na atualidade o principal
produtor de tecnologia e seu maior incentivador.

No Brasil a participação do governo de forma ostensiva
neste campo deu-se basicamente no final da d~cada de 60, quan-
do o processo de industrialização já havia completado a sua fa
se de substituição de importações. Diversos planos governamen-
tais dedicaram atenção especial i tecnologia e os recursos or-
çamentário; para ~sta área aumentaram consideravelmente. E ho-
je já existe in.stalada uma razoável in_fT_?--.~~_!r~tt:!:agovernameg
tal de Ciência e Tecn?}E.g~~, mas., isso ~ apenas um primeiro pa~
50 e por si s6 não resolve o problema de produção de tecnolo-
gia. Apenas dá sustentação a essa produção., pois são as empre-
sas privadas e estatais que efetivamente devem se engajar num
processo sistemático e contínuo de produção de tecnologia.
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Mesmo sendo as empresas produtoras de bens e serviços
as principais usuárias das transformaçõe~ tecnológicas, o go-
verno desempenha um papel fundamental, principalmente num país
como o Brasil~ em que estas empresas'não possuem urna tradição
em produção de tecnologia. A possibilidade de comprar tecnolo-
gia do exterior, que pode ser mais vantajoso do ponto de vista
das empresas numa perspectiva de curto prazo, dificulta nes-
tas empresas a formação de urnacapacitação voltada para a pro-
dução própria. Para o país como um todo esta dependência é com
pletamente ruinosa, não só por se tratar de tecnologias desen-
volvidas em função de outras realidades, mas também pelo fato
de manter a necessidade de,continuar importando equipamentos,
instrumentos e até mesmo matéria-prima, impondo, portanto, 1i-
mites,ao próprio processo de industrialização. Daí a importân
cia da intervenção governamental para sustentar a produção in-
terna de tecnologia e orientar essa produção em função dos ob-
jetivos de desenvolvimento econômico e social autônomos.

As alternativas de intervenção governamental no proce~
so de desenvolvimento tecnológico são múltiplas e variadas. O
governo pode ele mesmo produzir tecnologia nas suas dependên-
cias (órgãos, departamentos e instituições governamentais de
pesquisa), bem como criar condições favoráveis para que os par

.- .... -
ticulares a produzam, através da instalação e manutenção de
uma infra-estrutura de apoio à pesquisa tecn~lôgica e da sua
ação nC'Tmativa capaz de influir no comportamento destes parti-
culares. Em vista da variedade de instrumentos de intervenção
governamental, procurou-se, neste trabalho, delimitar o seu ob
jeto ao conjunto dos seguintes instrumentos de política tecno-
lógica: a) financiamento direto às atividades de pesquisa; b)
incentivos fiscais à produção de tecnologia; e c) regulamenta-
ção do fluxo de tacn0logia do exterior. Delimitou-se ainda aos
instrumentos existentes no momento à nível federal, capaz de
alcançarem efeitos na produção de tecnologia para o setor in-
dustrial.

A escolha destes instrumentos como objeto de estudo
tem como pressuposto de que eles se complementam entre si e,
por isso, devem ser analisados em conjunto. Além disso, eles
estão entre os instrumentos reconhecidamente aceitos pelas
mais destacadas autoridades no assunto como dos mais eficazes
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para induzir os particulares a desenvolverem atividades
prias voltadas para a produção de tecnologia.

A elaboração desta dissertação teve por objetivo

-pro-

r e u-
nir, sistematizar e avaliar o elenco de instrumentos governa-
mentais referentes aos tópicos citados, que se encontram dis-
persos numa infinidade de normas legais e linhas de crédito a-
plicadas e executadas por inameros órgãos da administração fe-
deral direta ~ indiretao Conforme Albuquerque (1981), o cresci
mento do Sistema Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico SNDCT, apresentando uma variedade de órgãos com es
truturas e funç5es diferent~s, tem contribui do para dificultar
a organização e a articulação destes órgãos. E ainda. confor-
me o mesmo autor, "estas dificuldades não se impõem apenas às
ações dos brgãos de coordenação e execução mas também nas agêg
cias de financiamento de pesquisa"l. O mesmo pode ser dito pa-
ra as áreas de controle fiscal e de regulamentação do comércio-de tecnologia com o exterior, nas quais participam diversos or
gãos subordinados a vários Ministérios. Essa complexidade do
SNDCT, agravada por problemas de coordenação e articulação,con
tribue para dificultar a apreensão das maltiplas interações e~
tre os diversos órgãos que compõem este Sistema, na formulação
e aplicação dos incentivos à produção de tecno.t ogi a , Assim, um
trabalho como este se justifica plenamente, não só em função
da importância do tema para o desenvolvimento tecnológico, mas

..

também pela tentativa de apresentar num anico documento - a
presente monografia - uma visão global do assunto tratado pa-
ra facili tal' a sua compreensão.

Com esse intuito, procurou-se inicialmente apresentar
os principais tópic0s referentes à produção de tecnologia, no
.sentido de esclarecer certos aspectos da relação entre Ciênci~
Tecnologia 'e Mercado. Ap Ss isso, tratou-se no 39 Capítulo des-. ~-'

ta monografia da relação entre Governo e Tecnologia, com o ob-
jetivo de apresentar o cenário institucional criado para dar

. , suporte ã política de desenvolvimento tecnológico. O 49 Capít~
lo trata das linhas especiais de financiamento às atividades
tecnolbgicas; o 59 Capítulo apresenta os incentivos fiscais e-
1 ALBUQUERQUE, Lynaldo Cavalcanti de.

tecnológica, Brasília, CNPq-
1981. po13

política científica e
Coordenação Editorial
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xistentes para estimular a produção interna de tecnologia; e
o 69 Capítulo trata da regulamentação da importação de tecnol~
gia. Finalmente, na conclusão desta monografia procurou-se a-
presentar uma avaliação global dos incentivos tratados. Dessa
forma, espera-se que este trabalho contribua para facilitar a
compreensão dos diversos instrumentos de incentivo ã produção
de tecnologia, existentes atualmente no Brasil.
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CIENCIA E TECNOLOGIA

o presente capitulo tem por objetivo esclarecer alguns
termos, conceitos e considerações que estarão presentes ao
longo desta monografia. Dentro desse intuito, merece em pri-
meiro lugar proceder ã necessâria distinção entre Ciência e
Tecnologia, uma vez que estes dois termos, via de regra, apa-
recem juntos, nos planos e instrumentos governamentais. Al~m
disso, o constante emprego conjunto desses vocâbulos faz com
que eles sejam utilizados muitas vezes como sinônimos. Na ver
dade, Ciência e Tecnologia não se confundem, embora os limi-
tes que os separam sejam em muitos casos arbitrârios. A impoE
tância de tal distinção não ~ meramente acadêmica "mas apare-
ce sempre quando se discute politicas de desenvolvimento cien
tifico e tecnológico e, em particular, quando se discute a
distribuição de fundos entre uma e outra,,1. A1~m disso, esta
distinção esclarece aspectos fundamentais referentes ã prod~
ção de tecnologia.

2.1 Ciência

o termo "ciência" ~ sinônimo de salJer, mas nem todo
-----.- r---- - --- _

conhetimento ~ cientifico. O conhecimento cientifico passa
~~r_um processosistem~tico e metódico de elaboração para que
suas constatações e proposições possam ser aceitas como verda
deiras. A Ciência pode ser entendida como o conjunto de conh~
cimentos cientificos ou como a atividade sistemâtica e ordena
da para obter estes conhecimentos. Longo (1~79) define Ciên-
cia como sendo o "conjunto organizado dos conhecimentos rela-
tivos ao universo objetivo, envolvend6 seus fenômenos natu-
r~-, -a~b-ientais ~-comportamentais,,2. Para Sâbato (1972), ,,~
- - -- -

a atividade humana que tem por objetivo a busca dos conheci-

1 BUNGE, Mario. ciência e desenvolvimento. Belo Horizonte,
Ed. Itatiaia; São Paulo, Ed. da Universidade de São
Paulo, 1980. p. 26 (Coleção o Homem e a Ciência, 11).

2 LONGO, Waldimir Pirró e. Tecnologia e transferência de tec
nologia.Irtfdrmativddd INT. Rio de Janeiro, 3 (23)
3-19, set/dez. 1979.
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mentos da Natureza, mediante a aplicação do conjunto de re-
gras que constituem o método científico,,3.

A divulgação e discussão aberta pela comunidade cien
tífica são instâncias fundamentais no processo de produção do
conhecimento científico. Por isso, para Ziman (1979) a "ciên-

..cia é conhecimento público", pois "seus fatuse teorias têm
de passar por um crivo, por uma fase de anilises críticas e
de provas, realizadas por outros indivíduos competentes e de-
sinteressados, os quais deverão determinar se eles são bastan
te convincentes para que possam ser universalmente aceitos,,4~

A Ci~ncia pode ser Bisica (pura ou fundamental) e
Aplicada, conforme um dos inúmeros critérios de classifica-
ção. Ambas se valem do método científico; porém, na Ciência
Bisica a procura do conhecimento não esti vinculada a objet!
vos priticos, como ocorre na Ciência Aplicada. Conforme Bunge
(1980), enquanto na Ciência Bisica o pesquisador estuda pro-
blemas do seu interesse, em função de motivos cognoscitivos,
na Ciência Aplicada, ele estuda problemas de possíveis inte-
resses sociaisS• São exemplos deste mesmo autor: Química é
Ciência Bisica, enquanto a Química dos poluentes da igua e
Ciência Aplicadaj as pessoas que estudam a flora de um país
fazem Botânica, e as que pesquisam recursos vegetais, Botâni-
ca Aplicada.

A distinção entre os dois tipos de Ciência, embora
difícil de se estabelecer na pritica, tem sentido também em
função do planejamento das atividades científicas. Para o au-
tor citado acima, a Ciência Aplicada permite um planejamento
a longo prazo, enquanto na Ciência Bisica o pesquisidor deve
ele mesmo propor seus planos e ter a liberdade de alteri-Ios
quando julgar necessiri06. O que ambas possuem em comum é o

- - -- ----- - -- ---- ~
fato de terem por obj eti vo a busca de conhecimentos que possam.. - "- ~. ..

3 SÃBATO ~ Jorge A .. :EICCiniéI'ciodetecnologia . Washington,
D.C., OEA-Organização de los Estados Americanos, 1972.

4 ZIMAN, John.Conhecinientopúblico. Belo Horizonte, Ed. I-
tatiaia, São Paulo, Ed. da Universidade de São Paulo,
1979 (Coleção o homem e a Ciência, 8). p.24

5 BUNGE, M. Ciência e Desenvolvimento. p. 30-31
6 BUNGE, M. Ciência e Desenvolvimento. p. 31
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explicar a realidade e o m~todo de obter estes conhecimentos.
--- ._ .-0_" ~

E nisso são diferentes da Tecnologia, outra forma"de conheci-
mento, conforme será mostrado a seguir.

t2.2 Tecnologia/-<

A palavra "tecno Log ía" _significa etmoLog íc ament e tra
tado ou conhecimento (logya) das t~cnicas (th~cne); t~cnicas-------~._-
ou artes aqui entendidas como habilidades e ofícios. Por t~c-
niSª--?e._entende a at iví.dade humana que tem por objeto conse-
guir o domínio e o controle da Natureza7. Ou de forma mais
r~t;itiva, t~cnica ~ um mét;d~ -de produçã08. Como pode-se
perceber, uma característica básica da tecnologi~-~'-ser ess~ri

- - "c í à Iinerrt e utilitária. No início da Revolução Indus trial, a p~
"lavra" tecnologia aparece com o significado de artes aplica
das9. Com o tempo, este significado foi se estendendo e pas-
sou a incorporar a idéia de fator de produção. Essa id~ia e
atualmente o nficleo central do conceito de Tecnologia confor-
me pode-se verificar nas diversas definições abaixo.

Para Schon (1967), tecnologia ~ qualquer ferramenta
- -

ou técnica, qualquer produção ou processo, qualquer equipame~
to ou m~todode fabricação pelo qual a capacidade humana ~am
pliadalO. Figueiredo (1972) a define como sendo a "soma de co
nhecimentos de natureza científica ou de natureza técnica,
que requerem para a implantação e o funcionamento de uma dada
atividade industrial"ll. Um entendimento mais abrangente ~d~
do por Longo (1979); "tecnologia é o conjunto ordenado de todos

7
8_

SÃBATO, J.A. El Comércio de tecnologia. p. 1
~NSFIELD, Edwin. Theeconomicsof technological change.

Londoll, LOhgmans, 1969. p.11
-9 DELÃZARO, Walter. DaCi~ncia i Tecnologia. São Paulo,

EAESP/POI, PR-L-72S, 1977. (mimeo) p.4
10 SCHON, Donald A. The process of invention. In:

Technology andchange. New York, Seymour Lawrence Book,
Delacorte Press, 1967. p.l

11 FIGUEIREDO, Nuno Fidelino. A transfer~ncia de Tecnologia
"-no-desenvolvimento industrial do Brasil. Rio de Janei-
ro, IPEA, 1972. p.60
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os conhec.ímentos --- c í ent I'Eí cos,.empI'r í cos ou intuitivos
empregados na produção e comercialização de bens e servi-
ços,,12. Sâb ato (1972) observa que o conjunto de conhecimentos
que define uma tecnologia deve estar "ordenado, organizado e
art'-fculado,,13,.isto e 1 a tecnologia e o resultado de esforço
intencional e não uma simples decorrência do "estado da tecni
5a"! ou seja, do estoque de conhecimentos acumulados pela hu-
manidade.

A tecnologia enquanto "conjunto ordenado, organizado
e articulado de conhecimentos" pode estar ou não incorporada
em bens físicos. No primeiro caso --- tecnologia implicita--õu-~
incorporada --- estes conhecimentos estão materializados em
bens físicos de capital e em insumos produtivos (equipamen-
tos, matéria-prima, componentes e outros). Assim, por exem-
plo, uma fresadora está constituída pelo aço mais a tecnolo-
gia que permi tiu sua fabricação e mais a tecnologia que se po
de realizar com ela. Na tecnologia não-incorporada ou explÍci
ta, o conjunto de conhecimentos está-·c-ontidoem ··documentos
(patentes, desenhos, fórmulas, planos, especificações, proje-
to básico, manuais, etc.) e nas pessoas atraves das suas habi
lidades, experiências e capacitações profissionais. Não raro
a tecnologia se apresenta nestas duas formas incorporada
e não incorporada -- constituindo um pacote t.ecnoLôg í cc;. Na
implan tação de uma unidade fabril, por exemplo, tem-se tecno-
logia incorporada nos equipamentos, instalações, instrumentos
e tecnologia não incorporada ou explícita nos conhecimeatosne
cessários para a sua montagem, posta em marcha, operaçao, ma-

- - - .• 14nutençao e assist~ncia tecnica pos-venda
A tecnologia industrial também pode ser classifica-

da, quanto ã etapa do processo produtivo, em
r
tecnologia de

produto, de processo e de operação. As duas primeiras visam
. ~~.--- .•.. -

ao desenvolvimento de novos produtos e processos c ao aperfei
çoamento dos já existentes. A tecnologia de operação objeti-
va otimizar as condições de operação de uma unidade fabril15•

12 LONGO, W.P. Tecnologia transferência de tecnologia. p.4e13 SÃBATO, J.A. E1 Comercio de tecnologia. p .1.
14 SÃBATO, J.A. El Comercio de tecnologia. p.3 4.e15 LONGO, W.P. Tecnologia transferência de tecnologia. p.4e
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Quanto ã proteção legal, a tecnologia pode ser paten-
'teada ou não. Na primeira, a tecnologia ~ protegida atrav~s
das Leis de Patentes, constituindo-se num privil~gio legal
conferido pelo Estado, cuja expressão ~ a patente concedida
pelo 6rgão governamental respons~vel por esta mat~ria. A tec-
nologia não protegida pelas Leis de Patentes, que no Brasil
tem como legislação bisica o C6digo da Propriedade Industrial
-Lei 5772 de 21/12/71, pode ser de domínio público ou conhe-
cido apenas por determinado indivíduo, grupo ou organização.
Neste último caso a proteção se di na medida em que o seu po~
suidor conseguir manter sigilo sobre esses conhecimentos e
tem sido denominada de segredo industrial, informações confi-
denciais e "know-how".

"Know-how" ~ outra expressão que merece esclarecimen
to~, principalmente em funçio do esforço que vem sendo reali-
zado para defihí-la do ponto de vista jurídico. Nesta irea ~
comum encontrar a expressão "know-how" empregada para desig-
nar tecnologia não protegida pela Lei de Patentes, mas sim a-
través do sigilo .i.ndust r.iaL'. ~ assim, por exemplo, que Mar-
tin (1977) entende o assunto: "o segredo ~ que diferencia o
"know-how" da invenção patenteada, pois esta tem uma publici-16 _ _
dade legal" . Cabe lembrar, porem, que as informaçoes conti
das nos documentos de patentes não são geralmente suficientes
de per si para desvendar o seu conteúdo, quer seja um produto
ou processo de fabricação. Estes não necessitam ser descritos
completa e exaus tivamente para obterem a proteção legà1. A

-boa redação de patentes, do ponto de vista de seu titular, e
descrever apenas o mínimo neçessirio para caracterizar o obje
to que se pretende proteger. Assim, mesmo na patente, onde a
publicidade ~ requisito essencial, existem informações propo-
sitadamente mantidas em segredo, ta;J.topara evitar "furos de
patentes", quanto pa~a proporcionar vantagens adicionais ao
seu titular, na medida em que torna necessária a assistência
t~cnica nos contratos de licença de exploração de patentes. O

-.'

16 MARTINS, Fran. Know-how.
obrigações comerciais.
1977. p. 601.

In: . Contratos e
5 ed. Rio de Janeiro, Forense,
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mesmo pode ser dito para todos os outros documentos que inte-
gram a chamada tecnologia explícita.

De acordo com Zoraquin, citado por Barbosa (1978),
pode-se falar de know-how pelo menos em tr~s sentidos: o pri~
meiro sentido compreende o conjunto de conhecimentos de técni
cas, de habilidades, capazes de levar ã prática uma idéia in-
dustrial; num outro sentido, compreende "também a administra-
ção geral, a contabilidade, os conhecimentos relativos ã for-
mação e direção de pessoal, ã direção de empres as, o ma rke-
ting e a publicidade". Em um sentido mais amplo, por krtow-how
"se entende o conhecimerltõ-9rden-~do-e ~istemático para a fa-
brfcaçãoc!e_ produtos e a prestação de serviços". Neste último..-----:--- - -- - - - - - - -- 1 7
sentido, "kI).ow-howequivale ã tecnologia"

-- ----~
Outros autores fazem distinção entre "know-how" e

"know-why". Esta tiltima expressão designaria os conhecimentos
que geraram o "know-how" e esta a "tecnologia decaixa-pre-
ta,,18.Para Jones (1976) "know-why" é ciência e "know-how"

1 o 19 R f o d - - o dtecno ogla -. e 1namentos esta natureza nao serao conS1 era
dos neste estudo de tal forma que "know-how" será aqui enten-
dido restritivamente como sin5nimo de segredo industrial,con
forme Silveira (1978)20.

17 BARBOSA, A.L. Figueira. Propriedade e ---quase-propriedade
no comércio de tecnologia. Brasília, CNPq, 1978. p.74
JBS: Fonte do autor: ZORAQUIM, Ernesto Aracoma.

"Know-how e Desenvolvimento" IN: Revista do Insti
tuto dos Advogados do Brasil. Ano VIII, Março de
1974.

18 A SUPERVALORIZAÇÃO Moderna da Tecnologia. Engenho e Tecno
logia. São Paulo, (1): 9~12, ago. 1979.19 JONES, Graham. The role of science and technology in a
developing countries. London, Oxford University Press,_
1982. p.520 SILVEIRA, Newton. Know-how. IN: Enciclopédia Saraiva do
Direito. São Paulo, Ed. Saraiva, 1977, V 58. p.S06-S08
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.2.3 Invenção e Inovação

Outros conceitos b~sicos a serem explicitados sao ln
vençao e inovação. Invenção ~ a concepçio intelectual capaz
de criar algo novo, ou mais especificamente, é a criação tec-
nicamente viável de novos produtos e processos. A grosso mo-
do, por invenção também pode-se entender a concepção de aper-
feiçoamentos tecnicamente viáveis de produtos e processos ...

Ja
conhecidos, para dotá-los de maior efici~ncia técnica, funcio
nalidade ou valor estético. Invenção não se confunde com des-
coberta, pois esta "é o ato de enunciar ou revelar um princí-
pio cientfficodesconhecido, mas pré-existente na ordem natu
ral"2l. Ou conforme Bairoch (1976), a descoberta refere-se lia
eventos naturais que não foram criados pelo pesquisador, sen-
do a invenção, ao contrário algo que nio existi~ antes que o
. . ,,22anven tor a r.nven t as s e •

Inovação tecnolôgica ou simplesmente inovação é toda
d d d 1· 23 -t< l' - .mu ança numa a a tecno ogla . ~ pe a lnovaçao que se lntro-

duz efetivamente um novo produto ou processo ou se aperfei-
çoam os já existentes.S, portanto, um fato ao mesmo tempo
técnico e econômico. Paulinyi (1981) distingue as inovações
em significativas e inovaç5es menores ou marginais. As prime!
ras são fundamentadas em novos conhecimentos científicos e em
pI'r íco s ; as inovaç5es menores ou marginais são "melhorias" em
produtos e técnicas produtivas que ocorrem continuamente em

d d d - 24 d f d"to os os segmentos a pro uç ao . Es tas uas ormas e r nova
ç5es são praticamente inseparáveis no processo inovativo,pois
mesmo urna inovação do tipo ipventivb requer inGmeras pequenas
modi f i caçdes e melhorias para se adaptar ã matéria prima, aos

21 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. la. ed. São
Paulo, Sar~iva; 1980, V.l - p.20S

22 BAIROCH, Paul. Revolução industrial e subdesenvolvimento.
são Paulo, Ed. Brasiliense, 1976~ .p.2l

23 SÂBATO, J.A. El Comércio de tecnologia. p.3
24 PAULlNYl I,Erno I. Da inovação ã autonomia. Revista Brasi

leirade Tecnologia. Brasília,' 11. (4) 38-43, out/
dez. 1981.
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equipamentos e, principalmente, ao mercado,25
Visto cornoum processo, a inovação é a transformação

de urnaidéia, invenção, ou urnanecessidade de mercado em pr~
dutos, técnicas e serviços até
cia126• Para Mansfie1d (1969),

"----2 T~e1a primeira vez • Nem todas

o inicio da aceitação comer-
inovação é a invenção aplicada
as invenções chegam a ser ino-

vações. De acordo com urnaestimativa realizada nos Estados Uni
dos e citada por Pau1inyi (1981), de 1.000 inventos propos-
tos, 486 foram julgados viiveis, 10 foram industrializados e
apenas 1 resultou em inovação comercialmente bem sucedida28•
Da invenção à inovação decorre um intervalo de tempo gera1men
te grande, além de que o inventor não é necessariamente o ino
vador. Este é sempre um estabelecimento enquanto os invento-
res podem ser pessoas fisicas agindo separadamente ou em equi
peso A limpada fluorescente inventada por Bacquerel em 1859
só chegou ao mercado 78 anos depoi~, quando foi industrializa
da pela General Eletric e Westinghouse; a televisão foi intro
duzida por esta última empresa em 1941, 22 anos depois de ter
sido iriventadapor Zworykin em 1919; o ny10n, cuja invenção é
atribuida a Carothers em 1928, levou 11 anos para ser lançado

2S - .ROSEMBERG, Nathan. Prob1ems in the economist's conceptua-
lization of technological innovation. -IN~
perspectiveSórttethrtóló~y. Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press, 1976, p. 61-84

26 GEE, Sherman. Technology and economy. IN~
. Tethnólógy ·trartsfer,innovationartdinternational compe
titivineSs~ New York, Jonh Wiley & Son, 1981. p.9

27 MANSFIELD, E. The economics of thecnological change •.p.99
28 PAULINYI I, Erno I. Da inovação à autonomia. Revista Bra-

sileira de Tetrtólógia. Brasília, II (4) : 38-43, out/.
dez. 1981.
OBS: Fonte do autor: U.S. Bureau of Commerce, Status Re

port of Energy - related inventions programo Was-
shigton D.C., 1980.
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comercialmente pela Du Pont29• U~ estudo citado por Mansfield
(1969) mostrou que o intervalo médio entre a invenção e a ino--------
vação q~~ ~_r_a_de 3~ anos no período 1885 - 1919 ~ decresceu pa
ra 24 anos no período 1920 ~ 1944, chegando a 14 anos no pe-
€!.odoT9-f5_~.J.~~~-30 o Este intervalo médio é poss í velmente me~'
nor hoje, porém sempre haverá um tempo de espera entre a con-
cepção final do produto ou processo e a sua efetiva incorpora
ção ao sistema produtivo. Pois, para isso, a empresa deve, de
um lado, adquirir mais conhecimentos para operacionalizar tec
nicamente a invenção e, de outro, certificar-se de que ela se
rá comercialmente bem sucedida. Produção experimental e pes-
quisa de mercado são expedientes utilizados pelas empresas pa
ra avaliar o grau de aceitação de novos produtos e processos.
Por ser a inovação um fato econ6mico, mesmo que ela seja tec-
nicamente viável, é o mercado o fator condicionante que pode~-~ - --
retardar, acelerar ou rejeitar a sua introdução •.

Resumindo, a invenção é a concepção tecnicamente viá
vel de novos produtos ou processos, bem como a concepção de
aperfeiçoamentos que alteram a forma e a ef.icí.ên cí a dos já co
nhecidos; a inovação tecnológica é o processo na qual estas
concepçoes se transformam efetivamente em produtos eproces-:
sos depois de comprovada a sua viabilidade econômica e opera-
cional. As sim , considerando o processo de invenção e inovação
como um todo, pode-se dizer que este g o próprio processo de
29 ROSEMBERG, N. Problems in the economist's ••••• p. ·ó9-·70

OBS: Fontes do autor: J. Enos, Invention and Inovation
in the Petroleum Refining Industry; Princeton Uni-
versity Press, 1962. p. 307-80 Para este autor a
data da invenção é a da primeira ,concepção do pro-
duto em sua forma comercial e a data'da inovação ~
a primeira aplicação comercial, no caso de proces-
so, ou das primeiras vendas, no caso de produtos
(p •. 70).

30 MANSFIELD, E. The economic's of thecnological change
p.l02
OBS: Fonte do autor: Frank Lynn, An Investigation of

the Rate of Development and Diffusion of Thecnology
•in Our Modern Industrial Society; Washington, D.C.
1966.
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produção de tecnologia.

Produção de Tecnologia
,;

,O_5onj un to de conhe cimen tos ordenados denominado tec
nologi~_ é p!oduzido através do ~sforço del i.b erado de pesqul-
s-;'técni cc-ci.entIHca , do aprendiz ad; e aperfeiç'oamento reali
zados no ãm~ito da produção e da combinação destes dois pro-
cessos. Concorrem para isso conhecimentos de todas as nature-
zas. obtidos através dos mais diferentes métodos, desde pes-
quisa original até a cópia ou reprodução, da compra ã apro-
priação via espionagem industrial, etc31• Em outras palavras,
não importa o método, mas sim o resul tado, pois a tecnologia
está subordinada aos objetivos econômicos do setor produtivo.

Mais que qualquer outro critério, é pelo método de
produção e pela apropriação dos resultados que se diferenciam
a Ciência e a Tecnologia. Enquanto a Ciência só admi te o mét,9.
do científico para validar descobertas e proposições, a Tecno
logia admite qualquer meio para obter os conhecimentos neces-
~ários ã sua produção. Enquanto na Ciência o pligio é condena
do pela comunidade científica, a cópia e a imitação são váli-
dos para a produção tecnológica, constituindo-se em importan-
tes formas de aquisição de tecnologia, amplamente utilizadas.

Na Ciência a publicação dos resultados é a regra,
pois presume-se que o conhecimento científico é patrimônio da
Humanidade; na Tecnologia a regra é o sigilo, porque disto de
pende o seu sucesso como mercadoria. E como qualquer mercado
ria, a tecnologia tem preço e esta sujeita a todos os tipos
de trans ações legais e iLegais, tais como a compra, venda, tr,9.
ca, cópia, roubo , falsificação, cont.rabando etc32• Sábato a
Mackenzie (1981)" apontam para o fato de que a tecnologia, i-
gual que outra mercadoria, tem valor de uso e valor de troca.

31 SÁBATO, Jorge A. & MACKENZIE, Michael. Tecnologia e es-
truturaprodutiva. são Paulo, IPT, 1981. 33 p. (Publl
cações especiais, 10). p.lO

32 LONGO, lV.P. Tecnologia e transferência de tecnologia.
p.S
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o valor de uso € determinado pela adequaçio com que preenche
os objetivos para os quais foi produzida; o valor de troca;
que ~ medido pela proporçio com que seu valor de uso ~ troca-
do no mercado, resulta dojogo de poder entre comprador e ven
dedor. Enquanto o valor de uso depende da utilização pritica
do conhecimento, o valor de troca é o resultado da tecnologia
sendo apropriada pri vadamente pelo seu p ossuidor, Ainda con-
forme os au~ores acima, quando a tecnologia é produzida visan
do apenas o seu valor de uso, o relevante é o próprio conheci
mento e'sua aplicabilidade; quando o valor de troca é levado
em consideração, importa como o conhecimento será processado
para formar um pacote capaz de dar um poder ótimo de mercado
para o seu possuidor33• Concluindo, o fato de ser uma mercado
ria passível de ser apropriada"privadamente e nao um bem uni-
versal é que distingue radicalmente a Ci~ncia da Tecnologia.

A Ci~ncia e a Tecnologia mant€m hoje uma. influ~ncia
recíproca intensa e constante em diversos setores econ5mi
cos, mas isto nem sempre foi assim. As máquinas e processos
introduzidos no séc. XVIII foram inventados e construidos por
artífices habilidosos utilizando pouco ou nenhum conhecimento
científico. Os inventores desta época eram homens "bastante a
fastados da vida científica" que conceberam e construiram no-

.• ... ,.. 34vas maquinas e processos por metodos puramente emp i ri cos '
Basta lembrar que Wyi tt e Arkwright dois nomes ligados ã meca-
nização daindustria textil eram respectivamente barbeiro e
marceneiro; Newcomen, outro nome importante da ~poca era fer-
reiro e forrageir035• Importantes invenções do s~culo XIX,
tais como miquinas operatrizes, descaroçador de algodão, má-
quina de escrever e outras, "envolviam habilidades mecanicas,
destreza e bastante desembaraço, mas certamente não exigiam o
recurso ao conhecimento científico ou tampouco a mé t odos exp~.

33
SÁBATO, J.A. & MACKEWZIE, M. Tecnologia e estrutura pro

dutiva. p.l4 OBS: Grifo dos autores.
34 BAIROCH, P. Revolução industrial subdesenvolvimento.e

35
p.2l

BAIROCH, Po Revolução industrial e subdesenvolvimento.
p.22
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rimentais elaborados"36•

A Ci~ncia, pelo contririo, desde a antiguidade tem
sido estimulada por problemas e invenç6es tecnológicas. Por
exemplo, a alavanca e a balança precederam as leis que as ex-
plicaram; os problemas de mineração no século XVIII estimula-
ram o aparecimento da Geologia37• Foi procurando conhecer o
porqu~ do desempenho tão ineficiente da miquina a vapor que
realmente induziu o desenvolvimento da Termodinâmica38• Tam-
pouco a Ci~ncia poderia se desenvolver sem o instrumental tor
nado possível pela Tecnologia e colocado à sua disposição pe-
la indfistria. Por isso, Jones (1975) considera que historica-
mente a Ci~ncia tem sido mais dependente da Tecnologia do que
. 39vr ce+ve rsa

As contribuições da C'iênc i a para a Tecnologia são di
fíceis de precisar considerando isoladamente cada descoberta
científica, pois estas não são geralmente fontes imediatas de
invenções. A tecnologia da energia elétri~a, por exemplo, que
surge com a construção das primeiras centrais elétricas na dé
cada de 1880, baseou-se na lei da indução de Farada:y, propos-
ta em 18314°. A Termodinâmica contribuiu, contribui no momen-
to e continuar; contribuindo para projetar novas miquinas e
motores mais econ5micos e potentes. ~ de se perguntar, quanto
conhecimento cietitífico existe no momento aguardando aplica-
çoes priticas ?

A utilização si st emâ t i ca dos conhecimentos ci.entífi-
cos para desenvolver novos produtos e processos se dá mais e-

36 ROSEMBERG, Na th an, Aspectos his tóri cos das re lações econ§.
micas da ci~ncia e da tecnologia. In: Seminirio Inter-
nacional de Estados sobre política Científica, 1. Rio
de Janeiro, ma r, 1978. Anais ... Rio de Janeiro, CNPq
p.85

'37 KNELLER, George F. ,A ci~ncia como atividade humana. Rio
de Janeiro, Zahar; São Paulo, Ed. da Universidade de
São Paulo, 1980 p.27l

38 ROSEMBERG, N. Aspectos históricos ••• po82
39 JONES, G. The role of science and technology in a deve-

loping countries. poS
40 KNELLER, :GoF. A cí.ênc í a como atividade humana. po2S0
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fetivamente no final do sSculo XIX, onde estes conhecimentos
foram decisivos no progresso dos setores de qufmica, metalur-
gia, transportes e comunicações. Essa contribuição da Ciência
se consolida em diversos setores neste Sfculo, principalmente
a partir da 2a. Guerra Mundial, de tal forma que o conhecimen
to cí ent I'Eí co passa a ser um dos principais insumos da Tecno-
logia.

A Ci~ncia e a Tecnologia mantêm entre si uma interde
pendência intensa e não linear, podendo-se dizer, que .atuaL-
mente nã~·€ possível sustentar um ritmo adequado de produção
de novas tecnologias sem a correspondente produção de conheci
mentos científicos. Ou conforme as palavras de Sola Price •••
(1976), "sem viva tradição científica, não há como conseguir
desenvolvimento tecnológico,,41. Sobre este aspecto, de acordo
com Wionckzec (1979) é comum julgar que :os avanços científi-
cos sejam um luxo desnecessário para pafses em desenvolvimen
to, e qtie, portanto, não devem merecer apoio por parte do go-
verno. Ou ainda, que a ciência a ser fomentada é aquela que
tem aplicações tecnológicas imediatas. Para0 autor acima,
tais atitudes são incorretas e prejudiciais, pois e~tes paf-
ses, t.amb êm necessi tam de boa ciência pois ela ajuda ã produ-
ção de tecnologia. Além disso, a função mais importante da
Ciência g talvez a de proporcionar uma base científica geral,
"urgentemente necessária" para enfrentar os·problemas sociais

~. d de senvo l.vi 42e econbmlCOS o esenvo Vlmento •
Embora a contribuição da Ciência sej a atualmente in-

dispensável, a tecnologia moderna não é produzida somente com
o aporte de conhe cimentos científi cos. Mui tos inventos e ino-
vações foram e continuam sendo realizados por opp.rários, eng~
nheiros e fabricantes, ou seja, pessoas estreitamente ligadas

41 PRICE, Derek de Solla. A ciência desde a Babilônia. Belo
Horizonte, Ed. Itatiaia, são Paulo,
de São Paulo, 1976 (Coleção o homem e
p.l22

42 WTONCKZEC, Miguel S. Problemas de la planificacion cientí
fica y tecnologica en los paises en desarrollo. In: In-
terciencia.Caracas: Vo l 4/n.9.3 May";'Jun.19.79•.p •.132-137

Ed. Universidade
a ciência, 2)
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aos problemas da produção e do mercado. "Muito do que ocorre
na ãrea tecnológica permanece, em grande parte, contido no
seu próprio interior. isto no sentido de que são .explorados
conhecimentos produzidos. dentro daquele mundo e não conheci-
mentos importados do mundo científico. Tal conhecimento ~ fre
quentemente um subproduto do pr6prio processo produtivo, no
sentido elementar de que a participação no processo produtivo
produz conhecimentos,,43.

Embora o conhecimento tecno16gico se enriquece conti
nuamente com as inúmeras inovações realizadas no âmbito da fá
brica, no dia a dia da produção, para efeito deste trabalho,
produção tecnológica será considerada o esforço sistemático
e articulado para produzir novos produtos e processos bem co-
mo para aperfeiçoar os já existentes. Este esforço constitui
a pesquisa tecnológica e os serviços de engenharia e consulto
ria voltados para a implantação efetiva dos novos conhecimen
tos produzidos pela pesquisa.

2.4.1 Pesquisa Tecnológica

Pesquisa ~ ~ atividade intencional e sistemática pa-
ra produzir novos conhecimentos. Assim temos, entre outros, a
pesquisa científica e a pesquisa tecno16gica. Aqui mais uma
vez surge a dificuldade para estabelecer os limites entre uma
e outra. A rigor, como já foi mencionado, a pesquisa científi
ca é aquela conduzida pelo método científico. No entanto, is-
to é insuficiente na prática, dada a íntimaaçao reciproca
entre Ciência e Tecnologia. 'Cóns í derando um continuum de
atividades, a pesquisa científica e tecno16gica é comumente
denominada de Pesquisa· e Desenvolvimento CP & D), conforme
se verã a seguir.

43 ROSEMBERG, Nathan. Aspectos hist6ricos das relações econo
micas da ciência e da tecnologia. In: Seminário Inter-
nacional de Estados sobre política Científica, 1. Rio
de Janeiro, mar. 1978.AIiais
p.8l

Rio de Janeiro, CNPq



19

o Manual Frascati44 elaborado entre outros objetivos
para auxiliar os países a compilar e analisar estatisticamen-
te dados referentes i pesquisa de um modo geral, apresenta o
seguinte conceito: Pesquisa CP) e Desenvolvimento Experimen-
tal cm: consiste n6 trabalho criativo empreendido em base
sistemitica com vistas a aumentar o estoque de conhecimentos
e no uso destes conhecimentos para conceber novas aplicações.
O Manualesiabelece tr~s categorias de P & D:

a) pesquisa bisica é o trabalho teórico ou experimental em
preendido com o objeti~o de adquirir conhecimentos so-
bre os fundamentos subjacentes aos fenômenos e fatos
observiveis, sem ter em vista qualquer uso ou aplica-
ção especifica;

b).pesquisa aplicada é uma investigação original empreen-
didapara adquirir novos conhecimentos dirigidos em
função de fins ou objetivos priticos especfficos;

c) deSertVdlVimentdeXperi~erttal é o trabalho sistemitico
baseado em conhec'imentos existentes obtidos através de
pesquisa e/ou experi~ncia pritica, objetivando a produ
ção de novos materiais, produtos e equipamentos, insta
lação de novos processos, sistemas e serviços
feiçoamento substancial dos ji produzidos ou
dos.

A pesquisa bisica analisa propriedades, estrutuTas e
conexoes com vistas a formular e comprovar hipóteses, teorias
e leis; a pesquisa aplicada é realizada para determinar os

e o aper
insta1a-

44 ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO ECONOMI-
CO .. ManUal 'de 'atiVidadescientfficasetecrtológicas;
Manual Frascati. Brasilia, CNPq/IBICT~ 1978 CCadernos
de Informação em ci~ncia e tecnologia, 2). p.25-29.
OBS: O Manual Frascati é o resultado de estudos promovi-

dos pela OCDE, com objetivo de padronizar a coleta
e a análise de dados estatísticos referentes às ati-
vidade~ de Ci~ncia e Tecnologia doi paises membros
dessa organizáção. Sua elaboração teve . ., .

lnlClO em
1963, em Frascati na Itália, dai o seu nome.
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possíveis usos para as descobertas ocorridas na pesquisa bisi
umca ou para definir novos m&todos ou maneiras de alcançar

certo objetivo especifico pr&-determinado. Ainda conforme o
Manual, enquanto na pesquisa bisica os resultados sio vilidos
para areas amplas e de interesse geral, na pesquisa aplicada,
os resultados sio v~lidos basicamente para um nfimero limitado
de produtos, operações, m~todos e sistemas.

A etapa Desenvolvimento (D) envolve a cons t ruç ào e
tes tes de prot6tipos, no caso de produtos, cons trução e opera
ção experimental de plantas-pilotos, no caso de processos, ou
mesmo ensaios e testes de adaptação do produto e/ouprocessos
em escala pr€-industrial. Esta € a fase na qual se procura
comprovar a viabilidade t~cnica e econômica dos produtos ou
processos novos e aperfeiçoados.

Embora os limites não sejam precisos, a pesquisa bá-
sica & o meio de se adquirir conhecimentos cientfficos e o de
senvolvimento experimental, o conhecimento tecno16gico. A pe~
quisa aplicada tanto pode servir a um quanto a outro, pois,
conforme Kneller (1980), "a ciência e a tecnologia se intera-
tuam no domfnio da ciência aplicada, que é a investigação de
problemas que se espera sej am tecnológicamente aplic~veis,,45.

2.4.2 Fibrica de Tecnologia

Para Sibato (1972), a relação entre P&D e Tecnologia
esta suficientemente provada, definindo uma verdadeira "fun~
ção de produção". Isto ê , existe uma correlação posi tiva err-

tre,o esforço de P&D e a Tecnologia resultante. Segundo este
mesmo autor, esta funçio €i o fundamento teórico da existencia
de verdadeiras "f~bricas de tecnologia", ou sej a, organiza-
ç5es que produzem Tecnologia de forma contínua e sistemitica,
atrav~s da realização e utilização contínua e sistemitica de
P&D. Ainda confor~e o autor citado, no início da Revolução In
dustrial, a tecnologia era produzida de forma artesanal.
fins do Século XIX aparecem os primeiros laboratórios de
quisas industriaii, marcando uma nova forma de produção

Em
pes-

de

45 KNELLER, G.F. A ciência corno atividade humana. p.269
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I . 46tecno ogla •
Atualmente, a maior parte de ss.aprodução se faz nes-

ses 1aboratóri6s, que melhor seriam denominados de fibricas,
pois a palavra laboratório tradicionalmente está associada ã
pesquisa científica e ã ciência bisica. "Para o laboratório
o objetivo g encontrar a verdade, enquanto que para a fábrica
€ a obtenção de um produto que atenda as exigências de merca
do,,47. Ou como afirma Sâb at.o (1979), no laboratório o objeti-
vo fundamental é a descoberta original, na fábrica, a orlglna
1idade é definida por considerações econômicas e não epistemo
lógicas48• O que não significa que as fábricas não possam pro
duzir ciência e os laboratórios, tecnologia. E isso na realí.«

dade ocorre, dado a mútua interação entre elas, mas trata-se
de produtos derivados de uma atividade cujo objetivo fundamen
tal era outr049•

Asf~bricas de tecnologias podeffiser organizaç5es in
dependentes -- públicas e privadas ou departamentos es-
pecializados de empresas -- centros cativos de P & D. As pri
meiras são os Insti tutos de Pesquisas Industriais, que têm por
objetivo produzir e comercializar tecnologia, geralmente sob
encomenda; os centros cativos visam produzir tecnologia e par
ticipar da seleção, adaptação, aperfeiçoamento e absorção de

50tecnologia adquirida pelas empresas às quais pertencem o

Em termos ideais os dois tipos de fábricas de tecno-
logia se complementam e são igualmente importantes para o de-
senvolvimento tecnológico de um Pafs. Parece, pelo menos € ló
gico supor, que os centros cativos devam ser mais atuantes res
te aspecto, dada a proximidade com os setores de produção e

46 SÃBATO, J.A.E1 Comércio de tecnologia. p.6
47 LONGO, W.P. Tecnologia e transferência de tecnologia.

p.7
48 SÃBATO, Jorge A. polftica tecnológica; Controlando o flu-

xo de tecnologia. Cadernos de Tecnologia e Ciência.
Rio de Janeiro, 1 (5) : 13-9 , 19790

49 SÁBATO, J.A. El Com€rcio de tecnologia. p.l6
50 LONGO, W.P. Tecnologia e transferência de tecnologia.

p.7
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marketing das empresas. Estes setores, conhecendo os proble-
mas t~cnicos e mercado16gicos podem melhor orientar o esfor-
ço de P & D, al~m de que, conforme ji mencionado, uma parte
substancial da tecnologia ~ decorrente do pr6prio processo
produtivo.

Essa proximidade, no entanto, tende a conduzir os
trabalhos desses centros para os aspectos mais imediatos, res
tringindo a~ pesquisas de longo prazo, mais dispendiosas e de
resultados incertos. Deixar o desenvolvimento tecnol6gico de
pm país única e exclusivamente a cargo dos centros cativos,
caso fosse possível,- acabaria por prejudicar o pr6prio poten-
cial de desenvolvimento tecno16gico global, por falta de pro-
jetos de pesquisas que avancem as fronteiras do conhecimento,
bem corno daquelas de interesse preponderantemente social. Daí
aimpoiiãncia dos Institutos de Pesquisas, geralmente manti-
dos pelo Estado, nãos6 pelos projetos de longo alcance e mais
dispendiosos, mas também pela manutenção de urna infra-estrutu
ra de recursos humanos e materiais que dificilmente poderiam
ser mantidos por uma empresa isoladamente. Por~m, em países
como o Brasil, de industrialização tardia, os Institutos têm
atuado muito pouco como fibricas de tecnologia, conforme pod!
se atestar pelo baixo número de patentes de que são titulare~
bem como pelas críticas feitas repetidamente pelo empresaria-
do. Conforme Cabral (1979), de 2.291 patentes de titulares r!
sidentes no País, em vigor em princípios de 1978, apenas 2
pert~nciam a estes InstitutosSI N~ opinião da grande indús-
tria nacional~ de acordo com uma pesquisa concluída em 1977,
a falta de conhecimento por parte dos Institutos da realida
de indu~trial, isto ~, do que as indú5tria~ necessitam, foi

51 CABRAL, Ubirajara Quaranta. Transferência de tecnologia e
desenvolvimento industrial. In:Met~lurgia: Revista da
Associação Brasileira de Metais. -São Paulo, 35 (261) ~
523-531, Agost. 1979.
OBS: Conferência apresentada no 349 Congresso Anual da

ABM, a 2 de julho de 1979 em Porto A1egre-RS.
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apontada como uma das forças que inibem o relacionamento in-
d..• . . . 52ustrla-lnstltuto •

Longo (1979) aponta como causa principal do fracas-
so dos Institutos pertencentes direta e indiretamente ao Esta
do, o fato de não se darem conta de que foram criados para s~
rem f âbr i cas de tecnologia e não laboratórios. "Como primei-
ra consequ~ncia, a comercialização g relegada para segundo
1 1· d 53 -P ano, ou mesmo comp etamente 19nora a" • Outra consequen-

cia: os pesquisadores passam a produzir trabalhos científicos
e não tecnologia como seria o objetivo dos InstitutosS4. Para
Sábato (1978), os Institutos dos paises menos desenvolvidos
tem funcionado mais como unidades acadêmicas, preocupados com
a qualidade tScnica e científica dos seus trabalhos do que
com sua eficiência na produção tecnologica55• Em outras pala-
vras, não produzem tecnologias que atendam eficazmente e com
eficiência as necessidades da produção e do mercado. A tranS
ferência dos resultados obtidos nos Institutos para o setor
produtivo fica prejudicada quando não se cuidou dos aspectos
de rendimento e competitividade, pois, como já foi mencionado,
a indvação tecno16gica € acima de tudo um fato econ&mico. Por
isso, para o setor produtivo S mais interessante comprar tec-
nologia estrangeira do que encomendar aos Institutos. A tecno
logia importada, via de regra, é mais barata e segura, pois
jâ está pronta e testada. Daí a perpetuação da dependência tec
n olSg í ca n âo obstante todo o esforço recente para desenvulver
internamente um sistema de Ciência e Tecnologia.

-Baseado em constatações semelhantes, o CNPq -- or-
gao r~sponsâvelpela coorde~~ção do Sistema Nacional de Desen
volvimento Cientifico e Tecnológico -- criou em 1981 o Pro-
grama de Inovação Tecnológica com a finalidade de integrar os

52 MARCOVITCH, Jacques. Um caminho para o desenvolvimento te~
no Lôgi co , In: ADMINISTRAÇÃO DO PROCESSO DE INOVAÇÃO
TECNOL6GICA. São Paulo, Atlas, 1980 34-8 p ..

53 LONGO, W.P. Tecnologia e transferência de tecnologia. p.8
54 LONGO, W.P. Tecnologia e transfer~ncia de tecnologia. p.8
55 SÂBATO, J.A. Poli tica tecno16gi ca-icon trolando o fluxo de

tecnologia. p. 13-9



24

Institutos de Pesquisas ao sistema econ6mico-industrial.Criou
como parte deste Programa os NIT ,s-Núcleos de Inovação 'I'ecnc
16gica, para atuarem dentro dos Institutos com o objetivo de
melhorar a interface com o setor produtivo; apoiar eestimu-
lar o patenteamento; incentivar os membros destes Institutos
a produzirem tecnologia a partir das necessidades do setor
produtivo e gerar n~g5cios com as empresas industriais 56. Por
ser de criação recente, os seus resultados dificilmente pode-
riam ser sentidos, pois mudanças de natureza comportamentais
não se conseguem em curto prazo. Além disso, a interação mais
intensa dos Institutos com o setor produtivo não depende so-
mente das mudanças operadas no interior dos Institutos, mas
também de mudanças que atinj am também o setor produtivo, pois
como usuirio de tecnologia é um segmento vital no processo de
geração de novos conhecimentos tecno16gicos. Outro segmento
importante desse processo é representado pelo conjunto das em
presas de engenharia, como se veri a seguir.

2.4.3 Engenharia

O Desenvolvimento Experimental (D) nao é a última e-
tapa do processo de inovação, a menos que seja em casos mais
simples, onde pequenas alterações nos equipamentcs existentes
permitem a introdução de melhorias. Vale lembrar que o proces
so de inovação só se completa quando uma nova tecnologia for
incorporada ao setor produtivo. No caso de inovação tecnológi
ca substancial torna-se necessária a etapa denominada Engenha
ria (E).

A eRgenharia utiliza conhecimentos científicos e te~
nolõgicos para projetar e construir novos produtos, equipamen
tos, subun i dades e unidades produtivas inteiras. Também aqui
a distinção entre D e E não é ficil. Conforme Castro (1979),
a partir do Desenvolvimento Experimental, a interpenetração
entre o domínio da tecnologia e da engenharia passa a ser
grande, "daí porque para a efetivação de uma inovação é comum

56 CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIVillNTO CIENTtFICO E TECNOLC5-
GlCü; Nuc1eo de Lrovaç âo 'I'ecno Lôgi ca, Implantação, in-

.tegração, inovação. Brasília, 1980.
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'referir-se ao complexo P, D e E"57• As seguintes s ub+e t ap as
da Engenharia podem ocorrer no caso de introduçio de uma ino-
vação importante:

a) estudos de viabilidade na qual sao estimados os inves-
t í.merrtos , os custos operacionais, capacidade de merca-
do, forma de captação de recurs os, et c,;

b) projeto b5sico .onde sio definidos os parimetros opera-
cionais, os diagramas, os fluxos, o balanço de energia
e de massa, especificaç5es de equipamentos, instala-
çoes e materiais, normas, etc.;

c) projeto detalhado ou projeto executivo ou construtivo
queenvolvecilculos definitivos, listas de materiais,
etc. ;

d) construçio e montagem que € a execuçao dos trabalhos
conforme detalhado na fase anteriOr, compreendendo tam
bêm a gestio de compra;

e) posta em marcha e inicio das operaçoes, quando se rea-
lizam testes de funcionamento e desempenho e procede!!!.
se os ajustes necess5rios ã produçio em' escala indus-
trial.

Pode ainda envolver assist~ncia t~cnica e outros serVl-
ços técnicos especializados, tais corno a ma~utençio e o trei-
namento de pessoal. A engenharia de fabricaçio completa o ci-
clo produzindo em escala industrial e realizando ao longo da
sua atividade inúmeras melhorias e aperfeiçoamentoso

A rigor o processo de .inovaç ào tecnológica sevco mp Le
ta quando a produçio do novo produto ou sob novo processo en-
trar em operação comercial normal. Para iss6 concorrem diver-
sas outras atividades complementares, tal como o esforço' de
Marketing, incluindo questões relativas ã marca. Marca ê o si
nal visual que distingue o produto ou linha de produtos e ser

57 CASTRO, Alberto Pereira. A organização de uma infra-estru
tura tecnológica para o desenvolvimento industrial bra-
sileiro. Revista Administração de Empresas. Ri6 de Ja
neiro, 14 (3) : 13-22 maio/jun, 1974. p.4
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viços de uma empresa. Quando registrada, a marca gera direi-
tos protegidos pelo Sistema de Propriedade Industrial - mar
cas e patentes, cuja legislaçao bgsica no Brasil, é a já cita
da lei Si72j71. Embora não tenha conteúdo tecnológico em si

a marca desempenha papel importante no processo de inovação
tecnológica, pois.contribui para assegurar um mercado para o
novo produto, garantindo assim o retorno sobre os investimen-
tos realizados nas fases de P&D&E. Além disso, conforme Arita
(1981), a experi~ncia internacional tem demonstrado que o li-
cenciamento de marcas raramente ocorre de forma isolada, pois
"na maioria das vezes, ele faz parte de um contrato de trans
fer~ncia de tecnologia, que pode incluir fornecimento de as-
sistênciatécnica, uso de patentes ou ainda ambos"S8. Assim,
uma legislação que Vlsa controlar a importação de tecnologia,
deve· controlar também o licenciamento de marcas estrangeiras.

2.5 Conclusão e Consideraç5es Finais

o processo de produção de tecnologia, visto do ingu-
10 das unidades produtivas, apresentam as seguintes etapas:

a) reconhecimento e identificação de problemas técnicos
ou de necessidades de mercado, tal como demanda poten-
cial, elevação de preços dos insum6s, restriç5es gover
namentais, reclamaç5es dos consumidores e outras;

b) procura de soluções capazes de resolver os problemas
e atender as necessidades identificadas, através do e~
forço próprio de P & D, através de tecnologia comprada
ou encomendada de terceiros ou ainda uma combinação de~
tas duas formas;

58 ARITA, Hissao. O papel das marcas comerciais no desenvol-
vimento econômico e tecnológico dos paises em desenvol-
vimento. In: SEMINÁRIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUS-
TRIAL, 1, São Paulo, 30-31 mar. 1981. Anais. são
Paulo, Associação Brasileira da Propriedade Industrial.
p.23
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c) implantação das inovações adquiridas internamente e/ou
de terceir6s, atrav~s dos serviços de engenharia; e

d) produção e comercializaçao de bens e serviços sob a no
va tecnologia, etapa a partir da qual a empresa passa
a recuperar os investimentos realizados nas fases de
P & D & E, caso obtenha sucesso comercial.

Como pode-se perceber, a produção de tecnologia en-
volve uma combinação de atividades de pesquisa e de aprend i za
do no âmbito da produção. Um fator condicionante é o mercado,
pois a tecnologia existe em função da produção de bens e ser-
viços e, por isso, também se comporta como uma mercadoria. Uma
parte substancial de conhecimentos tecnol6gicos sao produzi-
dos nas fibricas de P & D, que melhor seriam denominadas de ~
D, E e C - pesquiia, desenvolvimento, engenharia e comerciali
zação, conforme coloca Longo (1979) S9. Cumpre salientar que a
relação entre P, D e E não é sequencialmente linear e nesta
ordem como pode parecer ~ primeira vista, mas estas fases do
processo de produção de tecnologia se interagem de toda forma
possível. Conforme Castro (J974) "a experiência de firmas in-
dividuais sugerem que a aquisição de capacidade tecn616gica

d 60,... ~ .procede e E para D e para P" • Esta e uma sequencla certa-
mente verdadeira para países subdesenvolvidos que se indus-
trializaram através do processo de substituição de importa-
ções, pois antes de produzir tecnologia a partir de centros
cativos, a indústria local começa seu aprendizado no prôp r í o
processo produtivo, através da engenharia de fabricação, da
realização de aperfeiçoamentos e melhorias em produtos e pro-
cessos existentes e da participação em projetos de implanta-
ção de unidades e sub-unidades ind~striais.

Os centros cativos de P &D, como não poderiam dei-
xar de ser, aparecem no Brasil numa fase mais avançada do pr~
cesso de industrialização, mais exatamente na fase de conso1i
dação deste processo no inicio da década de 1970, onde aspeE
tos como qualidade e diversificação passam a ser vitais para

59 LONGO, W.P.
60 CASTRO, A.P.

Tecnologia e transferência de tecnologia. p.9
A organização de uma infra-estrutura .o.p.13
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a sobrev í vên ci a das empresas, De fato, uma pesquisa efetuada
em 1978 pela Assessoria de Planejamento do CNPq mostrou que
a implantação no tempo das atividades de controle de qualida-
de ê anterior à da pesquisa6l, Nas empresas estatais, por e-
xemplo, conforme estudo do CNPq ()982) os principais progra-
mas de P& D surgem a partir de: 1) "laboratórios de controle
de qualidade, que, gradativamente se ampliam,prestando servi-
ços .técnicos variados ã própria empresa e também a fornecedo
res e clientes; 2) n~mero crescente de profissionais com edu-
cação em p6s-graduação que conhecem a função de um laborató-
rio de P & D e demandam a sua criação; e 3) crescente necessi
dade de atualização técnica da empresa, exigida, por exemplo,
pelo processo de negociação e aquisição de tecnologia do exte
. ,,62r10r •

Quanto ã diversificação de produtos e processos, que
em filtima instincia ê a razão de ser das pesquisas indus-
triais, consti tui-se para a empresa numa das formas reconheci
damente mais eficazes de proteção contra a concorrência. A
firma que chegar primeiro ao mercado passa a desfrutar de uma
situação de monopólio, pois, para um dado produto ou proces-
so ela é a única de lado da oferta~ Mesmo com a chegada de
imitadores, ela ainda pode manter uma vantagem comparativa,ca
so tenha conseguido ganhar a fidelidade dos consumidores, on-
de aspectos como marca, assistência técnica, qualidade e redu
ção de custos desempenham um papel fundamental. Mesmo ,que a
empresa não tenha por estratégia lançar inovaçôes
ela sempre terã necessidade de inovar para poder
o desenvolvimento do setor e, com isso, garantir
de mercado para seus produtos.

De acordo com dados do CNPq (1982), um

pioneiras,
acompanhar

uma faixa

levantamento
efetuado recentemente, constatou 112 empresas de produção qU8

.61 MAURTLIO F. Cruz Filho & MACULAN, Anne+Ma rie , Propried,a
de industrial e transferência de tecnologia. Brasilia
CNPq, 1981. p. 13-14

62 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESID~NCIA DA REPOBLICA &
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTrFICO E TECNO
LdGICO. Setor produtivo estatal: disp~ndio em ciên-
cia e tecnologia 1979/82. Brasília, CNPq, 1982, p.8
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criaram seus pr6prios nGcleos de P & D. Dentre estas empre-
sas estão as estatais que representam importantes segmentos
d d - d b . 63 . - d da pro uçao e ens e serV1ços . A cT1açao estes centros e
P & D pelos pr6priosusuirios, bem como a ativação dos ji e-
xistentes, dependem em grande parte do apoio do governo, pois,
como se sabe, a produção de tecnologia de forma sistemitica
implica altos investimentos, al€m de envolver atividades de e-
levados riscds. Deve ainda a açao governamental atingir tamb€m
as empresas que prestam serviços de consultoria e engenharia
pois elas estabelecem a ligação entre as atividades de pesqu!
sas e a produção em escala econ5mica, constituindo-se, desta
forma, em importante segmento da geraçao de conhecimentos t€c-
ni cos .

Por fim, a manutenção e ativação dos Institutos de Pes
quisas são da máxima importância, principalmente quando se
constata que eles ainda não estão desempenhando o ·papel de fá-
bricas de tecnologia. Essa importância se deve não s6 pelos
recursos que muitas vezes s6 eles podem dispor, talo seu va-
lor e especificidade, mas tambêm, e principalmente, porque e-
les podem ser elementos fundamentais na formulação e condução
da polftica de desenvolvimento tecno16gico do pafs.

63 SERIADO t~· t·esta 1S 1CO; c & T no setor produtivo brasilei-
ro, Revista Brasileira de Tecnologia. B'ras i.Li a , 13(4):
lS-S? ago/set 1982.
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3 GOVERNO E TECNOLOGIA

As características do moderno processo de produção
de tecnologia tem exigido uma participação cada vez maior do
Estado, não só de países industrializados, mas também de paí-
ses que estão passando por este processo. No caso do Brasil
em particular, essa participação se deve basicamente aos se-
guintes fatores: a) o crescimento do setor produtivo estatal;
b) o ensino da Ci~ncia e da Tecnologia corno ~tividades bisi-
cas do Estado; e c) o reconhecimento da importância da tecno-
logia corno fator de desenvolvimento s6cio-econ5m{co. Todos es
tes fatores, conforme serão vistos a seguir, fazem parte de
um mesmo fen5meno, a saber, a alargamento das funções do Esta
do, que passou a exercer um papel preponderante na economia.

3.1 Setor Produtivo Estatal

Intervindo diretamente na Economia como empres~rio e
investidor, o Estado é hoje respons~vel por urna parcela consi
deriveI da produção de bens e serviços, conforme pode ser vi~
to na Tabela 3~1.Pela Tabela J- . .2, pode-se perceber que as empr~
sas estatais atuam em setores que operam tecnologias comple-
xas. Por isso, estas empresas transformaram-se num dos princi
pais usuirios de tecnologia suprida através de produção pró-
pria ou adquirida de terceiros.

Grande parte da tecnologia adquirida pelas
procede do exterior. Corno po4e ser visto pela Tabela

estatais
3.3, o

conjunto das e~tatais é responsivel por 53,7% dos pagamentos
autorizados referentes aos contratos de ·transfer~ncia de tec-
nologia averbadas pelo INPI - Instituto Nacional da Propried~
de Industrial, ó~gão da administração pública federal respon-
sável entre outros pelo controle do fluxo de tecnologia oriun
da do exteriorl• De todos os contratos de transfer~ncia de

-1-----·-
CABRAL, Ubirajara Quaranta. Transfer~ncia de tecnologia e

desenvolvimento industrial. In: CONGRESSO ANUAL DA ABM.
CONFERENCIA CIENTfFICA; 34., Porto Alegre, 2-7 jul-1979.
p. 531.

,..
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tecnologia averbados por este 6rgão em 1980, 24,2% pertenciam
•. . 2as estatals .

T A B E L A 3.1
As 200 maiores empresas nao financ~iras conforme a

natureza do capital e segundo o faturamento, patrim3nio e lu
cro 1fquidos em 1981~

N9 DE PATRIMONIO
EMPRESA LTQUIDO FATURAMENTO LUCRO LtQUIDOEMPRESAS c-s % Cr$ % VALOR %

ESTATAL 84 7.946 78, O 4.034 49,2 690 61

NACIONAL
PRIVADA 75 1.408 13,8 1.788 21,8 266 23,S

ESTRANGEIRA 41 846 '8,2 2,378 29,0 175 15,5
-

T O T A L 200 10.200 100 8.200 100 1.131 100,0

Fonte: Quem é Quem na Economia Brasileira. Visão, Ano
XXXI, n'? 35 A - 31/07/82.

Conforme mencionado no capítulo precedente a cres-
cente necessidade de atualização técnic~ tem levado as empre-
sas estatais a criarem seus pr6prios centros cativos de P & D
'(ve~ página 28 ). Conforme dados do CNPq (1982), em 1979 o s~
tor estatal foi responsável por um disp~ndio da ordem 68% do
total da geração interna de tecnologia, representando 9 bi-
lhões de cruzeiros. Ainda 'conforme a mesma fonte, do total de,'
gastos com tecnologia no setor estatal, a geração interna re-
presenta 64,7% contra 35,3% de aquisições de tecnologia de

2 MINIST~RIO DA INDaSTRIA E DO COM~RCIO & INSTITUTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Relat6riode Atividades 1981.
Rio de Janeiro, 1982. p. 9



32

T A B E L A 3.2
As maiores empresas por setores selecionados e. cbn-

Eorme r o r controle aci onâr í o (981).

EMPRESA ESTATAL NACIONAL ESTRANG:IRA TOTAL
SETOR PRIVAm

-

Metalurgia 13 405 53 473
Mineração 22 82 23 127,
Material de Transporte 04 159 37 200
Química e Fa.rmaceútica 23 367 103 493
Produtos Alimentícios 11 715 24 750
Construção e Engenharia 12 495 15 522
Transporte e Armazenagem 56 246 06 308
Serviço Público 209 50 - 259
Serviços Gerais 46 870 44 969

...

Fonte: Quem ~ Quem na Economia Brasileira, Visão, Ano
XXXI, n9 35 A - 31/07/82

. 3tercelros •
O envolvimento das empresas estatais no processo de

produção de tecnologia é recente se comparado com outros paí-'
ses industrializados. Além disso, no Brasil, observa-se tam-
bém uma alta concentração dos gastos de Ciência e Tecnologia
em um reduzido número de empresas. Menos de 5% de um universo
de mais 1000 empresas estatais realizam algum projeto de pes-
quisa' ou atividade relacionada com Ciência e Tecnologia de
de maneira contínua4. Os 6 maiores conglomerados estatais, r~

3 SERIADO estatístico; C & T no setor produtivo brasileiro.
Revista Brasileira de Tecnologia. Brasília, 13 (3)
54-61, jun/jul 1982.

4 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO & CONSELHO NACIONAL DE DESENVOL-
VIMENTO CIENTÍFICO E TECNOL()GICO.SetorProdutivo Esta-
tal. Brasília, CNPq - Coordenação Editoriál,1982 - p.8
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T A B E L A 3.•3

Pagamentos autorizados referentes á contratos de im-
portação de tecnologia averbados pelo INPI, por controle acio-
nirio da adquirente. 1978

-
EMPRESAS N9 DE PAGAMENTOS PREÇO MBDIO DOS

CONTRATOS AUTOR IZADOS CONTRATOS EM
(%) U$ 1.000 ..

Estatais 412 53,7 790

Nacionais 565 25,8 280

Estrangeiras 398 17,6 270

Nacionais/ 26 2,9 680
Estrangeiras

T O T A L 1.401 100,0 430

Fonte: Gabral, Ubiraja!'a Quaranta. Transferência de tecno-
logia e desenvolvimento industrial. In: CONGRESSO
ANUAL DA ABEM; 34., Porto Alegre 2-7 jul.·1979.

presentando 172 empresas são responsàveis por 82% do dispêndio
de Ciência e Tecnologia de t~do o setor, conforme pode ser vi~
to na Tabela 3.4.Mpsmo assim, pode-se afirmar que o setor pro-
dutivo estatal representa uma parcela ponderável do sistema de
entidades executoras de pesquisa no país5. Mais que isso, sao
estas empresas e os demais segmentos da Administração Pública
os grandes clientes dos Institutos de Pesquisas Tecnológicas e
das empresas de engenharia.

5 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO & CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVI
MENTO CIENTfFICO E TECNOLOGICO. Setor ProdUtivo Estatal,
9. 8



34

T A B E L A 3.4

Disp~ndio de Ci~ncia & Tecnologia no setor estatal.

(em Cr$ milh5es de 1982)
I

CONGLOMERADOS 1979 1980 1981 1982

Te1ebrás 7.120 6.344 4.498 , 6.286
.Petrobrás 7.228 6.664 4.779 7.477
Vale do Rio Doce. 340 501 559 2.834 l
Eletrobrás 6.644 6.889 4.448 2.616
Siderbrás 2.951 2.292 1.907 2.302
Nuc1ebrás 7.342 4.774 2.O 70 ·4.660

Sub Total 31.625 27.362 26.216 26 .175
% (82%) (79%) (91%) (81%)

Outros 6.790 7.097 7.548 5.950
% (18%) (21 %) ( 9 %) (lS);%)

Total 38.415 34.461 28.809 32.125
% (100 %.) (10.0%) .(100%) .(100 %)

Fonte: SEPAN / CNPq (1982) Setor p,rodutivo estatal: dis
p~ndio em ci~ncia e tecnologia 1979/82 ; Brasília
1982, p , 126

3.2 Ensino da Ciência e da Tecnologia

A forte interação entre a Ciência e a Tecnologia mo-
~dernas e outro. fator que tem levado os governos a participa-

rem mais ativamente no processo de produção de tecnologia. De
fato, como se sabe, ao Estado coube históricamente as princi-
pais tarefas referentes i geração e transmissio de conhecime~
tos científicos e técnicos através das suas Universidades e
outras instituições de ensino e pesquisa. No caso específico
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do ensino de tecnologia industrial, pode-se dizer que ele ap~
rece no Brasil com as escolas de engenharia criadas e manti-
das pelo Estado no fi~al do S~culo passado, notadamente a Po-
1it€cnica do Rio de Janeiro de 1874, a Escola de Minas de Ouro
Preto em 1876 e a Po1it€cnica de São Paulo em 18946. O atual
Instituto de Pesquisas Tecno16gicas do Estado de são Paulo, um
dos maiores do g~nero no Pafs, nasceu de um laborat6rio de en-
saio de materiais criado na Polit€cnica paulista em 1889. As
escolas militares tamb~m contribuiram e contribuem para o de-
senvolvimento do ensino e da pesquisa tecno16gica no Brasil.
Conforme Vargas (1979), a maior contribuição deste setor, se
inicia em 1928 com a fundação de Escola T~cnica do Ex€rcito,
mais tarde denominado Instituto Militar de Engenharia. Este
Instituto criou em 1949 o primeiro curso de Engenharia MetalGr
gica no Brasil; em 1950, o primeiro curso de Engenharia Eletrô
nica. Em 1947 foi criado o ITA - Instituto Tecno16gico da Aer~
nãutica, com cursos de Aeronãutica e, posteriormente, Mecânica
e Eletrônica. Em 1955 atravé's de convên i o entre a Marinha e a
Poli técn i ca da USP foi criado o curso de Engenharia Nava17

Os cursos de pôs-graduação tamb~m se constituem numa im
portante fonte de ensino e pesquisa de Ci~ncia A Tecnologia.
Pode-se considerar o infcio destes cursos no Brasil a criação
da COPPE - Coordenação dos Cursos de P6s-Graduação em Egenha-
ria da Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1963; a Uni-
versidade de Sã8 Paulo iniciou cursos de p6s-graduação· em
19648• A criação da CAPES - Coordenadoria de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nfvel Superior! vinculada diretamente ao Minis-
t~rio da Educação e Cultura, criada em 1951 e reestruturada
em 1964, desempenha papel importante neste sentido, como
.gão que tem por finalidade promover estudos e pesquisas

-or-
em

Ci~ncia e Tecnologial apoiar instituições de ensino que ofere-

6 VARGAS, Milton. A tecnologia no Brasil. In: FERRI, Mario
Guimarães & MOTOYAMA, Shozo. História das Ci~ncias no

Paulo,Brasi 1. São Paulo, Ed. da Universidade de São
1979 , p.333

7 VARGAS, M. A Tecnologia Brasil. p.335no
8 VARGAS, M. A Tecnologia Brasil. p.336-7no
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cem cursos de pós-graduação e manter um programa de bolsas de
estudo no país e no exterior. Conforme pode ser visto na Tab~
la 3.5,as instituições de ensino mantidas pelo Estado são as
que apresentam a maior parcela dos cursos de pós-graduação o-
ferecidos no Brasil~ Ou seja, em 1981, por exemplo, cerca de
88,8% do total destes cursos foram realizados em instituições
federais e estaduais. Nas ireas de Ci~ncias Exatas e Engenha-
ria, que in~eressam mais de perto a este trabalho, a propor-
ção foi bem mais - acima de 90%; na irea de Ci~ncias Agroin-
dustriais, a participação do Estado foi tota19. Cabe lembrar
que mesmo as instituições particulares tamb6m recebem
financeira do governo.

ajuda

T A B E L A . '3.5

Cursos de pós graduação segundo tipos de
ç6es e por ireas de conhecimento 1981.

insti tui--

. . . AREAS .DE .,CONHECIMENTOS JINSTI1UIÇÃO
.EXATAS ,ENGENHARIA .AGRO.* OUTROS*.* TOTAL 1" ", ,DE

ENSINO W: q ,.N9 % .N9 O' N9· . ' o N9 ~, . . o . . . 'ó. 11 ' . . o '

FEDERAL 92. 59,3 63 55,8 61, 64,9 328 49,0 544 53,3
.

ESTADUAL 49 . 31,6 43. 38,0 .33. .35,1 237 . 35,0. 362 35,5

PARTICULAR...14. 9,1. ... 7 .6,2. ..0 . . ..0 ..94 . 16,0. 115 11,2
TO.TA.L. 115.100,0 .113. 100,0 94. .'100 659 100. 1.0n 100

(*) ciênci asagroindus triai s
(**) ciências sociais e da saúde.
Fonte: SERIADO Estatístico, C &T no se.tor p r'odutivo brasi-

leiro. Revista Brasileira de Tecn~logia. Brasília
13 (3) : 54-59, 1982.
Fonte original: CAPES.

9 SERIADO Estatístico, C & T no setor'produtivo brasileiro.
Revista Brasileira de Tecnologiao Brasília. po 59
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Sobre o auxílio i p6s-graduaçio, merece destaque a
açao do BNDE, atualmente BNDES _. Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social - através do FUNTEC - Programa
de Desenvolvimento Tecnológico - criado em 1964, com o obje-
tivo"de apoiar cursos de p6s-graduação e pesquisas aplicadas
de interesse da ind~stria de base. Nos seus 10 pri~ejros
de atuação, este Programa, deselobolsou cerca de US$ 100

nnos
mi-

lhões para criar e fortalecer cursos de p6s-graduação em ins-
tituições de ensino p~blicos e privadoslO. A piopria criação
da COPPE contou com recursos da FUNTEC. Estima-se que cerca
de 5.000 mestres foram formados com recursos a fundo perdido
proveniente deste Programa, que em 1974 deixou de atuar nesta
... f - d . -d d -d 11 ...-area em unçao e novas prlorl a es assuml as . Outro orgao
federal importante, o CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvi
mento Cientí fico e Te cno l.ôg í.co - mantém diversos tipos de a--
poio financeiro voltados para o aperfeiçoamento de recursos
humanos para a Ciência e Tecnologia.

Concluindo, pode-se dizer que as atividades de ensi-
no e pesquisa de Ciência e Tecnologia estiveram desde suas o-
rigens ligadas ao poder público. Na geração e transmissão de
conhecimentos científicos e técnicos o papel do Estado tem si
do bastante atuante quando não exclusivo em determinadas ..•a-
reas.

3.3 Tecnologia e Desenvolvimento

O progresso técnico tem sido apontado como um fator
importante no desenvo1vimentb s6cio-econômico dos países. Pa-
ra Hagen (1971) "apenas duas causas de desenvolvimento econô-
mico são importantes: formação de capital e progresso técni~

,,12 P ... ". d d " h - tco • rogresso tecnlCO ou avanço ~o esta o ocon eClmen o
técnico é definido pelo autor como a criação de novas conceE

10 ARAUJO, Aloísio Barbosa. Atuação de BNDES no campo da tec
nologia. RUTIlosdoDesenvolvimento. Rio de Janeiro, 35:
18.23, maio/junho, 1982.

11 ARAUJO, A. B. Atuação do BNDES p. 19
12 HAGEN, E. E.Economia do DesenVolvimento. são Paulo, Ed.

At Ias, 1971, V. 1 p. 55
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çoes mentais e sua introdução nos processos de produção de
uma sociedade. Em outras palavras, por progresso t€cnico se
entende a invenção e a inovação conforme conceituados no capi
tulo anterior. Para o autor acima, inovação e formação de ca-
pital se superpõem, pois a introdução de uma inovação não o-
corre sem que haja quaisquer mudanças nos bens de capital usa
dos. Por isso, geralmente, "o progresso técnico envolve forma
- d . l' - . 13çao e cap i ta, e esta rnco r-po ra o progresso t ecn í co" . Para

Biato et al.i i (1973), "o processo de desenvolvimento econômico
€ fundamentalmente um processo de transformação da estrutura
econômica da sociedade que, reduzido i sua expressão mais si~
pIes, somente pode resultar de duas causas b~sicas: 1) aumen-
to do estoque de fatores incorporados ao sistema produtivo _
notadamente do fator capital; e 2) da melhor utilização desse
estoque, seja através de novas combinações de fatores, que
assegurem mais elevados níveis de produtividade, seja median-
te a utilização de recursos porventura ociosos". Assim, con-
cluem os autores acima, "0 desenvolvimento é quase sempre as-
sociado, de um lado, a um processo de aumento da formação de
capital e, de outro, à introduçao de inovações tecnológi-
cas 11 , 14

Na d€cada de 30, Schumpeter ji havia destacado a im-
portincia das inovações e do papel dos ~mpres~rios inovadores
no processo de desenvolvimento econômico15. Na d€cada de SO
surgiram diveisos estudos com o objetivo de medir a contribui
ção do progresso t€cnico para o desempenho da economia. Al-
guns destes estudos chegaram a mostrar que o progresso técni-
co era o fator mais importante· na determinação da taxi de

13 HAGEN, E. E. Economia do Desenvolvimento. p.56
14 BIATO, Francisco A., GUIMARAES,Eduardo A.A. & FIGUEIREDO,

Maria Helena Poppe de. A transfer~ncia de tecno16gia
no Brasil. Brasília, IPEA, 1973 (Série estudos para
o planejamento, 4), p.l. lS

SCHUMPETER, Joseph A. Teoria do desenvolvimento econômi-
co: uma investigação sobre iucro, capital, cr€dito, ju-
ro e ciclo econômico. São Pau l.o ; Abril Cultural, 1982.

29 Capítulo: ° Fenômeno Fundamental do Desenvolvimento
EconBmico. p.43 em diante,
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crescimento da economia. Em 1956, Abramowitz, "considerado o
precursor destes estudos, constatou que quase nada do aumento
do produto per capita nos Estados Unidos, desde 1870, poderia
ser computado em termos de aumento de capital ffsico ou ofer-
tas de serviços e trabalhos".16 Outros estudos concluiram que
um fator residual, que não fosse acumulação de capital e trab~
lho era respons~vel por uma porcentagem muito grande do cresci
mento observado em diversos países, para diversas épocas. So-
low, por exemplo, concluiu que 90% do crescimento do produto,
durante o perfodo de 1909-49, devia-se a esse fator que esta-
ria associado ao progresso t~cnico17. Denison estimou que, do
aumento de 1,6% ao ano no volume de produção por trabalhador
nos Estados Unidos; 0,67% devia ser atribuida ~ melhor instru-
ção da força do trabalho; 0,59%, ao avanço de conhecimentos e
0,34%, ~s economias de esca1as18. No Brasil, Bone1li (1976) a-
presenta um estudo referente ao período 1959-70, em que o se-
tormanufatureiro como um todo teve. um crescimento do valor a-
dicionado de 143%, na qual o capital e o trabalho contribuiram
com 111%, restando um valor adicionado residual de 32%, que r~
presenta a contribuição do conhecimento t~cnico ao setor prod~
. 19t í vo .

Depois destes e outros trabalhos, bem como a constata-
çao de que sao os países desenvolvidos os principais prod~to-
res de tecnologia, passou a existir um consenso a respeito da
importincia da tecnologia para o desenvolvimento econ6mico e
social dos países.

Não obstante o reconhecimento da grande importincia da
tecnologia para o desenvolvimento, não se deve perder a pers-
pectiva de que o pr5prio avanço tecno15gico ~ condicionado por

16 JONES, Hywel G. Modernas teorias do crescimento econ6mico.
São Paulo, Ed. Atlas, 1979. p. 194-195.

17 JONES, H.G. Modernas teorias do crescimento ... p.194-l95.
18 HAGEN, E. E. Eeonomia do desenvolvimento. p. 249-251.
19 BONELLI, Regis. Tecnologia e crescimento industrial: a ex-

peri~ncia br~sileira nos anos 60. Brasília,
(Série monogrifica, 25).

IPEA 1976



40

fatores econBmicos, conforme ji exposto nO Capitulo 2. Bairoch
(1976)20 referindo-se à Revolução Industrial, demonstra que fo
ram os fatores econBmicos, em particular o aumento ~e demanda,
que permitiram a introdução de novas miquinas e processos.
Schmookler (1962) aponta para o fato de que existe uma tend~n-

. ~. dI' . h - d d d 21Cla cronlca a tecno ogla camln ar atras a eman a. Para
Ro semb erg (1979) "há incontáveis fontes de aumento de produti-
vidade numa economia que n~o tem nenhuma ligação direta com a
ciência e a tecnologia ,,22. Conforme exemplos do próprio au t or :
"fatores demográficos, bem como mudança na composiç~o da idade
de uma população pode elevar à proporção total de população
que se encontra na idade de trabalho e portanto da força. de
trabalho; o estoque de bens de capital pode crescer rapidamen-
te por causa das mudanças nos hábitos de poupar de uma popula-
ção e assim por diante". De acordo com Gee (1981), o papel da
tecnologia na esfera econ3mica não f menos importante, embora
talvez menos definido por causa de nruitos determinantes nao

1..• · d ~ - 23 1 - d Lacitecno bglCOS o progresso econornlCO . Conc Uln o, o re _aCIona
mento entre tecnologia e desenvolvimento sócio-econBmico f bas
tante complexo, podendo-se dizer que ambos se influenciam num
fluxo continuo de mfituas interações.

3.3.1 Depend~ncia Tecno16gica

Atualmente € impossIvel negar a import~ncia da tecnolo
gia, pois como conhecimento aplicado à produção ela tem impac-
to sobre o conjunto de fatores produtivos, afetando a sua com-

20 BAIROCI-I,Paul. Revolu~ão industrial e subdesenvolvimento.
São Paulo, Ed. Brasiliense, 1976. p. 23-24

21 SCHMOOKLER, J. Fuentes economicas de.la actividade inven-
tiva. In: ROSEMBERG, Nathan (comp.) Economia deI cam-
bio tecnológico. Mfxico, DF. Fondo de Cultura Economi-
ca, p. 10 7--125.

22 ROSEMBERG, N. Aspectos históricos das relações econ6micas
da ci~ncia e da tecnologia ... p.75

23 GEE, Scherman. Technology and economy. In:
Techno10Eytransfer, innovation and international compe-
t i t i.vi.ness . New Yo rk , John Wiley & Son, 1981. p.3.



41

poslçao e, consequentemente, alterando a import~ncia relativa
de cada um. Al~m disso, a tecnologia tem impactos sobre os in-
divÍduos,as organizações, a cultura e o ambiente. Assim, a
açio governamental sobre a conduçio do processo de produção, a

qu i s i.ç âo e utili z aç âo de tecnologias, nao deve ser feita iap e -

nas em funçio de aspectos econômicos, mas também dos efeitos
negativos diretos e indiretos, imediatos e mediatos que podem
estar associados i qualquer mudança tecno16gica. Mais que is-
so, conforme Sâb at o (1979) "a tecnologia afeta o desenvolvimen
to de quatro maneiras: é, por excel~ncia, o recurso para cria-
çãode novas riquezas; ~ um instrumento que permite a seus de-
tentores o exercicio do controle social, sob virias formas; a-
feta decisivamente a maneira de tornadas de decisões; está dire
tamente relacionada a padrões de alienações" (p.13)24. E con-
tinua o mesmo autor: "ao mesmo tempo que a tecnologia trouxe
fuodernizaçio e progresso para todos os países, eli aumentou o
poderio político e econômico dos países industrializados,cria~
do depend~ncia tecno16gica e alienação cultural nos países me-

d Lv i.d ,,25 •.. d - . d i .nos esenvo VJ. os . Para estes p ai ses , a a.n t ro uçao In lscr};..
minada de tecnologias pr6prias de países desenvolvidos, confo!
me Longo (1979), "pode causar sérios di.st iirb i.os nos hábitos de
consumo, no emprego da mão~de-obra, na utilizaçio de matérias-
primas carentes, no meio ambiente, na cultura de llm povo, no
emprego de recursos financeiros da nação e na concentração de
renda,,26. Além. disso, impede o desenvolvimento de tecnologias
autSctbnes, pois a aus~ncia de atividades criativas produz a-
trofia na ~omunidade de engenheiros, tecn6logos, cientistas e

- f àbri d .,. d d 27a estagnaçao das abrlcas e tecnologIa e unlverSI a es .

24 SABATO, Jorge A. política tecno16gica: controlando o flu-
xo de tecnologia. Cadernos de Tecnologia e Ci~ncia. Rio
de Jane i ro , 1 ( 5) 13-9 • 19 79 .

25 SÂBATO, J. A. polftica tecno16gica: controlando o fluxo de
tecnologia. p.13

26 LONGO, Waldimir Pirr6 e. Tecnologia e transfer~ncia de te~
nologia. Informativo do INT. Rio de Janeiro •.....•...
~ (23) 3-19, set/dez. 1979.

27 LONGO, W. P. Tecnologia e transfer~ncia de tecnologia.
p. 18.
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Oswaldo Sunkel citado por S~bato (1972) refere-se
uma nova divisão internacional do trabalhoZ8. Nos centros de
P & D situados em países industrializados as grandes corpora-
ções multinacionais desenvolvem novos produtos e processos, m~
quinarias e equipamentos, mat~rias-primas sint~ticas e produ-
tos intermediirios, bem como a publicidade necessiria para di-
namizar os mercados. Nos países subdesenvolvidos se realizam
as etapas de'produção final, atrav~s de uma industrialização
baseada na instalação de subsidiErias, na importação de m~qui-
nas, equipamentos e insumos e no licenciamento de marcas e pa-
tentes. Assim, conclui o autor, os países centrais se especia-
lizam na produção de novos conhecimentos científicos e tecno16
gicos e os da periferia, no seu consumo e utilização rotinei-
ra. Em outras palavras, a produção industrial de tecnologia
nos países centrais constitui-se numa forma sutil por~m não me

'nos eficaz de manter o domínio econ3mico e político nos países,
periféricos. Por isso, "o problema tecnológico internacional ê
hoje uma das principais preocupações nas relações entre os paí
ses desenvolvidos e não desenvolvidos"Z9. Para os governos des
tes países, a questão tecnológica se coloca não apenas como
fonte de aumento de produtividade, mas principalmente como fa-
tor de autonomia, pois a depend~ncia de tecnologia externa,con
forme descrita acima, traz consideriveis obst~culos a pr6pria
condução do desenvolvimento econ3mico e social que estes paí-
ses desejam.

3.3.2 Autonomia Tecnológica

Autonomia pode ser entendida como capacidade de tomar
decisões livremente. Autonomia tecno16gica é a grosso modo a
28 S~BATO, Jorge'A. El Comércio de tecnologia. Washington

D.C., OEA-Organização de los Estados Americanos, 1972.
p. 11-2. OBS: Fonte do autor: SUNKEL, Oswaldo. EI mar-
co histórico deI proceso de desarrollo y subdesarrollo.
In: Cuadernos deI ILPES. Série 11. n9 I - Santiago deI
Chi1e , 196 7.

29 BARBOSA, A.L. Figueira. ~P~r~o~p~r~l~·e~d==a~d~e~eg~u~a~s~e_-~p~r~o~p~r__i_e_d_a_d_e
no comércio de tecnologia. Brasília, CNPq, 1978. p.74.
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capacidade de decidir livremente sobre esta mat~ria, que em
termos mais elementares significa escolher o que deve ser pro
duzido e o que deve ser adquirido do exterior~ Autonomia nao
se confunde com autosufici~ncia mesmo porque nio existe ne-
nhum país nesta situaçio, independente de ter ou nio alcança-
do um alto grau de desenvolvimento tecno16gico. E de fato,sio
precisamente os países que mais produzem tecnologia os que
mais importam30. Em todos os países a tecnologia utilizada pe
lo setor produtivo ~ um misto de tecnologia nacional e tecno-
logia importada. A proporçio entre estas duas fontes varia de
país para país, "mas é fato bastante conhecido que i enquanto
nos países desenvolvidos a tecnologia nacional ~ quase sempre
mais importante que a importada, nos países menos desenvolvi-

31 ~ .dos ocorre o oposto" • Alem de ser menos importante,ou nula
em alguns casos, a maioria destes países não possuem conheci-
mento e experi~ncia suficientes para obter tecnologias impor-
tadas em condições favoriveis, pois para isso deveria haver
um razoivel equilíbrio entre tecnologias produzidas interna-

1· dou i r i d d . 32mente e tecno oglas a qUlrJ as o exterlor
..Tanto para o país como um todo, quanto para as un i da

des produtivas individualmente consideradas, nio é convenien-
te produzir toda tecnologia internamente, caso fosse possível
do ponto de vista técnico e econômico. Tampouco adquirir ex-
ternamente toda a tecnologia necessária, pois como foi mostr~
do, tal depend~ncia ~ completamente nefasta. Esta depend~n~~a
traria, para os governos, problemas crescentes com as contas
externas e, principalmente, a perda de capacidade de decidir
soberanamente sobre assuntos de sua compet~ncia,uma vez que a
tecnologia, que permeia toda a atividade econômica, é decidi-
da e criada fora dos seus limites. Para qualquer empresa, uma
situaçio de depend~ncia compromete a sua pr6pria sobrevi~~n-
cia. Por exemplo, uma vez aberto o mercado por uma empresa,

30 SÂBATO, J. A. El Com~rcio de tecnologia. p. 12-5
31 SÂBATO, J. A. política t ecno Lôg i ca: controlando o fluxo

de tecnologia. p. 1432 SÂBATO, J. A. política tecno16gica: controlando o fluxo
de tecnologia. p~ 14
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como base em tecnologia importada, o fornecedor pode impor
restriç6es ao suprimento de tecnologia com vistas aobter maio
res vantagens, ou, o que € mais grave, cortar o fornecimento
e criar uma filial no país, beneficiando-se de um mercado j~
existente para seus produtos. Uma situação como essa só pode
ser evitada se a empresa em questão se capacitou tecnol6gica-
mente para desenvolver tamb€m tecnologia própria, para não fi
car na total dependência de fornecimento externo. Al€m disso,
a experiência obtida na produção de tecnologia própria melho-
ra o poder de barganha da empresa frente aos supridores, per-
mitindo assim auferir vantagens nas negociaç6es, ou, na pior
das hipóteses, evitar uma contratação desfavor~vel.

A autonomia como antítese da dependência tem por ba-
se o fato de serem as tecnologias interdependentes entre si.

~Isto e, uma tecnologia se desenvolve com base em outras tecn~
logias, ou como explica Longo (1979), a criação de tecnolo-
gias ,,€ diretamente proporcional às tecnologias existentes,d~
inad d í .." •• ,,33 Q d i ze I " "m1na as e 1spon1ve1s no pals . uer 1zer, a tecno oglalm

portada deve ser plenamente absorvida pelo setor produtivo es
tabelecido no país e isso só ~ possível na medida em que este
setor se preocupa em realizar algum esforço de produção pró-
pria de tecnologia.

Assim, pode-se entender a autonomia tecnológica como
"a capacidade de estabelecer, definir, criar e controlar a
combinação de tecnologias nacionais e importadas para uma da-
da demanda,,34. Para adquirir autonomia é necessário, portanto,
desenvolver simultaneamente a capacidade de criar tecnologias
internamente e de controlar as importaç6es. Ou mais especifi-
camente; torna-se imperativo: "a) produzir tecnologia na qua~
tidade e qualidade necessárias e b) controlar a tecnologia i~
portada através das etapas de seleção, negociação e utiliza-
ção,,3S. Daí a necessidade da intervenção governamental, orien

33 LONGO, W.P.
34 SÁBATO, J.A.

Tecnologia e transferência de tecnologia.p.IS
polrtic~ tecnológica: controlando o fluxo de

tecnologia. p.18
35: SÁBATO, J.A. política tecnológica: controlando o fluxo de

tecnologia. p.lS
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tada por uma política coerente de desenvolvimento tecno15gico.

3.4 política Tetnol5gica

Todas as considerações
paçao do Estado no processo de
m~ltipla e variada. Não s6 lhe

acimas mostram que a partici-
desenvolvimento tecno16gico
cabe as tarefas de promover

..
e
e

auxiliar a ~roduçãD interna de tecnologia, mas tamb€m as de
regular e controlar o fluxo de tecnologia oriunda do exte~
rior~ tendo em vista a eliminação da depend~ncia externa, que
conforme j5 mencionado, interfere negativamente no processo
de desenvolvimento global do país. O reconhecimento de que a
tecnologia € fator de desenvolvimento s6cio-econ8mico e nao
uma variivel independente deste processo leva a concluir que
uma pOlítica tecno16gica deve ser parte integrante de uma po-
lítica global de desenvolvimento de um país. Sendo o conheci-
mento científico um dos principais insumos da tecnologia, po-
de-se perceber uma articulação necess5ria entre política cien
tífica e políti~a tecno16gicae, consequentemente, ambas de-
vem estar tamb€m articuladas i pOlítica econ8mica global e em
particular com as políticas setoriais - política industrial,
agrícola, etc. De fato, conforme foi amplamente mencionado
neste trabalho, ~ o setor produtivo privado e estatal que efe
tivamente demanda conhecimentos tecno16gicos, al€m de que paE
te destes conhecimentos se formam no ~mbito da produçio e co-
mercialização de bens e serviços. Em outras palavras, uma po-
lítica de desenvolvimento tecnol6gico nio pode esta~ dissoci~
da da política econBmica global e setorial, pois a tecnologia
não existe como um fim em si mesmo. O ideal seria, segundo
Wionckzec (1979)36, que o planejamento da tecnologia em par-
ses em desenvolvimento fosse incorporado ao planejamento ge-
ral s6cio-econBmico ~e longo prazo (p. 136). Para Jones (197~
os esforços para implementar o crescimentotecnol6gico nesses

36 WIONCKZEC, Miguel S. Problemas de la planificacion cientí
fica y tecnologica en los paises en desarrolIo. In: In-
terciencia. Caracas: Vol 4 / n9 3 May - Jun 1979 •..
p. 132-137.
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pafses requerem uma coordenaçio apropriada de Ci~ncia, Tecno-
logia e Produçã037.

Não se trata evidentemente de atrelar a política ci-
entífica i política tecno16gica, pois conforme ji mencionado,
nem toda ci~ncia deve ser planejada em função da tecnologia,
uma vez que parte substancial dos conhecimentos científicos
sao obtidos sem a preocupaçao de resolver problemas previamen
te_ definid6s. Qualquer planejamento da Ci~ncia deve levar em
consideraçio a pesquisa básica, que embora não vise objetivos
priticos imediatos é necessária nao só para produzir novos co
nhecimentos científicos que mais cedo ou ~ais tarde poderão
ser aplicados, mas também para formar uma cultura científica
sólida sem a qual nenhum esforço de desenvolvimentotecnológ!
co poderá surtir efeito. Daí porque, conforme Sábato (1973)
"a política de Tecnologia, que deve integrar a política glo-
bal de desenvolvimento do país, deve articular-se com a polí-
tica econômica, a que serve e com a política científica da
qual obteri a capacidade científico-técnica própria e impres-
cindível tanto para produzir tecnologia corno para decidir que,
quanto e como importar,,38. Ainda conforme o mesmo autor, fia
tecnologia deve ser vista corno uma ferramenta R mais da polí-
tica econômica e, portanto, deve ser empregada de forma coe-
rente com as demais,,3g.

Concluindo, a política tecnológica deve ser formula-
da em função dos objetivos da política de desenvolvimento g10
bal do país e deve estar também em sintonia com a política e-
conômica, pois como já foi mostrado diversas vezes neste tra-
balho, tecnologia e economia se influenciam mutuamente. As-
sim, uma política tecnológica não se define apenas pela formu
lação de planos e legislações específicamente voltadas para
as atividades tecnológicas propriamente ditas, maS sim pelo
'conjunto dos instrumentos governamentais que afetam direta e

37 JONES, Graham. The role of s~ienceand technology ih a de
veloping countries. London, Oxford University Press,
1982.

38 SÃBATO, J.A.
3g SÃBATO, J.A.

E1 Comércio de tecnologia.
El Comércio de tecnologia.

p . 28
p , 3
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indiretamente estas atividades.

3.4.1 Instrumentos de política Tecnolbgica

Por instrumento de pOlítica tecnológica se entende a
qui os meios e mecanismos pelos quais o governo promove o de-
senvolvimento tecno16gico do país. Um estudo promovido pela
OEA Organização dos Estados Americanos, distingue dois ti-
pos de instrumentos: a) ins~rumentos de índole econ6mica,tais
como, linhas de crédito~ para financiar estas atividades, e
b) instrumentos de índole tecno16gica propriamente dita, como
por exemplo, a criação de uma infraestrutura de ci~ncia e tec

. 40nologla.
Conforme Castro (1974). uma infra-estrutura tecno16-

gica é composta por diversos sistemas, cada um abrangendo "um
conj unto de entidades aItamente estruturadas por f orç a de lei,
at~ conjuntos mal estruturados, em que as entidades formadas
sao aut6nomas por~m capazes de um razoivel grau de articula-
çao entre si,,4l. No caso da tecnologia industrial, o autor a-
cima enumera os seguintes sistemas:

a) "Sistema de mapeamento do meio físico; coleta e publi-
cação sistemitica dos resultados das pesquisas geo15gi
cas, geofísicas, climatológicas e de recursos minerais.

b) Sistema de coleta e publicação peribdica das estatís-
ticas sociais e econ8micas; aí incluídas as séries de
produção e com~rcio com um grau de desagregação apro-
priado.

c) Sistema de informação tecnológica.

·lfO. ORGANIZACION DE LOS ESTADO~ AMERICANOS. .La gestióntecno-
lógicaen AméricáLatina: informe final deI grupo de
expertos sobre gestión tecnológica. Washington, D~C.
Departamento de Assuntos Científicos, 1978. p.2l

{I CASTRO, Alberto Pereira. A organização de uma infra-estr~
tura tecnológica para o desenvolvimento industrial bra-
sileiro.Revista AdmiiÜstraçao.de Empresas., Rio de Ja-
neiro, 14 (3): 13-22 ma i oZj un , 1974. p.16
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d) Sistema de consultoria e assist~ncia t~cnica, inclusi-
ve serviços de extensão industrial; rede de laborat6-
rios apropriados.

e} Sistema de marcas e patentes (propriedade industrial),
importação e .exportação de t~cnica.

f) Sistema de ~etrologia, com laborat6rios especializados,
destinados a estabelecer as unidades e os m~todos de
medir~ bases das comunicações e das transaç6es.

g) Sistema de normas t~cnicas e de procedimentos de certi
ficação aptos a assegurar a qualidade dos produtos; re
de de laborat6rios apropriados,,42.

Para os países que em mat6ria de tecnologia estão em
uma etapa mui to seme lhante a de "subs titu i ç âo de .impo rt aç ó es",
Sibato (1972) aponta as seguintes medidas de polftica Tecnol6
gica:

a) Revisar e reformar o regime de propriedade industrial,
uma vez que na maioria dos pafses ele esti estrútura-
do para favorecer os exportadores de tecnologia;

b) Revisar os sistemas creditfcios, alfandegirios e tari-
firios para estimular a produção local e desestimular
a importação;

c) Estabelecer o registro de contratos de transfer~ncia
de tecnologia, na qual deveriam estar inscritos. todas
as transaç6es comerciais de tecnologia;

d) A tecnologia deve receber tratamento explícito nos re-
gimes de promoçao industrial e de investimentos estran
ge i r os ; ".

e) Usar o "poder de compra" do Estado para fomentar a pr~
dução de tecnologia;

f) Incentivos especiais para que empresas de consul toria
possam difundir as tecnologias produzidas internament~

g) Promover a criação de empresa~ produtoras de Tecnolo-
gia, principalmente nos setores em que o Estado monop~
liza a produção e comercialização (energia el~trica,
saneamento, comunicaç6es, etc).

h) Estabelecer m~ltiplos mecanismos de comunicação entre

42 CASTRO, A. P. A organização de uma infra-estrutura •..p.16
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a estrutura produtiva e a infra-estrutura cieniifico-
t€cnica, para garantir uma articulação eficiente entre

d .J d h' 43pro uçao e uso o con eClmento .

De um modo geral, todos os instrumentos que podem
promover o desenvolvimento tecno16gico, pode ser classifica-
dos em instrumentos implícitos e explfcitos44. Estes Gltimos
sao os que tern por objetivo principal produzir efei tos sobre
as atividades tecno16gicas de forma clara e definida, tais
como os citados at€ o presente momento. Os pr6ximos capítulos
serão dedicados i an~lise de instrumentos explícitos de polí-
tica tecno16gica, conforme os objetivos deste trabalho, a sa-
ber: incentivos fiscais i produção interna de tecnologia; con
trole sobre as importações de tecnologia e financiamento das
atividades tecnol6gicaspropriamente di tas.

Os instrumentos implícitos de política tecnol6gica
são os que promovem o desenvolvimento tecno16gico sem que fos
se este seus objetivos principai~. Isto €, alcançam por Vla
indireta ou secund~ria aS vari~veis que afetam ou influenciam
de alguma maneira o desenvolvimento tecno16gico interno, co-
mo, por exemplo, os instrumentos de pOlítica industrial visan
do a substituição de energia derivada do petr6leo; restrições
is importações de maquina e equipamentos por parte do poder
pGblico com o objetivo de conter gastos; medidas de proteção
ao consumidor e outras de car~ter econõmico-financeiros .para
fortalecer as indGstrias locais. Dentre estes, pode-se citar
como dos mais relevantes os diversos programas do BNDES e de
suas subsidiárias por se traduzirem em preservação e fortale-
cimento do parque industrial nacional. Os financiamentos para
compra de m~quinas e equipame:rtos produzidos no País, ativida
de específica da FINAME - Ag~ncia Especial de Financiamento
Industrial, empresa p iib li ca subs idi.ári a do BNDES - contri-
buem para o desenvolvimento tecno16gico sustentando a demanda

43 SÂBATO, J. A. El Com€rcio de tecnologia. p.6
44 O'KEEFE, Willians M. Instrumentos-chave para P&D: uma re-

visão crítica. Revista Brasileira de Tecnologia, Bra-
s Ll í a , 12 (2) abril/junho 1981. p.68
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por estes bens e estabelecendo ciit~rios de enquadramento pa-
ra concessão de benefícios ligados de alguma forma ~s ques-
tões tecno16gicas, como a elevação do índice de nàcionaliza-
ção e a participação do fabricante local no projeto b~sico e
detalhado. O mesmo p6de-se dizer da atuaç~o das demais subsi-
diárias do Sistema BNDES: E1-'1BRAIvIEC- Mecânica Brasileira·
S/A, FIBASE - Insumos Básicos S/A: e a IBRASA - Investimen-
tos Brasileiros S/A. Todas estas empresas tem por objetivo
fortalecer as empresas nacionais de setores considerados cha-
ves para o desenvolvimento industrial, atrav~s do aporte de
capital de risco. Com efeito, de nada vale medidas de caráter
explícito para promover o desenvolvimento tecnol6gico interno
se o setor produtivo nacional desaparecer, principalmente fa-
ce ~ penetração das empresas multinacionais. Generalizando,
de nada vale uma política tecnol6gica explícita sem uma polí-
tica econ3mica voltada para o fortalecimento do setor produti
vo nacional. Em outras palavras, pode-se entender como polít!
ca implícita de tecnologia o conjunto articulado de instrumen
tos de política industrial, desde que esta tenha por objetivo
promover o desenvolvimentoaut5nomo do parque industrial ins-
taladono País, pois para isso, torna-se necessário preservar
a empresa nacional.

E quanto i política industrial, ~ fato notório que
falta uma definição mais concreta, coerente e de longo prazo.
Só para exemplificar, para promover as exportações o
tem autorizado a importação de bens de produção com

"governo
redução

de impostos, sem exame de similaridade, porquanto se sabe que
este é um instrumento reconhecidament.e eficaz para proteger
as indústrias, principalmente as que estão em fase de implan-
tação, sendo também um importante instrumento implícito de
política tecnológica~ Outras vezes, os empréstimos externos
:játrazem vinculados a importação de bens que poderiam ser fa
bricados no país.

A falta de um programa governamental de encomendas
de máquinas e equipamentos de médio e longo prazo também tem
sido apontado como prejudicial para as empresas, pela insegu-
rança que isso gera num país onde a ~emanda do setor estatal
como um todo é vital para a manutenção e expansao da capacida
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de produtiva instalada no País. Por outro lado, a falta de
planejamento das, compras governamentais desencoraja ,a criação
de centros de P & D na pr6pria indGstria ou a contratação de
Institutos de Pesquisas Industriais para desenvolver tecnolo-
gias sob encomenda. Mais que isso, muitas vezes as empresas
são colhidas de surpresa com alterações nos programas e crit€
rios, ou simplesmente com o não cumprimento dos mesmos. Sem
uma programação firme das encomendas governamentais, não hâ
condições favorâveis ao desenvolvimentotecnol6gico em seto-
res bâsicos, como o setor de bens de capital, pois este desen
volvimento se apoia, conforme Villares (1981) no tripé:merca-
do - volume de encomendas - planej amento 45.

Os exemplos que comprovam a inexistência de uma ver-
dadeira política industrial sao inGmeros e não cabe aqui pro-
longar estas considerações, uma vez que são fatos bastante co
nhecidos. Daí a eficâcia limitada de uma polftica explfcita
de tecnologia, não obstante todo o aparato institucional e to
dos os recursos dispendidos para instalar uma infra-estrutura
de Ciência e Tecnologia no País, uma vez que o setor produti-
vo ainda continua dependente de tecnologia externa.

3.5 polítita Explícita

Diversas medidas explícitas para promover o desenvol
vimento científico e tecno16gico foram tomadas pelo ,governo
em diversas épocas, como por exemplo, a cri~ção do CNPq e do
CAPES em 1951 e o FUNTEC/BNDE em 1964, todos jâ citados ante-
riormente. No entanto, tais medidas não foram formuladas e e-
laboradas dentro de urna política clara e definida de desenvol
vimento, integrado da Ciência e da Tecnologia.

Pode-se considerar o Programa de Desenvolvimento Es-
'tratégico, elaborado'para vigorar no peiíodo de 1968 a 1970,
corno o primeiro documento legal que expllcita uma política de
desenvolvimento científico e tecno16gico. Este Plano recomen-

45 VILLARES, Paulo D. A experiência das empresas
com relação à transferência de tecnologia.
Tecnologia, são Paulo (8) : 13-20, maio,

Villares
Engenho e
1981.
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dou a reorganização do CNPq, a articu1açio entre os Minist~-
rios e a criaçio de um fundo de reservas financeiras para os
projetos prioritirios46. Conforme a orientaçio desse Plano, o
Governo Federal criou em 1969 o Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico - FNDCT. O Plano que veio de-
pois, Metas e Bases para a Açio do Governo, para o período de
1970-71, aponta para a necessidade da implementação de um
Plano Bisico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
PBDCT47. O primeiro PBDCT só foi efetivamente elaborado em
1973, durante a vigência de I PND - Plano Nacional de Desen-
volvimento, elaborado para o período de 1972 a 1974.

Os PBDCT,s constituem atualmente os documentos le-
gais que explicitam a nível de Governo Federal a política de
Ciência e Tecnologia. Todos estes Pla.nos citados reconheceram
a importância da Ciência e da Tecnologia corno fatores de de-
senvolvimento econBmico e social, fixaram objetivos a serem
alcançados e traçaram diretrizes para intervençio governamen-
tal. B a partir da explicitação da política tecnológica, no
final da d~cada de 60, que se intensificou a criação de ór~
gios e mecanismos voltados para as atividades científicas
tecnológicas e se ampliou os recursos alocados para esta
conforme pode se verificar pela Tabela 3.6.

O crescimento do aparato estatal responsivel
formulação e.execuçio da política tecnológica a nível de

e-a r e a,

pela
Go-

verno Federal. pressup5e a existência de conflitos e superpo-
siç5es, caso nio forem devidamente estruturados e coordenados.
Assim,foi criado o Sistema Nacional de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico, "com o objetivo de definir urna estrutu-
ra política institucional, capaz de viabilizar a política na-
cional de Ciência 6 Tecnologia estabelecida pelo Governo Fe-
deral e que pudesse ser implementada e acompanhada de forma

46 MINIST:t:RIODO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL. Programa
Estrat€gico de Desenvolvimento. 1968-1970.
1969. p. 44-5

47·PRESIDENCIA DA REPúBLICA. Metas e Bases páráa Ação deGo

Brasília,

verno , Brasília, 1971. p , 115-8
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descentralizada e articulada"48.

T A B E L A 3.6
Dispêndio de C & T no Orçamento da União.
(Cr$ milhões em valores correntes)

(1) (2)
.ORÇAMENTO DE •ORÇAMENTO DE PARTICIPAÇAO.ANO C & T (A) UNIÃO (B) A/B 100%x

.:1970 165,1 19 ..703,4 0,84
1971 228,5 26.738,8 0,85
1972 .355.,.7. .34..9.35,4 .1,02
~1973 4.73.,6. .52.129,3 0,.91

,-
.·1974 737,4 71.713,5 1,03
'1975 1.730,7 113.396,4 1,53
.1976. 3.459,0. .' . 189.377,5 1,83
. 1977 4.777,8. 287.540,5 1,66
.1978 7.013,1 322.000,0 2,18 .. '

:.19.79. 10.336,0 569.799,5 1,81
1980 18.528, O 877. 863.,0 2,11
1981 43.54.9,6. 1.888.500,0 2,30
.19.82 145.533.,8 4..000.200,0 3,6A

1983 (3) 380.000,0 .8.989.000,0 4,2
-.

Fonte: extraido de: Recursos Financeiros destinados i C & T.:
In: Revista Brasileira de Tecnologia. Brasília, ... ~.

13 (4) : 44-9, out/dez 1981.
OBS: Fonte original do autor:

(1 e 2) República Federativa do Brasil. Orçamen-
to da União. Brasília, Departamento de Imprensa
Nacional, 1970/82. (3) Orçamento da União/1983 .

..,..4"g;-----
ALBUQUERQUE, Lyna1do Cavalcanti de. política científica

e tecno16gica, Brasília, CNPq - Coordenação
ria1 1981. p.7

Edito-
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3.5.1 Sistema Nacional de ti~ncia e Tecnologia

A organização das atividades de Ci~ncia e Tecnologj.a
foi estruturada na forma de sistema, em conson~ncia com o De-
creto-Lei 200 de 25/02/196749. De acordo com o Decreto 70.553
de 15/05/72, integram este sistema todas as unidades organiza-
cionais de qualquer grau que utilizem recursos governamentais
para realizatem atividades de planejamento, supervisão, coord~
nação, estfmulo, execução ou controle de pesquisas cientfficas
e tecnológicas. Além disso, na formulação da política de Ci~n-
cia e Tecnologia, o citado Decreto fixou compet~ncia privativa
do CNPq no assessoramento sob o ponto de vista científico e
tecnológico e do Minist~rio do Planejamento, atual Secretaria
do Planejamento da Presidgncia da Repfiblica, sob os aspectos
econ6micos e financeiros.

Com o Decreto 75.225 de 15/01/75, este sistema p as -
~ou a ser denominado de Sistema Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico. - SNDCT. Esse Decreto determinou a
criação nos Minist~rios de 6rgãos setoriais, preferentemente
sob a forma de Secretária de Tecnologia, para supervisionar t~
das as unidades do respectivo Ministério envolvidas com ativi-
dades científicas e tecnológicas. A Figura I apresenta de for-
ma simplificada a estrutura do SNDCT, cujos órgão~ componerites
estão relacionados no Anexo I a eSte Capftulo. Quanto as atri-
buições, os componentes do SNDCT são:

a) Orgão de decisão superior: Presidente da RepGblica, as-
sistido pela sua Secretaria de Planejamento - SEPLAN;

b) Orgão central: CNPq que entre outras atribuições tem a
de auxiliar a SEPLAN na formulação da polftica global
de Ci~ncia e Tecnologia a nível de Go~erno Federal e a
coordenação do SNDCT;

c) Orgãos setoriais: Secretarias de Ci~ncia e Tecnologia
dos Ministérios civis e órgãos equivalentes nos milita-
res; e

d) drgãos secsionais: entidades da administração direta e
indireta que, no âmbito dos Ministérios, realizam ati-

49 Decreto-Lei 200 de 25/02/67, Art. 30 e parágrafos e Art.31
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vidades de planejamento, supervis~o, coordenaç~o, esti
mulo, execução ou controle de pesquisas científicas e
tecno lógi cas e sua ut i lização pe 10s se t ores econômicos

. . 50
e SOCIaIS

~ - ~Dentre estes orgaos merecem destaque o CNPq como or-
gão central e a Secretaria de Tecnologia do Minist~rio da In-
dústria e do Comércio - STI/MIC. O CNPq que fora criado em
1951 na for~a de Conselho diretamente vinculado ao Presidente
da República, foi transformado em 1974 em fundação de direito
privado vinculada diretamente ~ SEPLAN. As atividades do CNPq
são basicamente: a) assessoramento na formulação da política
nacional de Ciência e Tecnologia; b) órgão coordenador do ...
SNDCT a nive1 nacional; c) fomento ~ geração de conhecimentos
científicos e tecno16gicos atrav~s de apoio ~s instituições
de ensino e pesquisa e da concessão de bolsas de estudo; e d)
execução direta de atividades de Ciência e Tecnologia atrav~s
de unidades diretamente vinculadas, como é o caso do IBICT -
Instituto Brasileiro de Informação Científica e' Tecnológi-
ca 5l.

A Secretaria de.Tecno1ogia Industrial criado em 1972
é o 6rgão setorial do Ministério da Indústri~ e do ComErcio
encarregado da coordenação do Sistema de Tecnologia Indus-
trial. Compõem este Sistema diversos órgãos diretamente vincu
lados a STI, conforme pode ser visto no ANEXO a este Caprt~
lo. Basicament9 o Sistema de Tecnologia Industrial atua em 3
ireas: propriedade industrial e transferência de tecnologia;
fomento i geração de teçno10gia; e qualidade industrial.

Para assegurar a atuaçãó integrada do SNDCT foi ins-
tituido, conforme ji mencionado; o PBDCT como instrumento de
previsão, orientação e coordenação~ tendo como esquema finan-

JO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO & CONSELHO NACIONAL DE DESENVOL
VIMENTO CIENT!FI CO E TECNOL6GI CO. Sistema Nacional, de
'Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
CNPq, 1982 • p. 5

51 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO & CONSELHO NACIONAL DE DESENVOL
VIMENTO CIENTtFICO E TECNOL6GICO. CNPq: relatório,
1981, Brasília, CNPq, 1982.

Brasília,
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ceiro um orçamento t ri ena l, A elaboração da proposta da PBDCT
~ atribuida i SEPLAN, com o auxilio do CNPq e a aprovaçao fi-
nal cabe ao Presidente da RepGblica. Para a sua execuçao, os
PBDCT,s t~m como principal instrumento financeiro os recursos
do FNDCT, que t~m como Secretaria Executiva a FINEP - Finan-
ciadora de Estudos e Pesquisas, empresa pGblica vinculada i
SEPLAN.

3.5.2 Os Planos de Desenvolvimento Cientffico e Tecno-
lôgic'o

O I PBDCT, que vigorou no período de 1973 a 1974, d~
talhou as diretrizes traçadas. no I PND para o desenvolvimento
científico e tecno16gico. Em relaç~o i tecnologia, este Plano
estabelece como estrat~gia bisica: a) fortalecer o poder de
competição nacional em setores priorit~rios, .p~incipalmente
os de alta densidade tecnológica, suplementando a importação
de tecnologia com es~orço de adaptação e criação própria; e
b) concentrar recursos em prioridades tecnológicas claras, di-
ante da impossibilidade de cobrir todo o espectro de novas ~-

A, S2 - d .... Ireas tecnologlcas . Para a execuçao essa estrategla o
PBDCT estabeleceu as seguintes ireas de atuação: a) desenvol-

..

vimento de novas tecnologias; b) fortalecimento da capacidade
de absorção e criação de tecnologia pela empresa nacional, pQ
blica e privada; c) consolidaçã.o da infra-estrutura de pesqu i.
sa cientffica e tecnológica, principalmente na ~rea
mental; d) consolidação de um sistema de apoio ao

governa-
desenvolvi

mento cientffico e tecnológico; e) integração IndGstria-Pes-
quisa-UniversidadeS3• Para a execução do Plano foi programado
um dispêndio de Cr$ 4.267 milhões (em Cr$ de 1973) para o bi~
nio, distribuidos para v~rios programas prioritirios~ A Tecno
logia Industrial foi a que teve a maior parcela 28,5%, pois a

52 PRESIDENCIA DA REPÚBLICA. Plano Nacionálde DesenVolvimen
t~, Bras flia. 1971. p. SS-6

S3 PRESIDENCIA DÁ REPÚBLICA. Plano Bisico de Desenvolvimento
Cientfficoe Tecnológico. 1973/74. Brasflia.
1973. p , 6-12

Junho,
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indfistria, notadamente a de bens de capital e de insumos b~si
cos,havia sido encarada como setores estrat~gicos para o de-

I" t .-," 54senvo VImen o economlCO
O 11 PBDCT, elaborado para o período de 1975 a 1979,

teve como orientaçib b~sica as opçoes consideradas no 11 PND,
a saber: preservar o equilíbrio entre a pesquisa f undame rrt a',
pesquisa aplicada e desenvolvimento; atualizar a tecnologia
de grande n~mero de setores, fazendo-os beneficiar-se de ~o-
nhecimentos j~ existentes em países desenvolvidos; e evitar o
desperdício de recursos naturais, particularmente os nao-reno

,A • 55 dI" I dvave i s '. A grosso mo o, I PBDCT segue as mesmas 11.nlas e
atuação do anterior, no que se refere ~ política geral. Quan-
to ~ política de tecnologia industrial, cujo objetivo b~sico
6 garantir o suprimento de tecnologia requerida para a expan-
são e modernizaçio do parque industrial brasileiro, a atuação
se desdobra em 3 direções: na consolidação da infra-estrutura
tecno16gica interna e no desenvolvimento de uma açio regulado
ra; no apoio ~ empresa nacional; e na promoção do aproveita-
mento dos recursos naturais do País. Para isso, são propostos,
entre outros, a implementação de um amplo programa de normali
zação; a modernização e conso1idaçio do sistema de proprieda-
de industrial; o fortalecimento da engenharia de projeto e da
atividade consultiva; a seleçio de tecnologia a importar; a
" - d d' . . 56lmplantaçao e centros e pesquIsas em empresas nacIonaIs

O 11 ~BDCT, estabelecido para o período de 1980 a
1985, igual aos anteriores, tamb~m representa um desdobramen-
to do 111 PND. Este Plano fixa como objetivo final para o se-
tor em pauta, diminuir a depend~ncia científica e tecnológica
d P •. 57 A . 1...·... t it do aIS'. autonomIa tecno oglca e expressamen e Cl a a no

54 PRESID1:NCIA DA REPÚBLICA. Plano Básico de Des'envolvimento
Científico e TecnolEgico. p. 16

55 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 11 Plano Nacional de De-
senvolvimento (1975-1979). Brasília, 1974. p. 135-6.

56 PRESID1:NCIA DA REPÚBLICA. 11 Plano Básico de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico, Brasília, 1976. p.75-7

57 PRESID1:NCIA DA REPúBLICA/SECRETARIA DO PLANEJAMENTO. 111
Plano Nacional de Desenvolvimento, 1980/85, Brasília,
março 1981. p.70
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111 PBDCT: "o objetivo básico da pOlítica tecnológica
trial 6 o de aumentar o grau de autonomia nacional na

indus-
-area.

Para isto, & condiç~o neccssâria fortalecer a capacidade de
b - 1 Lo z i d . . ,,58geraçao e a sorçao ce tecno ogla as empresas naClonalS

Enquanto o I e o 11 PBDCT apresentavam as aç6es do
governo em termos de programas e projetos, o 111 PBDCT traça
apenas diretrizes gerais de política, ao qual se seguirá um
processo de .seleção de programas, projetos e atividades para
os diversos setores, elaborados com a participação de cientis
tas, t é cn i cos , empresários e representantes de órgãos do ....
SNDCT. Essa seleção promovida e coordenada pelo CNPq, atrav~s
do seu Conselho de Ci~ncia ~ Tecnologia, dâ origem as "Aç6es
Programadas em Ci~ncia e Tecnologia". Cada AçãoPTogramada
tem seu orçamento-programa que ~ revisto anualmente atrav&s
de acompanhamentos e avaliaç5es fíSico-financeiras.59Do ponto
de vista metodolôgico, o 111 PBDCT representa um avanço sobre
os anteriores, na medida em que descentraliza o planejamento
a nível de setores e permite a participação de representantes
dos diversos segmentos que atuam nos respectivos setores. A
"Ação Programada em Ci~ncia e Tecnologia para o Desenvolvime:.!.
to Industrial" contou com a colaboração de aproximadamente 30
órgãos governamentais, 30 associ açce s e sindicatos patronais,
40 instituições de ensino e pesquisa e 100 empresas ~~blicas
e privadas, num total de 500 pessoas aproximadamente60• Esse
nfimero não € nada excepcional para uma tarefa tão importante
quanto a de programar o desenvolvimento da tecnologia indus-
trial de um País. Apenas significa um avanço, uma pequena a-
bertura para usar uma expressão muito em voga atualmente, se
considerarmos os períodos an~eriores, quando os planos eram

58 PRESIDENCIA DA REPúBLICA/SECRETARIA DO PLANEJAMENTO.III
Plano Bãsicode DesenVolvimentoC~~ntíficoe Tecnológi-
co, 1980/1985, Brasília, CNPq, 1980. p ,33

59 PRESIDENCIA DA REPÜBLICAjSEPLAN. 11 PBDCT ~ p. 7-8
60 GARGIONI, S~rgio Luiz. In: Seminário de Integração Tecno-

lógica na Indfistria Química, 1. são Paulo, Set. 1588.

Anais. são Paulo. Associação Brasileira de Indfistria
Química e de Produtos Derivados.
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elaborados em gabinetes fechados.
Para implementar as diretriz~s do lI! PBDCT, este Pla-

no estabelece que "serão mobilizados e reorientados os instru-
mentos de coordenação e planejamento do SNDCT e os instrumen-
tos financeiros, fiscais e creditícios em vigor, sem pre]U1ZO
d . d i 1· . ,,61 .~a rie cessr ace ce cr i ar novos me can is mo s . Este plano preve
que a estruturação do SNDCT dever5 estar concluída durante a
sua vigªncia; sob a coordenação do Conselho Cientifico e Tecno
lógico do CNPq. Os instrumentos de planejamento serão o PJ3DCT
que explicita as diretrizes de política, bem como os setores
priorit5rios de desenvolvimento e a Ação Programada, que o de-
talha a nfvel de programa e atividade. O financiamento i Ci~n-
cia e Tecnologia continuar5 sendo feita de forma descentraliza
da e sua sistemática aperfeiçoada para "dar maior racionalida-
de econômica ao elenco de subsídios; considerar as condições
de risco inerente ãs atividades de pesquisa e desenvolvimento;
e ampliar a utilização de modalidades de participação no risco
da pesquisa, especialmente no caso da pequena e m~dia empresa,
em ramos específicos de produção" Cp. 19). O sistema fiscal e
creditício, conforme previsto no Plano, será objeto de estudo,
de mod6 a utilizá-los corno instrumentos efetivos de estímulo
i realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento pe-
las empresas, seja diretamente, seja através de sub+c cnt rat a-
çãono País. O Plano ainda prevª o aperfeiçoamento do Sistema
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial e
do Sistema de Propriedade Industrial, duas áreas da esfera de
ação da STI/MIC62•

Coordenar e articula~ tantos órgãos e instrumentos
nao e certamente uma tarefa fácil, principalmente quando a a-
çao governamental se desenvolve diante de um cenário desfavo-
rável, como o que vemos atualmente, caracterizado ~ntre ou-
tros por recessão, inflação elevada e alto endividamento ex-
terno. Em situações como esta, medidas de curto prazo se im-
põem ~obre as demais, comprometendo seriamente os objetivos
de desenvolvimento tecnol6gico, que exigem medidas de caráter
duradouro. Por outro lado, € em situações como esta que mais

61 PRESIDENCIA DA REPOBLICA!SEPLAN,
62 PRESIDENCIA DA REPDBLI CA!SEPLAN ,

III PBDCT. p.17
111 PBDCT. p.19-20.
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se faz sentir a necessidade de um elevado grau de autonomia
tecnológica,não só porque economiza divisas pela diminuição
da importação de tecnologia implícita e explícita, mas princi
palmente em função da preservação do parque industrial exis-
tente. Pois, na retomada do crescimento econ5mico, este par-
que poderá se encontrar completamente obsoleto em decorrência
do desenvolvimento tecnológico verificado nos países c~ntrais.
Dessa forma~ a busca de uma autonomia tecnológica, objetivo
explícito do 111 PBDCT, pode-se constituir também num impor-
tante fator de superação da atual crise econ5mica.

3.6 Conclusão e Considerações Finais

o Estado é o grande promotor e produtor de tecnolo-
gia, dada as características do moderno processo de produção
de Tecnologia e da sua importância como fator de desen-
volvimento socio-economico. Conforme Sábato (1972) "a inter-
venção do Estado é causa e também consequência da crescente
importância da Ciência e da Tecnologia na vida dos países mo-
dernos e soberanos". Ainda conforme o mesmo autor, "nos paí-
sesmais desenvolvidos o Estado não é apenas o maior produtor
de conhecimentos técnico-científicos,mas também o principal
promotor da produção de tecnologia,,63.

Se a participação estatal é decisiva nos países maIS
desenvolvidos, com maior razão deverá ser nos parses menos de
senvolvidos, onde o setor produtivo privado é fraco e opera
num contexto de escassez cr5nica de recursos. Daí existir ho-
je um consenso quanto ~ importância da intervenção govername~
tal para promover e sustentar um ritmo adequado de produção
de tecnologia, independente do estágio de desenvolvimento em
que o País se encontra.

No Brasil, a explicitação de uma política de desen-
volvimento tecnológico deu-se no final da década de 1960,quag.
do o processo ~e industrialização já havia completado a sua
fase prevista de substi tuição de importações. De lá para ca
foi sendo montada uma infra-estrutura de Ci6ncia e Tecnologia
e, hoje, mais de 2 dezenas de instituições governamentais a-
63 SÃBATO, J. A. EI Comêrcio de tecnologia. p.25
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tuam nesta ~rea. Tamb~m no setor privado essa política parece
ter produzido algum efeito, pois € a partir dessa €poca que a-
parecem de forma mais intensa as atividades de P & D nas empr~
sas. Conforme estudo realizado pelo CNPq, de 52 emp:resas pes-
quisadas, 43 iniciaram essas atividades a partir de 196864.

N~o obstante o crescimento do aparato governamental
e do namero de centros cativos de P & D, o Pafs ainda não al-
cançou um grau de autonomia tecno15gica desej5vel, uma vez que
ainda a parcela de tecnologia importada f maior que a produzi-
da internamente. De fato, conforme dados levantados pelo INPI,
a indUstria de transformação, em 1977, gastou com a compra de
tecnologia do exterior, duas vezes mais do qu~ investiu inter-

d -. 6S ] •.. .namente na pro uçao lnterna . Em outras pa .avras, o PalS aln-
da continua dependente de tecnologia produzida em países desen
volvidos. Os instrumentos de pOlftica tecno16gica .que a seguir
serão apresentados, tem sido apontado por diversos autores, a!
guns dos quais j~ citados neste t~abalho, como dos mais rele-
vantes para promover a produção interna de tecnologia.

64 MAURILIO F. Cruz Filho & MACULAN, Anne-Marie. Propriedade
industrial e transfer~ncia de tecnologia. Brasília, CNP~
1981. p.24

65 ARRUDA, Mauro Fernando Maria. Incentivo ao desenvolvimento
tecno15gico' da empresa nacional. In: Seminirio de .Inte
graç âo Tecnológica na En dús t ri a Química, 1, São Paulo,
Set 1982. Anais. são Paulo. Associação Brasil~ira de
IndGstria Química e de Produtos Derivados.
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4 FINANCIAME!~TO DA PR9'pUÇÃO DE TECNOLOGIA

Por financiamento da produção de tecnologia seri aqui
entendido as diversas linhas especiais de cr~dito mantidas p~
lo governo federal para apoiar as atividades de pesquisa, de-
senvolviment6 e engenharia. Ou seja, as diversas modalidades
de empr~stimos destinados ao fomento do processo de produção
de tecnologia.

Existe atualmente um verdadeiro consenso de que estas
linhas de cr~dito representam um dos principais instrumentos
explfcitosde polftica tecno18gica. Praticamente todos os au-
tores tem apontado para a relevSncia deste instrumento, tal
como Sibato (1972) ji citado (yer pag 48 ). O estudo realiza-
do pela OBA, também mencionado anteriormente, aponta entre os
5 instrumentos de fndole econ8mica de maior repercussão sobre
as atividadestecno18gicas, o estabelecimento de linhas de
crédito para a execução e contratação, por parte da empresa,
de atividades de pesquis~s, desenvolvimento experimental e en
genharial• E não poderia· ser de outra forma urna vez que estas
atividades envolvem~ via de regra, custos altos, prazos de ma
turaçâo longos e riscos elevados.

4.1 Custo da Produção de Tecnologia

Conforne foi visto no segundo capftu10, a produç~o de
tecnologia se realiza atrav€s das atividades de pesquisa, d~-
senvolvimento, engenharia e ~8 se completa quando o produto
novo, . aperfeiçoado ou produzido sob novo processo for ef et i
vamente introduzido no mercado. Essas atividades envolvem ga!
tos vu1tuosos pois exigem pessoal capacitado, instalaç6es ade
quad~s. equipamento~, instrumentos e materiais de consumo es-·
·peciais, bem como a manutenção de um fluxo contfnuo de infor-
maç3es cientificas e tecno16gicas. Acrescenta-se ainda as des.

1 ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS. La gesti8ntecno-
18gica e11Am~rica Latina: informe final deI grupo de
expertos sobre gesti8n tecno18gica. Washington, D.C.
Departamento de Assuntos Cientificos, 1978. p.23
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pesas referentes a seguros, patenteamento, licenciamento e as
de car~ter administrativo, tais como, obtenção de recursos fi
nanceiros, incentivos fiscais e compra de mat~riais e equipa-
mentos dentro e fora do pais.

Os gastos com pessoal referem-se, via de regra, a sa-
l~rios e encargos de pesquisadores de nivel superior, t~cni-
cos de nivel médio e pessoal de apoio administrativo e, even-
tualmente, estagi~rios e bolsistas. De um modo geral, estes
gastos representam o item mais caro dos custos operacionais
de um Centro Cativo de P & D ou de um Instituto de Pesquisas
Industriais. No Centro de Tecnologia da Usiminas,por exemplo,

~. d 2 d·este ltem representa 73% o total ; no Centro e Pesqulsa e
Desenvolvimento da Fundição TUPi3, cerca de 70%; no IPT, ~..•
75%4. Estes percentuais elevados devem-se i necessidade de
manter equipes multidisciplinares de alto niv~l, com grande
nGmero de profissionais graduados e pôs-graduados·. O IPT pos-
suía em 1981, de um total de 3.104 funcion~rios ao todo, 831
técnicos de nivel superior (26%)5. O Centrd de Pesquisa e De-
senvolvimento da Telebr~s - CPqD, de um total de 404 profis-
sionais em 1981, 204 tinham nível superi6r, sendo que destes,
42 eram mestres e doutores6. O número de pessoal lotado nos
centros cativos de P & D dos maiores conglomerados estatais
pode ser visto na Tabela 4-1. A tabela 4-2 apresenta a dis-
tribuição percentual dos diferentes nfveis de qualificação o~
tidos de um levantamento realizado em 158 instituições execu-
toras de pesquisa no País.

2, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO & CONSELHO NACIONAL DE DESEN-
VOLVIMENTO CIENTiFICO E TECNOL6GICO. Setor ProdUtivo Es
tatal. Brasília, CNPq - Coordenação Eletonal, 1982
p.64

3 PIESKE, Ad01ar. Desenvolvimentd na indústria: a Fundição
Tupy . Revista Brasile'irade Tecnologia ~ Bras f li a ..•..
13(1) : 78-83, jan/mar. 1982.

4 INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOL6GICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Relát'ório AnUal 1981. são Paulo, 1982.
1220) .

5 IPT. Relatório Anual 1981.
6 SEPLAN /CNPq. Setorp~odUtiVo· 'est'atal . p ,39

(Publicação IPT,



T A B E L A 4.1

Recursos Humanos dos Centros de Pesquisa dos seis maiores conglomerados estatais

Pessoal de
Empresas Pesquisadores Técnico de apoio T O T A L

nível .supe.rior. nível médio Administra t.i.vo

Petrobrás 400 400 300 1.100
J

Telebrás 193 47 I
164 ! 404...

í

Cia Vale do 44 137 22 200

IRio Doce
,,

IEletrobrás 107 I .78. .- . .195 454

Siderbrás 95 203. .2.2. 320
•

Nucleobrás .22.0 1.90. ·1- 19.0. . - . .6.0.0.

T O T A L 1. 059 1.055
" 8.9.3- .3.078 I

Fonte: a) SECRETARIA DE PLANEJAt\1ENTO& CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNO
L6GICO. Setor ProdUtivo Estatal. Brasília, CNPq - Coordenação editor ial, 1982
p. 24.



T A B E L A 4.2

Pessoal de Nivel Superior em 158 instituições executo
ra de pesquisa no País.

r-""':---------------------. _
qualificação de
nível superior o

li

Graduação 24,4

Graduação com
aperfeiçoamen to

1:;,4

Mestrado 33,8

+-~-------------------------------------------------------------_.
Doutorado 20 ,5

+-~------~--------------------------------------------------------
.Pós-doutorado 5,9

T O T A L 100,0%

~-------------------------------------------_.----------------------~Fonte: Seriado Estatfstico: C & T no setor produtivo bra-
sileiro. ReVista Brasileira~e~ Tecnologia, Brasília,
1~(4), agost/set. p. 53

Os bens e instalações também representam uma parcela
considerivel nos gastos com produção de tecnologia. Estes ga!
tos referem-se is imobilizações com terrenos, construção ci-
vil, equipamentos, instrumentos, construção de plantas-piloto
e, inclusive, bens intangíveis como marcas e patentes.

A maioria destes bens são evidentemente maiores na fa
se de implantação. ou expansao das atividades de P, D & E, bem
como no início de cada projeto importante. Na Usiminas, os
custos de implantação do Centro de Tecnologia que ocupa atual.

66
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mente uma ~rea de 15.600 m2, foram estimados em US$ 4,05
1hões em 19717. Na Fundação Tupy, para a implantação do cen-
tro cativo de P & D, foram feitos investimentos da ordem de
US$ 4,0 milhões, financiados parcialmente pela FINEp8; a Metal
Leve, efetuou em 1978, um emprestimo junto ~ esse mesmo órgão
de US$ 2,2 milhões que foram utilizados para construir o pré-
dio do Centro de Tecnologia, comprar equipamentos e custear aI
guns trabalhos9.

Além do pessoal e dos bens e instalações, também con-
tribuem para aumentar os custos com a produção de tecnologiaos
diversos materiais de consumo dos laboratórios e plantas-pilo-
to, a energia, a manutenção e as atividades e serviços destina
dos a atualização eao aperfeiçoamento do pessoal técnico,tais
como treinamentos, cursos, reuniões de especialistas e os ser-
viços de informação cientffica e tecnológica. A especificidade
~e todos os recursos citados fazem com que a produção de tecno
logia ~eja uma atividade bastante dispendiosa e que não produz
resultados econ3micos imediatos. Dar a necessidade de encon--
trar fontes de recursos fora do centro de tecnologia pois,
via de regra, eles não são auto-suficientes financeiramente a
curto prazo.

4.2 Fontes de Recursos

Para a manutenção de uma produção continua de tecnolo-
gia e necessário também um suprimento contínuo de recursos fi-
nanceiros e isso raramente pode ser obtido apenas com os re-
sultados do próprio centro de tecnologia! g comum ocorrer ati-
vidades que jamais alcança~ resultados positivos, constituin-
do-se, do ponto de vista financeiro, em perdas irrecuperáveis.
Por isso, o ideal ~ custear as atividades do Centro de P & D
-ou do Instituto de Pesquisa Tecnológica atrave~ de fontes de

7 SEPLAN/CNPq. Setor produtivo estatal. p.64
8 PIESKE, A. Desenvolvimento na IndGstria .. 0 p.78
9 BENCINI, Durval.- Gestâo tecnológica na empresa privada: o

caso Metal Leve. In: Programa Latino Americano do Centro
Tecnolôgico, São Paulo, dezembro 1980. Anais "0 São
Paulo, Universidade de São Paulo. p.6
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recursos que nao dependam completamente dos resultados obti-
dos.

Referindo-se exclusivamente ao custeio das atividades
de P & D na empresa, Marcovitch (1981)10 apresenta duas alter
nativas extremas: a primeira, sustenti-las com recursos da ad
ministração central, com uma porcentagem sobre o lucro ou so-
bre o faturamento da empresa; a segunda, fazer os usuirios,is
to 6, as unidades de produção, pagar pelos serviços obtidos,
que seriam repassados ao custo final do produto. Qualquer de~

•..sas alternativas, continua o mesmo autor, traria consequen~
cias nefastas para o processo de inovação da empresa. De fat~
a primeira alternativa pode levar o centro a sentir-se descom
promissado com resultados e, a segunda tenderia a levi-Io a
se envolver apenas com problemas mais imediatos, deixando com
isso de realizar pesquisas auto-motivadas, que embora não tra
gam resultados tangiveis a curto prazo, são fundamentais para
o desenvolvimento de uma autêntica- capacitação tecno lóg i ca i As
sim, recomenda o autor, que a depend~ncia financeira das uni-
dades de produção~ desejivel mas não deve ser total; de 10 a
20% dos recursos devem ser destinados ~s atividades ou proje-
tos decididos pelo próprio Centro.

A Tabela 4.3, extraida de Marcovitch (1981), apresen-
ta as fontes de financiamento das pr:incipais atividades de um
centro de P & D. :t: importante que a empresa encontre um esqu~
ma financeiro capaz de assegurar a continuidade dos trabalhos
do seu centro cativo de P & D. No Brasil, a receita operacio-
nal da maiQria desses centros ~ oriunda de um percentuil- so-
bre o faturamento ou sobre o lucro. O orçamento anual do Cen-
tro de Tecnologia da Usiminas ~ de 0,5% sobre o faturamento
bruto da empresa: para cobrir as despesas operacionais (pes-
soal, suprimentos para pesquisa e serviços de terceiros); pa-
ra equipamentos, obras civis e treinamento de pessoal no ext~.
rior hi um orçamento especialll. Na Fundição Tupy, o orçamen-
10 MARCOVITCH, Jacques. O Centro de tecnologia na empresa:

seu papel no processo de inovação. Revista de Adminis-
tração. são Paulo, 16(2) : 31-47. Abr/Jun. 1981. p.40.

11 .LEAL, Francisco Lanna. A gestão tecnologica na empresa p~
blica. In: Reunião sobre Gestão Tecnológica na Empresa
Brasileira. ~nais •.. São Paulo, OEA-FINEP-USP. p.7



to do centro cativo ~ da ordem de 0,7% sobre o
to;12 na E1etrometal, os gastos com tecnologia
7%.13 A Tabela 4.4 apresenta a participação dos

faturamen-
representam
dispêndios
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com Ciência e Tecnologia na receita operacional de algumas em
presas produtivas estatais.

T A B E L A 4.3

Custeio das atividades de P & D na empresa

PE S QUI S A
DESENVOLVIMENTO

ENGENHARIA E ASSISTBNCIA
T~CNICA~--------~--------------------------'~'~------------'-----------------i

Custeado em grande parte
via "imposto" geralmente
sobre o faturamento.
Orçamento anual envolvé~
do o respons5vel da pes-
quisa e os diretores da
organização.

- Custeado em grande parte
via pagamento incIuIdo
no custo do produto.
Orçamento anual envolvé~
do os responsáveis técni
cos das divisões e os
respons5veis da pesqui-
sa e desenvolvimento.

Fonte: Extraído de: MARCOVITCH, Jacques. O Centro de tec
no10gia na empresa: seu papel no
çao • Rev:istade Administração.
31-47. Abr/Jun, 1981. p.40

processo de inov~
são Paulo, 16 (2)

De um.modo Rnálogo aos centros cativos de P & D, tam-
bém os Institutos de Pesquisas Industriais estatais não devem
ser mantidos única e exclusivamente através de dotações orça-
mentárias~ para não reforçara fraca interação Instituto·- In-
dústria, confo~me mostrado no capítulo 2 (ver pag 22). Para

12 PIESKE, A. Desenvolvimento na indústria: a Fundição Tu-
py. p.79

13 ELETROMETAL, Aços Finos S/A. Tecnologia de Vanguarda. são
Paulo, s.d. (Divulgação promocional).



T ABE LA 4.4

Participaçio de Ci~ncia e Tecnologia na Receita Operacional de Empresas Estatais Se1e-
·cionadas (em l).

EMPRESA 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I... I . , . , I

I Ii

I ! IPetrobrás 0,3 I O .2 0,3 0,3
:

I
I

I
,

Telebrás 1, 7 1,6 1,1 1,4 I
I I I

Cia Vale do IRio. Doce 0,2 0,2 0,3
·1

1,5
I.. I ' , . , , ... ..

~

I I
I !

E1~trobrãs ,1,3 2,8 1,5 1,5 I
. . . . . . I j

! I

I !Siderbr~s O ,2 0,1 '0 ,3 0,4 I. . . . . . . . . , . ....

IEmbraer - _.- 7,1 3,6

I

ICESP - - 1,1 I 0,6.... . , . .

Fonte: a) SECRETARIA DE PLANEJMvIENTO & CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TEC
NOLdGICO.Set~r P~odutivo Est~tal. Brasflia, CNPq - Coordenação Eletonal, 1982
p.64
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forçar estes Institutos a desempenhar seu papel de fábricas
de tecnologias, que ~ para isso que foram criad6s, € necessá-
rio que parte das suas receitas sejam obtidas atrav€s da co-
mercializaçio dos seus produtos. Isto faz com que os Institu-
tos saiam dos seus casulos e se voltem para as necessidades
das indfistrias e aprendam a produzir tecnologia com valor de
troca. Assim, eles poderão contribuir de forma significativa
para a substituição de tecnologia importada. O IPT; por exem-
plo, tem adotado um modelo financeiro que estabelece o objeti
vo de alcançar uma receita própria de 70% do orçamento de cus
teio e os outros 30% restantes seriam complementados atra~~s
d b - . 14 d.e su vençoes govern.ament ai.s. Um esquema .esta natureza pe!
mite atender a demanda das indfistrias e, ao mesmo tempo, o de
senvo1vimento de atividades auto-motivadas de longo alcance e
maiores riscos.

Quanto i questão do risco € necess;rio esclarecer que
nem todas as atividades tecno16gicas sio altamente incertas
como geralmente se propala. Na verdade, somente sio bastante
arriscadas as pesquisas or~ginais, voltadas para a produção
de um novo produto ou processo. Os aperfeiçoamentos, isto -e,
as introduç6es de melhorias sao, via de regra, atividades se-
gur~s, pois geralmente são efetuadas a partir de problemas
t~cnicos e mercado16gicos percebidos e identificados. A Tabe-
la 4·i5 extrafda de Rattner (1977)15, apresenta os diversos
graus de incerteza associados is diversas formas de ativida-
des tecnológicas. Pode-se perceber que as atividades de maior
grau de incerte za sâo as que estio mais dis tantes da produçã.o
e do mercado. Como foi visto no capftulo 2, da invenç~o a ino
vação geralmente ocorre um tempo considerável (ver pag 12).
Esse tempo ê ainda muito maior se for computado também as peE..
quisas anteriores que geraram a própria invenção. Por isso,
os gastos necessários i produçao de tecnologias complexas se
assemelham aos gastos com investimentos de longo prazo. Ou se
Ja,asdespesas monetárias efetuadas para a aquisiçio de um
14 IPT. Relatório Anual 1981.
15 RATTNER, Henrique. Segundo documento de trabalho para a

pesquisa sobre "gestão tecnológica". Revista de Admi-
nistração de Empresas. Rio de Janeiro, 11(6) : 11--31,
nov /dez . 1977. p. 27



T A B E L A 4.5

~.')
/ s:

çao.
Grau de incerteza associado aos v~rios tipos de inova

.~-{--------------..--------
1. Incerteza completa

2. Muito alto grau de incer-
teza.

3. Alto grau de incerteza

4. Incerteza moderada

5. Pouca incerteza

6. Muito pouca incerteza

Pesquisa básica
Invenção básica
Inovaç5es radicais do produto
Inovaç5es radicais do processo
encomendadas a empresa de fora
Inovaç5es importantes de prod~
to
Inovaç5es radicais de processo
no pr6prio estabelecimento ou
sistema.
Novas geraç5es de produtos
estabelecidos

. ..
Ja

Inovação licenciada·
Imitação de ino7ação de produ-
tos
Modificação de produtos e pro-
cessos
Adoção precoce de processos es
tabelecidos
Novo "modelo"
Diferenciação do produto
Agência para inovação de pr(jd~
tos estabelecidos
Adoção tardia de processos de
inovação em seu pr6prio estabe
lecimento
Melhor.amentos .técnicos menores

Fonte: RATTNER, Henrique. S~gundo- documento de trabalho para
a pesquisa sobre "gestão tecnológica". Revista de Admi
histr-ªçãod·eEmpresas. Rio de Janeiro, 11(6) : 11·-:- 31,
nov/dez. 1977. p.27
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bem, no caso tecnologia, só produzirá resultados positivos P..9:.
ra a empresa depois de l.1TIl prazo geralmente longo, duran t e o
qual há somente uma expectativa de retorno sobre o investimen
to realizádo. Daí a impoTtância das linhas especiais de fina~
ciamento mantidas pelo gcveTno, pois & pouco provável que a
maioria das empresas nacionais possam autofinanciar todas as
despesas dessa natureza, uma vez que estas empresas, no seu
conjunto, t~m apresentado dificuldades financeiras cr5nicas,
conforme € amplamente conhecido. De fato, não se trata apenas
de destacar parte do faturamento ou do lucro como receita do
centro cativo, pois isso apenas cobre despesas operacionais.
Os investimentos em obras civis,· instalações, equipamentos,
plantas-piloto e programas de forma~ão de pessoal exigem gran
I

de soma de recursos que praticamente seria impossível encon-
trar na própria empresa ou nas fontes convencionais de finan-
ciamento.

Atualmente existem no Pafs diversas fontes de finan-
ciamentos destinados ao fomento da produção de conhecimentos
científicos e tecnológic6s, oferecidos por diversos órgãos do
SNDCT, alguns dos quais serão apresentados a seguir. As limi-
tações desta monografia não permite realizar um mapeamento
completo e exaustivo de todas as fontes nacionais e interna-
cionais de recursos para a Ci~ncia e a TecnologiG, uma vez
que são tantos e isso constit~i, na verdade, uma atividade e~
pecífica de gest~o tecnológica. Neste trabalho ser~o apresen-

~ .tadas as modalidades de financiamento das principais agencIas
de fomento que opeTam a nfvel nacional. O Anexo a este capI
tulo apresenta uma relaçao sumária dos demais órgãos de SNDCT
que reÇllizam alguma forma de fomento ã produção de tecnolo-
gia. A seguir serão apresentadas as modalidades existentes no
momento nas seguintes agências de fomento:

- Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP;
- Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social;
- Fundo de Incentivo i Pesquisa T€cnico-científica - FIPE~
- Secretaria de Tecnologia Industiial - STI;
- Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecno-

lógico - CNPq.
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4.3 Financiadora de Estudos e Projetos-FINEP

A FINEP ~ uma empresa p~blica vinculada i SEPLAN,cri~
da em 1967, que tem as seguintes principais funções: a) fina~
ciamento de atividades científicas e tecno16gicas; b) Secret~
ria Executiva do FNDCT; c) Secretaria Executiva da Comissio
Coordenadora dos Nficleos da Articulac~o com a Indfistria
CCNAI.16 Os 'Nficleos de Articulação c~m as Ind~strias, insti-
tuidos pelo Decreto 76.409 de 09/10/75 tem por objetivo pro-
mover nas empresas p~blicas e de economia mistas federais a

prefer~ncia pelo fabricante nacional nas compras de equipamen
tos. Cabe ao CCNAI promov~r, atrav~s dos diversos NAI,s im-
plantados, a substituiç~o de importações de bens de capital
e de serviços de engenharia demandadas pelas empresas esta-
tais.

Como Secretaria Executiva do FNDCT, cabe i FINEP ge-
rir os recursos do Fundo e proceder i anilise t~cnica e ava-
liação do m~rito de projetos e programas em função das priori
dades e diretrizes traçadas no PND e PBDCT. Os recursos do
Fundo prov2em basicamente do Tesouro Nacional e são destina-
dos a cobrir todo o espectro das atividades científicas e te~
nol6gicas, atrav~s de Programas Especiais ou de operações di-
retas. A liberaçio de recursos do FNDCT depende de parecei da
FINEP e da aprovação do Ministro-Chefe da SEPLAN e do Presi-
dente da RepGblica. Os recursos ~incu1ados a programas
ClalS sâo repassados para as instituições responsiveis
mesmos, como por exemplo a CAPES, o CNPq e a pr6pria

",

cspe-
pelos

FINEP.

16 Os dados desta seção foram extraidos dos seguintes documen
tos:
a) FINANCJADORA DE ESTUDOS E PROJETOS, Brasília~ Linhas
de atuação. Brasília, s.d. Ip. (Folder).
b) . Programa de apoio ao desenvolvimento tecno-
I6gico dae1l!presánacional; roteiro de solicitação de
financiamento. Brasília, 1978. 29p.
c) CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E
TECNOLÓGICO, Brasília. GUia pará obtenção de recUrsos
nas principais fontesde financiamentoici ~nciáete c-
h616gía. Brasflia, 1981. 99p.
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que se encarregam de administrar a utilização dos recursos re
passados.17 Os recursos do FNDCT podem ser obtidos atrav~s de
operaçoes com ou sem retorno, conforme as caracteristicas da
instituição ou a natureza do projeto. No caso de operaçoes
reembolsiveis, as condições sio negociiveis caso a caso:

Cbmo 6rgio de fomento, a FINEP atua no financiamento
de todas as fases do processo de criação e incorporação de co
nhecimentos;desde a pesquisa bisica at~ o desenvolvimento e
aplicação de novas tecnologias. Os recursos da FINEP sao pro-
venientes basicamente da participaçio societiria da União,
dos repasses do FNDCT e de empr~stimos externos. Estes recur-
sos são especificamente destinados às atividades de pesquisa,
desenvolvimento, formação de recursos humanos e outros que
contribuem de algum modo para a capacitação cientffica e tec-
no16gica do Pais. São beneficiirios destes recursos as Univer
sidades; Institutos e Centros de Pesquisa; empresas nacionais
privadas, públicas e mistas; f i.rrnas de engenharia e/ou consul
toria; entidades governamentais federais, estaduais e munici-
pais. Estes beneficiirios recebem apoio financeiro do FINEP
atrav~s das seguintes modalidades de operações:

financiamento reembolsivel;
financiamento a,fundo perdido.
financiamento conversível em participação '. ..•aClona-
ria;
participação acion~ria;
participação acion~ria com cliusula de recompra;
participação nos resultados do projeto;
participação nos resultados da empresa;
linha de cr6dito;
contratos para pesquisa e desenv6lvimento de ini-
ciativa da FINEP;

o apoio financeiro da FINEP em,operação com retorno

17 Dentre os programas especiais, pode-se citar, por exemplo,
o PROTAP -Programa de Treinamento em Administração de
Pesquisa Cientfficas e Tecno16gicas, com o objetivo de
promover a formação e atualização de pessoal para as a-
tividades'de ger~ncia da pesquisa científica e tecnol6-
gica.
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se faz atrav~s dos seguintes programas:
a) Programa de Apoio ~o Desenvolvimento Tecnológico da

Empresa Nacional (ADTEN);
b) Programa de Apoio ~ Usu~rios de Serviços de Consulto-

ria CAUSC);
c) Programa de Apoio ã Consultoria Nacional CACN).

Qualificam~se para a obtenç~o de financiamento nestes
3 Programas as empresas cujo processo decisório esteja sob o
controle de brasileiros e que operem em atividades considera
das priori tárias no PBDCT. A FINEP opera diretamente ou atra-
v~s de uma rede de agentes financeiros, constituidos por Ban-
cos de Desenvolvimento, que operam apenas nos Programas ADTEN
B AUSC. Al~m disio, a FINEP conta, para a análise de proje-
tos, com os seguintes agentes t~cnicos: IPT; Centro T~cnico
Aeroespacial -- CTA; e Fundação Centro de Estudos Tecnológi--
cos de Minas Gerais' - CETEC.

4.3.1 Programa ADTEN

o Programa ADTEN tem por objetivo financiar a realiza
çao de projetos de desenvolvimento tecnológico e de formação
de recursos humanos nas empresas nacionais, estejam estes sob
a responsabilidade de equipe da própria empreia, de universi
dades, centros ou institutos de pesquisa tecnológica, empre-
sas de engenharia ou de consultoria. A Tabela 4.6 apresenta
as principais atividades financiáveis e os encargos financei-
ros dos empr~stimos contrardos atrav&s deste Programa. Outras
condições de operações são: prazo de carência, at~ 3 anos a
crit~rio da FINEP; prazo de amortização, atS 9 anos. Nas ope-
rações diretas, a participaç~o da FINEP € d~ at€ 70% do valor
do proje t o financiado;' no caso de operação através de agente

..• -financeiro, este deve participar obrigatoriamente com um mlnl
mo de 10% de seus próprios recursos.

As garantias sio determinadas caso a caso, sendo que
a FINEP estabelece as seguintes garantias aceitáveis no caso
ge órgãos públicos: cessão de direi to ao recebimento de quotas
partes de tributos e,outras contribuições parafiscais;
queio de cotas de fundos especiais; caução de trtulos e

blo-
.-.

p re -
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via inclusio no orçamento plurianual de parcelas destinadas i
amortização do financiamento. No caso de entidades privadas,
inclusive empresa~ pfiblicas e sociedades de economia mista,
as modalidades aceitiveis são as garantias reais
penhor e caução) e as pessoais (fiança e aval).

T A B E L A 4.6
Encargos financeiros nos ADTEN

a) Correção monetiria

(hipoteca,

Área .de.Tn.t.e.r.esse.do Pr.o.je.to ~ a. a ( *) !
o _J

40

40

40

energia (fontes alternativas)
agropecuaria
desenvolvimento social
oütros
(*) incidente sobre a variação da ORTN no periodo

60

r--------'--------------------~ "\Natureza do Pro.je.t.o Normal P.M.E. -Jc-).. "Especial**-J:

b) Juros

engenharia basica no Pais
implantação de centros de
p & D
desenvolvimento de produ-
to ou processo
~omercialização pioneira
compra e absorção de tec-
nologia
compra e absorção de tec-
nologia
implantação ou ampliação
de sistemas de controle de
qualidade.
outros

--
2%

-'

2%
2%
3%

2%

3%

~

nas operações!(*) Os juros já inclui a comlssao de serviço
atrav€s de agentes financeiros (**) pequenas e m€dias em-
presas(!**) parcela não-inferior a 20% do custo do projeto
executado por un ive.r.s.ida.de.vo.u.institutode .pe.squis.a..--------------------------------------------------------------------Fonte: FINEP, Brasilia. Linhas de atuação. Brasília,s.d.

Lp , (Eo Lde r ) •
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4.3.2 Programa AUSC

Este Programa tem por objetivo conceder recursos as
entidades de natureza pGblica ou privada, de modo a que pos-
sam contratar empresas de consultoria paTa desenvolver seus
projetos nos setores econ5mico e/ou social.

As principais atividades financi~veis neste Programa,
bem como os respectivos encargos financeiros estio na Tabela
4.7. O prazo de car~ncia ~ de at~ 2 anos e a amortizaçio de
at~ 3. A participação da FINEP ~ de at~ 70% do valor do proj~
to nos Estados do Sul e Sudeste e 80% nos demais. De um modo
geral, o esquema de liberação de recursos ~ atrav~s de parce-
las trimestrais para todos os Programas.

4.3.3 Programa ACN

Este Programa tem por finalidade prestar colaboração
financeira às empresas nacionais de consultoria, de modo a
que estas se desenvolvam e se fortaleçam, do ponto-de-vista
tecnológico, humano e instrumental, tornando-se possível, as-
sim, a gradativa nacionalização do setor. Estão qualificadas,
par~ efeito de solicitação de financiamento, as consultorasde
vidamente cadastradas na FINEP, que disponham de equipe t&cn!
ca especializada e permanente. Consideram-se prioritárias as
solicitaç5es de consultores especializados em ramos não-sufi-
cientemente desenvolvidos no mercado nacional.

São as seguintes as modalidades de projetos possíveiS
de serem apoiadus financeiramente pelo Programa ACN:

exportaçSes de serviços de consultoria, inclusive
,a prospecção de mercados e elaboração de propostas
para participar de concorr~ncias no exterior;
invers5es internas destinadas ao aprimoramento t~c
nico, incremento da efic~ncia e escala de ativida-
de de consultoria, incluindo a implantação de ar-
qtiivos t~cnicos, centros de processamento, desen-
volvimento de sistemas de informação, controle e
gerenciamento de projetos;



T A B E L A 4.7

Encargos financeiros no AUSC
a) Correç~o Monet~ria

Área de Interesse do Projeto
energia
agropecu~ria
desenvolvimento social
outros
(*) incidente sobre a variação da ORTN no período.

b) Juros

79

Natureza .do Projeto

% a.a. (*)

12 % 6 %
outros I 12% 6 I!-

1-- ----1 -----0---.,

planos diretores e estudos setoriais
dentro de programas nacionais e re-
gionais
estudos de viabilidade
projetos b~sicos realizados no País
projetos executivos
estudos e projetos destinados a am-
pliara capacidade t~cnita, adminis-
trativa, produtiva ou operacional

60
60
60
80

NormalP .J'.LE. (*'1.,)

8% -
8% 4%
8% 4%

12% 6%

(*) A tabela de juros j~ inclui a comissão de serviço nas
operaçoes atrav~s de agentes financeiros.
(~*) Pequenas e m~dias empresas.

Fonte: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS, Brasília, Li-
nhas de atuação. Brasília, .sc d . lp. (Folder).

elaboração de manuais t~cnicos e administrativos;
aquisição de instrumentos de medidas, desenho e re
produçao;
treinamento de pessoal.

Os encargos financeiros referentes às atividades aci-
ma podem ser vistas na Tabela 4.8. O prazo de car6ncia 6 de
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até 1 ano;o a amortização, até 3 anos, sendo que a participa-
ção da FINEP ~ de at~ 80l do valor do projeto financiado. Pa-
ra obter financiamento de qualquer Programa, o proponente de-
ve fazer uma consulta prévia à FINEP ou, caso houver, a qual-
quer dos seus agentes credenciados. Nesta fase, a alçada de
decisâo é do diretor da irea onde o projeto se enquadra, com
base em parecer de um grupo de análise. Caso a consulta seja
aprovada, o proponente deverá elaborar a solicitação de finan
ciamento de acordo com roteiros pré-estabelecidos pela FINEP
para cada Programa. Nesta fase, a alçada de decisão é do Dire
tor da FINEP.

T A B E L A 4.8

--
ENCARGOS FINANCEIROS NO ACN

Natureza do Projeto JUROS COR.MONETÁRIA(*)
e~portação de serviços: prospec
çao de mercados e elaboração de
propostas 4% 60%
inversões internas 8% 80%
outros 8% 100 %

--
(*) incidente sobre . - da ORTN período 0.0a varlaçao no

--
Fonte: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS, Brasília. Linhas

de. atuação. Brasília, s.d. lp. (Folder).

"o

4.3.4 Avaliação Sumiria

A FINEP é sem dfivida o maior 6rgão de financiamento
de Ci~ncia e Tecnologia no Brasil. De acordo com a natureza 00

dos projetos possíveis de serem financiados, a sua atuação po
de ser agrupada em 3 categorias bisicas: a) apoio à pesquisa,
desenvolvimento e engenharia consultiva; b) apoio ã criação de
infra~estrutura de Ciência e Tecnologia e c) apoio institucio
nal.

A atuação da FINEP tem sido reconhecida corno importan
te por diversos segmentos do setor produtivo nacional e ê tam
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bém a mais conhecida. Não faltam porém, críticas a ela. De a-
cordo com uma pesquisa realizada por O'Kcefe (1981) em 13 cen
tros cativos de P & D, os financiamentos da FINEP/ADTEN sao
vistos como relevantes para o desenvolvimento desses centros
pelos seguintes motivos: a) porque apoia diretamente a pesqu~
sa; b) porque obriga a pensar, planejar e assumir compromis-
sos com o Programa e, com isio, estimula a tomada de atitude
quanto ~ im~ortincia e o papel da P & D na empresa; e c) in-
centiva o empres~rio mais conserv~dor a assumir um projeto de
P & J) . .•. 1 d . 18 N d'com certo nIve e rISCO . o entanto, e acorao com a
mesma fonte, a efic~cia deste financiamento é comprometida p~
lo excesso de burocracia envolvida na solicitação de financia
mento e no controle do projeto em andamento. No caso de finan
ciamento para compras de equipamentos menos caro, a pesquisa
evidencia que h~ a tend~ncia de não pedir financiamento, pois
o custo da solicitação, em termos de homens/horas e atrasos
no projeto superam qualquer economia que o financiamento pod~
r~ trazer. Além disso, este tipo de financiamento esti fora
do alcance da Pequena e MGdia Empresa porque elas não pos-
suem pessoas especializadas, capazes de preencher toda a pap~
lada e negociar com os representantes da FINEP.

O excesso de burocracia e rigidez também foi identi
ficado num outro estudo conduzido por Villela e Baer (1980):
"embora a FINEP tenha entre seus principais objetivos encora-
jar a pesquisa e o desenvolvimento tecno16gico por meio de em
préstimos subsidiados, seu desempenho não foi unanimemente
10uvado,,19. Demora excessiva na aprovação dos financiamentos,
falta de pessoal especialista para discutir o projeto a nível
técnico são algumas das reclamações apresentadas por empresá-
rios que solicit2ram financiamento na FINEP. Mesmo com todas

18 O'KEEFE, Willians M. Instrumentos-chave paTa P&D: uma re-
visão crítica. ReVi~t~ Brasileira de Tecno16gia, Bra-
sília, 11(2) abril/junho 1981. p.68

19 VILLELA, Annibal V. & BAER, Werner. O Setor privado nacio
nal: problemas e políticas para o seu fortalecimento.
Rio de Janeiro, Instituto de Planejamento Econ5mico e
Social, 1980~ (Coleção relatórios de pesquisas, 46).
p.198
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estas defici~nc~as, nao se pode negar a importincia deste 6r-
gão para o desenvolvimento tecno16gico do Pais. Muitos cen-
tros de pesquisa foram instalados graças ao seu apoio finan--
ceiro, alguns dos quais ji citados neste capitulo. A15m dis-
so, a sua açio nio deve ser vista de forma isolada, mas no
conjunto com os demais 6rgãos governamentais que de alguma f0E..
ma influenciam o desenvolvimento tecno16gico. S o caso, por
exemplo, da 'articulação da FINEP com a FINAME, empresa do Sis
tema BNDES. Estes dois 6rg~os estabeleceram em 1978 um acordo
de cooperaçio para conceder financiamentos em condição espe-
cial às empresas que desenvolverem sua própria engenharia do
produto e garantir a compra destes produtos atrav~s de finan-
I'

ciamentos em condições especiais. A açio conjunto destes ór-
gãos também tem beneficiado as empresas de engenharia consul-
tiva, constituindo-se basicamente nas suas finicas fontes esp~
cificas de financiamento para este setor. A açio conjunto des
tes dois órgãos foi ampliada e melhorada com a criação dos
NAI,s e do CCNAI. Para efetivamente promovereB a prefer~ncia
pelo fabricante nacional, eles t~m de se voltai para a capaci:
taçio das empresas de engenharia, "pois frequentemente o fato
de um projeto bisico ser feito fora do pais acaba condicionan
do a compra externa de grande parcela de miquinas e equipame~
tos, atendendo àsespecificaç5es da empresa estrangeira . de. 20projetos".

Outra articulaçao importante ~ com o INPI, pela qual
a FINEP/CCNAI participa de um grupo de trabalho que analisa
e emite pareceres a respeito de contratos de transfer~ncia de
tecnologia referentes a bens de capital~ A atuação deste gru-
po seri tratada mais adiante, no capitulo 6. Tudo indica que
~ atrav~s do envolvimento cem os demais órgãos do SNDCT que a
FINEP poderi eliminar as deficigncias ji apontadas e cumprir
com melhor desempenho os seus objetivos. PaTa finalizar, mer~
ce destaque o fato de ser o Presidente desse órgio um dos mem
bros natos do Conselho Cientifico e Tecnológico do CNPq, que
~ o órgão superior de definiçio das diretrizes de política
20 LAGO, Luiz A. Corr~a, ALMEIDA, Fernando L. de & LIMA, Bea-

triz M.F. de. A indfistria brasileira de bens de capi-
tal. Rio de Janeiro: FGU/IBRE, 1979. p.407
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cientifica e tecnol6gica do Pais.

4.4 Programa de Desenvolvimento Tecnológico - FUNTEC/BNDES

o FUNTEC foi criado em 1964 pelo BNDE, atual BNDES, e
atS 1974 esteve voltado basicamente para .a formação de pes-
soaI tScnico de nfve1 m~dio e superior. Foi com o apoio desse
Programa qu~ se implantou no Brasil diversos cursos de
graduação em engenharia21. Posteriormente, em 1974, o

-pos-
FUNTEC

recebeu nova regulamentação e passou a atender outras finali-
dades, dentre elas, a de promover, apoiar e incentivar, medi
ante colaboração financeira a realização de estudos, progra-
mas, projetos e outras atividades voltadas para o desenvolvi-
mento tecnológico. Este Programa que é administrado diretamen
te pelo BNDES, está subdividido em dois Subprogramas: a) Sub-
programa de Demanda e Utilização de Tecnologia e b) Subprogr!
ma de Geração e Oferta de Tecnologia.

O Subprograma de Demanda e Utilização de Tecnologia
visa criar condições atraentes ~ empresa nacional para que
a mesma se interessasse pela inovação tecnológica como fator
de modernização, produtividade e competição. Atende . os se-
guintes tipos de projetos:

a) pesquisa e desenvolvimento;
b) pr~-produção;
c) transferência de tecnologia;
d) capacitação tecno16gica;
e) tecnologia avançada; e

21 As "f - d t - f t"d dln-ormaçoeses a seçao oram ex ral as e:
a) CNPq. Guiü para obtenção de recursos nas principais
fontes de financiamento ~ ciência e tecnologia. Brasf-
.Li.a , 1981. 99p.
b) VILLELA, A.V. & BAUER, W. O setor privado nacional:
problemas e polfticas para o seu fortalecimento. Rio de
Janeiro, Instituto de Planejamento Econ6mico e Social,
1980. (Coleção relatórios de pesquisas, 46).
c) ARAUJO, Alofsio Barbosa. Atuação deBNDES no campo
da tecnologia. Rumos do Desenvolvimento. Rio de Janei
ro, 3S : 18-23, maio/junho, 1982.
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f) capital de risco.
o Subprograma de Geração e Oferta de Tecnologia obje-

tiva atrair as instituições de pesquisa, inclusive as Uni-
versidades a participar mais diretamente no esforço tecno16gi
co da empresa nacional. Neste Subprograma, est~o
os seguintes tipos de projetos:

previstos

a) desenvolvimento de resultado de pesquisa;
b) pesquisa aplicada e desenvolvimento;
c) pesquisa fundamental orientada;
d) capacitação em serviços tecno16gicos; e
e) documentação t~cnica especializada.

O FUNTEC realiza operações a fundo perdido e opera-
çoes reembols~veis a juros subsidiados de 4 a 12% ao ano, com
incid~ncia de correção monet~ria que varia de 40 a 100% sobre
as variações das Obrigações Reajust~veis do Tesouro Nacional.
Os projetos são avaliados segundo um sistema de pontos, basea
dos em crit~rios tais como: projetos de setores altamente
priorit~rios para o BNDES; projetos que impliquem geração li-
quidadedivisas; projetos que impliquem redução de insumos
derivados de petr6leo e ass~n por diante. Como pode-se perce~
ber, estes crit~rios estão fortemente ligados ~s medidas des-
tinadas ~ reequilibrar as contas externas do Pais.

As operações aprovadas pelo FUNTEC podem ser vistas
na Tabela 4.9. Pode-se verificar um decr~scimo. da sua ativida
de a partir de 1975, quando este Programa mudou sua orienta-
ção, deixando de atuar na formação de pessoal como vinha· fa-
zendo de forma preponderant~ at~ então. A partir de 1975 os
principais benefici~rios foram as empresas industriais, prin-
cipalmente as de grande porte do setor de bens de capital. A
pesquisa realizada por O'Keefe, j~ citada em outra seção, mo~
trou que este Progra~a não ~ bem co~hecido e tampouco consid~
rado como yelevante. As retusas de financiamento sob alega-
ções de falta de verba e a tend~ncia a financiar entidades do
governo foram apontados como fatores que contribuem para red~
zir a importância deste Programa como instrumento de promoção
do desenvolvimento tecno16gico naciorial! Atualmente suas fun-
ções tem sido substituidas em grande parte pela FINEP.
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T A B E L A 4.9

FUNTEC / BNDES

Operaç5esaprovadas no Programa de Desenvolvimento Tecno16gi-
co

(1964 / 1981)

----- --
ANO 'CR$ , ANO , CR$

--- -
1964 20,3 1973 6.976,7

! 1965 240,8 1974 5.490,8
1966 359,5 1975 5.336,7
1967 2.439,6 1976 3.728,1
1968 5.189,2 1977 1.671,0
1969 1.061,1 1978 1.168,0
1970 5.120,0 1979 620,6
1971 6.277,9 1980 141,8
1972 2.665,2 1981 435,5

. . . . . ..
~--

( *) Constantes de janeiro de 1982, Inflator utilizado:
lndice Geral de Preços, de Fundação Getúlio Vargas (O-
ferta global; taxas médias anuais).

..

em Cr$ milhões*

Fonte: ARAUJO, Aloísio Barbosa. Atuação de BNDES no campo
da tecnologia. Rumos do DesenVolVimento. Rio de
~aneir6, 35. 18~23, maio/junho, 1982.

4.5 Fundo de Incentivo ~ Pesquisa Técnico-Científica-FIPEC

O FIPEC foi instituido pelo Banco d6 Brasil em 1975
com o objetivo de dar apoio financeiro a projetos de pesquisã
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1, descnvo Lv i ... 122ap.lcada·e esenvo Vlmento experlmenta são beneficiários
deste Fundo, as Universidades, instituições de pesquisa e em-
presas que reunam condições de desenvolverem pesquisas em
suas atividades rotineiras.

Os recursos do FIPEC sao formados por uma parcela de
2% dos lucros líquidos apurados em balanço do Banco do Brasil.
Esses recursos são administrados pelo pr6prio Banco, atrav~s
de um Conselho Consultivo, de comit~s assessores e de uma Se-
cretaria Executiva. Este Conselho, presidido pelo Presidente
do Banco do Brasil e constituido por dois de seus Diretores
e representantes de instituições de pesquisas nacionais, ~ o
6rgâo que traça a política de atuação do FIPEC. O campo de a-
~uação deste fundo refere-se a projetos vinculados aos segui~
tes setores e segmentos:

Energia: fontes e formas nao convencionais, Biomas
sa e Carvão Mineral;
Agropecuária: insumos b~sicos, vacinas, outros me
dicamentos e pesca;
Social: vacinas, medicament6s, aparelhos especiais
de pr6tese e 6rtese, tecnologia de alimentos, ins-
trumentos de laborat6rio não convencionais e equi-
pamentos anti-poluentes;
Industrial: instrumentação e controle de processo,
inform~tica, aeroespacial, qurmica do ~lcool;
Mineração: prospecção e extração, .beneficiamento
ou metalurgia de min~rio;
Transporte: sistema intermodais alternativas; meios
não convencionais de transporte;

22 As .inf orn.aç ôes desta seção feram extraidas de:
a) BANCO DO BRASIL, Brasília. Relat6rio anual 1982.
BrasIlia, 1983. 45p.
b) BANCO DO BRASIL. PRESIDENCIA. ASSESSORIA T~CNICA,
Brasília~ FIPEC; fundo de incentivo i pesquisa t~cnico
científica. Brasília, s.d. lp. (Folder).
c) CNPq. Guia para _obtenção de recUrsos nas princi~~s
fontes de financiamento aciênciá e tecnologia. Brasí-
lia, 1981. 99p.
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Comunicações: pesquisa e desenvolvimento de siste-
mas de telecomunicações.

As modalidades de financiamento do FIPEC sao: a) fi-
nanciamentos a fundo perdido para Universidades, fundações e
instituições p~blicas de pesquisa; b) empr€stimos reembols~-
veis, para empresas e centros de pesquisas do setor privado;
e c) financiamentos mistos, isto €, a fundo perdido e empr€s-
timo reembolsãvel para cons6rcios de universidades ou insti-
tuições p~blicas de pesquisa com empresas formadas para execu
tarem projetos de pesquisa. Não são financi~veis: terrenos e
construções; veiculos; bens importados, com similar nacional;
pessoal do quadro permanente, quando caracterizado como verba
de manutenção da entidade; e despesas indiretas com a admini~
tração do projeto. são condições b~sicas do empr~stimo:

12% a a, a titulo de correçao monetãria;
prazo de restituição de at~ 5 anos, incluida a ca-
r~ncia de at~ 2 anos, contados a partir do t~rmi-
no da pesquisa;
pagamento em prestações anuais.

As propostas de financiamento podem ser feitas através
de qualquer ag~ncia do Banco do Brasil. Do volume total - de
aplicações da FIPEC, 17% foram alocados em pesquisa agropecui
rias; 38% ao setor industrial e 45% em projetos de se~or so-
cial. O n~mero de projetos apoiados por este Fundo não € mUl-
to grande, embora mais de mil propostas tenham sido analisa-
das; por isso, parte dos seus recursos tem ficado o~ioso. A-
crescenta-seque a FIPEC ainda não € suficientemente conheci-
da pela maioria das empresas, não obstante a extensa rede de
ag~ncias do Banco do Brasil.

4.6. Secretaria de Tecnologia Industrial

A Secretaria de Tecnologia Industrial, como 6rgão cen
traI do Sistema de T~cnologia Industrial do Minist~rio da In-
d~stria e do Com~rcio, coordena e fomenta programas, projetos
e atividades de apoio ã pesquisa e desenvolvimento tecno16gi-
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co para o setor industrial.23 A STI realiza a atividade de fo
mento através do Fundo de Amparo ã. Tecnologia - FUNAT, cuj os
recursos são provenientes do orçamento da União, do Programa
de Mobilização Energética, recursos pr6prios e conv~nios com
outros Fundos, em especial com o FNDCT.

Podem solicitar recursos do FUNAT as Universidades,
centros de pesquisa, empresas privadas e entidades pGblicas
federais, estaduais e municipais. Este Fundo apoia financeira
mente as seguintes modalidades de atividades cientificas e
tecnol6gicas: pesquisa bisica e aplicada, desenvolvimento ex-
perimental, testes de padronização e certificação de qualida-
de, propriedade industrial, engenharia de projetos e informa-
ção cientIfica e tecnol6gica. Os projetos 'referentes ~s ativi
dades acima são passIveis de serem financiadas com recursos
do FUNAT desde que se enquadrem nos programas da STr, a saber:

Programa de Apoio e Desenvolvimento Tecnol6gicop~
ra Economia de Energia;
Programa de Apoio a Projetos para Desenvolvimento
Tecnol6gico do Setor Industrial;
Programa de Apoio ao Setor Industrial para Preven-
ção da Poluição Ind~strial;
Programa de Desenvolvimento Tecnol6gico do Etanol;
Programa de Desenvolvimento Tecno16gico de 6leos
Vegetais para Fins Carburantes;
Programa de Desenvolvimento Tecno16gico para Uso
do Carvão Vegetal.

O apoio financeiro da STIjFUNAT pode ser a fundo per-

23 As informaç6es desta seçao foram extrai das das
fontes:
a) SECRETARIA DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL; Informacões bi-

seguintes

sicas. Brasília-DF. s.d , (Folder)
b) CNPq. Guia para obtenção de recursos nas principais
fontes de financia~ehto i ci~ncia e tecnologia. Brasf-
lia. 1981. 99p.
c) ABIQUIM. Seminirio de Integração Tecnol6gica na In-
dGstria. são Paulo, Dezembro, 1982. Abiquim. Anais
p. 57-68. (Apresentação do representante da STljMIC).
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dido ou reembolsivel. Esta ~ltima modalidade ~ reservada para
projetos que tenham por objetivo um produto ou processo possí
vel de comercialização direta. A ST! pode ainda condicionar o
ressarcimento do empréstimo ao faturamento da comercialização
ou aplicação da tecnologia, assumindo assim o risco do empre-
endimento. O prazo de ressarcimento é em geral de até 5 anos,
com 1 ano de carência e correçao mOTletária de 40 a 100% das
variaç5es da ORTN.

A atividade de fomento descrita acima pode desempe-
nhar um papel fundamental na medida em que estiver articula-
da de forma mais precisa com as demais áreas da ST1, a saber:
a) propriedade industrial e transfer~ncia de tecnologia e b)
metrologia,normalização e qualidade industrial, duas áreas
chaves para o desenvolvimento da autonomia tecno16gica. As a-
~ivid~desrelacionadas com metrologia, normalização e certifi-
cação de qualidade representam uma importante interface entre
o SNDCT e o sistema produtivo. De fato, enquanto estas ativi-
dades demandam conhecimentos científicos e tecno16gicos avan-
çados e laborat6rios especializados, o sistema de normas, pa-
drões e medidas constituem as regras em que se baseia a produ-
ção industrial.

4.7 Atividades de Fomento do CNPq24

Desde a sua criação, em 1951, as atividades 'de fo-
mento do CNPq foram basicamente destirtadas i formação de re-
cursos humanos e ao apoio i ~esquisa através da concessão de

24 As informações -referentes a esta seção foram extraidas de:
a) CNPq. Guia para obtenção de recursos nas prihcipais
fontes de financiamento i ciência e tecnolo~ia. Brasí-
lia, 1981. 99p.
bJ CNPqtSEPLAN. CNPq: Relat6rio 1981, Brasília, Coorde-
nação Editorial, 1982.
c) CNPq. Solicitação de Bolsas no País: manual de soli-
citação, Brasília, s/do
d) Solicitação para concessao de auxflio: ma
nual de procedimentos.
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bolsas de estudos e auxIlio a estudantes e pesquisadores indi
vidualmenteconsiderados. A partir de 1980, foram criados di-
versos programas especiais para dar apoio financeiro às insti:.
tuiç5es na criação de infra-estrutura de pesquisa e for-
talecimento de grupos, principalmente os de pequeno porte e
emergentes, que muitas vezes nio sio atendidos por outras a-
g~ncias de fomento. Assim, o CNPq realiza atualmente uma ati-
vidade de fOmento diversificada, que pode ser agrupada em 2
categorias bisicas: a) fomento individual e b) fomento insti-
tucional.

..O fomento individual, atividade tradicional do CNPq e
f ei ta através de: a) concessão de bolsas de estudo no País e
no exterior; b) bolsas de pesquisa, diretamente concedida aos
pesquisadores; e c) auxilio financeiro destinado ã· aquisição
de bens materiais e ao custeio dos serviços necessãrios ã rea
lização de pesquisas efetuadas por pesquisadores apoiados pe-
las instituiç5es a que estejam vinculadas. Em 1981 o CNPq a-
plicou Cr$ 3j5 bilh5es nas modalidades individualizadas de fo
menta, ~eneficiando 9.890 bolsistas e pesquisadores.

Os programas de fomento institucionais tem por objet!
vo dar apoio financeiro às entidades executoras de pesquisa,
tendo como benefici~rios preferenciais as universidades e as
instituiç5es de pesquisa. A tabela 4.10 apresenta a relação
dos diversos programas institucionais, com suas respectivas
ap1icaç5es em 1981. Os programas setoriais visam apoiar pes-
quisa em ãreas e sub-ireas não suficientemente âtendidas por
outros órgãos de fomento; os programas regionais foram conce-
bidos com o objetivo de coni~ibuir para a redução dos desequ!
librios entre as Regi6es do Pais através do fortalecimento de
grupos de pesquisa e do direcionamento de seus esforços para
a prob Lemà ti.ca do Nordeste (Pr ograma do Trópico Semi-Árido) 6.

.da Amazônia Legal. (Programa do Trópi.:o Úmido). Dentres os pro
gramas institucionais merece destaque o Programa de apoio aos
Nucleosde Inovação Tecnológica. Esses Nucleos, os NIT,s, fo-
ram criados em 1981 com o objetivo de atuar como interface en
tre as instituiç5es de pesquisas e suas clientelas poten-
ciais, conforme j; mencionado no Cap!~u10 2 (ver pag 23). Os
NIT,s sao financiados parcialmente pelo CNPq e devem se arti-
cular com os demais órgãos do SNDCT, principalmente o INPI, o



T ABEL A 4.10
CNPq - Progr81Ilasde Fomento Institucionais, 1981

(Em Cr$ 1. 000,00) .r-----------~------------~ ~~~~~~~--~~ _
Programa de Apoio as Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação 71.453
Programa de Apoio aos Grupos Emergentes 22.029
Programa de Estágio Integrado de Alunos em Empresas e Institu-
tõs de Pesquisa e Desenvolvimento 9.9 SO
Subtotal 103.432

"""ProgramasSetoriais
Programa Nacional de Apoio à Química
Programa de Geociências e 'I'ecno.logí a Mineral
Programa de Engenharia Agrícola

68.851
24.195
28.333

Programa de Ciência dos Materiais
Programa de Saúde Animal
Programa Nacional de Tecnologia de Alimentos
Progr@na Integrado de Genética
Programa Integrado de Doenças Endêmicas
Programa de Saneamento Básico
Programa de Instrumentação
Programas Flora e Fauna
Programa de Apoio as Sociedades Científicas e Tecnológicas
Programa de Ecologia HLU11ana
Programa de Alimentação e Nutrição
Subtotal

5.969
42.394

22.710
113.739
96.326
10.000

29.760
36.821
9.974

3.913

10.126

503.111
Programas Reglonais
Programa do Trópico Semi~Árido 453.613

Programa do Trópico Ünido 31.653
Subtotal .485.266
Programa de Apoio aos Nu'cleos de Poli't i.catientlfica e Tecno-
lógica 32,842
Programa de Apoio aos :Núcleos de Inovação Tecnológica 100.000
Programa Editorial 34.172

.T O T A L 1.258.823

Fonte: extraidide CNPq/SEPLAN. CNPq - Re~atório 1981, Bra
s Ll í a , 1982, p. 35
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CEBRAE - Centro Brasileiro de Apoio a Pequena e M6dia Empre-
sa - e outros 6rgãos de fomento, no sentido de integrar as a-
tividades do Instituto a que faz parte com o meio a que deve
atender. A titulo de exemplo, o NIT do IPT em pouco tempo de
vida trouxe diversos contratos vantajosos para este Institut~
graças i sua articulação com o INPI e com a FINEP. bem como
contribuiu para aumentar o nGmero de pedidos de patentes de
invenç5es e'modelos desenvolvidos pelas diversas unidades t~c
nicas do IPT.

Concluindo, as aplicaç5es do CNPq como 6rgão de fomen
to abrange todas as ireas do PBDCT em todas as modalidades de
Ci~ncia e Tecnologia, a saber: formação de recursos humanos,
pesquisa pura e aplicada. desenvolvimento experimental, pro-
priedade industrial, certificação de qualidade, teste e padro
nização, engenharia de projetos e outras formas de apoio ins-
titucional. Os recursos do CNPq prov~m basicamente das trans
fer~ncias do Governo Federal, atrav~s do Orçamento da União e
de conv~nios com diversas entidades nacionais e internacio-
nais, tais como FNDCT, FIPEC, Banco Interamericano de Desen-
volvimento e outros.

4.8 Conclusão e Consideraç5es Finais

A produção de tecnologia envolve disp~ndio de recur-
sos financeiros que dificilmente podem ser suportado unicame~
te pela pr6pria empresa ou instituição depesqui~a. Dar a
grande importância das linhas de financiamento governamentais,
como as que foram comentadasàcima. A descentralização dos ins
trumentos de financiamento traz inGmeras vantagens potenciais,
tais como a de facilitar o processo decis6rio e proporcionar
um atendimento mais flexrvel. No antanto, a dispersão destes
.mecanismDs por diver~os 6rgãos dific~lta o conhecimento de to
das as possibilidades de financiamento disponrveis, exigindo
um esforço adicional por parte das empresas e instituiç5es de
ensino e pesquisa para que possam se valer desses mecanismos
de forma mais efetiva. Essa 'dificuldade poderia ser superada
através de um esforço sistemático de comunicação por parte
destes 6rgãos de fomento. Além disso, as entidades de classe,
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tais corno ABEMI - Associação Brasileira de Engenharia Indus-
trial, ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química
e outra do g~nero poderiam desenvolver algum esquema para di~
siminar informaç6es sobre as linhas de financiamento para
seus associados.

Al~m dessa dificuldade, tem-se constatado que estes
órgãos são excessivamente burocratizados, exigindo um certo
disp~ndio pór parte do proponente na fase de solicitação dos
ernpr ê st imos, -Assim, cria-se urna espe ci e de círculo vicioso,
no qual somente as empresas com disponibilidades de recursos
~ que podem obter financiamentos. Isto afasta as pequenas e
mSdias empresas do acesso a um dos instrumentos mais importan
tes de promoçao da produção de tecnologia. Essa ~ tambSm ou-
tra defici~ncia do sistema de fomento que poderia ser sanada
atrav~s de linhas especiais de financiamento para que empre-
sas de pequeno e m~dio porte possam utilizar a infra-estrutu-
ra de Ci~ncia e Tecnologia já instalada.

Apesar de todas as defici~ntias existentes, os meca-
nismos de apoio financeiro tem realmente contribuido e~ muito
para o desenvolvimento da produção interna de tecnologia. A
maioria dos centros cativos de P & D foram implantados com re
cursos obtidos em condiç6es vantajosas das ag6ncias governa-
mentais de fomento; a maioria dos projetos importante tambSm
foram executados graças a existência destes recursos. Confor-
me Candiota e Araujo (1982)25 os elementos que conferem aos
mecanismos financeiros o papel de instrumentos
de urna pOlítica de Ciência e Tecnologia são:

"a) ~derde seletividade -- atrav ê s dos cr i t êr í os de
prioridade estab0lecidos pelas agências encarregadas
da administração de fundos de finanéiamento, ao nível
de ramos industriais, regi6cs geoeconBmicas, tipo de
empresa, natureza de projeto, etc., torna-se possível

fundamentais

'25 CANDIOTA, Luiz F. Salgado & ARAUJO, Jos~ Tavares de. Como
se financiam C & T na Am~rica Latina. Revista Brasi1ei
ra de Tecnologia. Brasília 13(2) .: 30-39, abril/maio,
1982.
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compatibilizar a execução da politica de Ci~ncia e
Tecnologia com os objetivos das demais políticas na-
cionais;

b) flexibilidad_~~racional - dependendo do grau de
prioridade atribuIdo a cada tipo de empreendimento, os
recursos podem ser liberados sob a forma de doação, de
financiamento com juros subsidiados, ou capital de ri~
co, bem como serem dirigidos a projetos especificas de
P & D, a programas de trabalho de médio ou longo pra-
zo, ou ao suporte institucional;

c) capacidade ~.ecomplementar outros mecanismos de fomen-
to - os estímulos provocados por certos instrumentos,
como por exemplo o poder de compra das empresas esta-
tais, resultam frequentemente na geração de uma deman-
da por recursos financeiros a serem aplicados em pro-
gramas de desenvolvimento tecnológico;

d)fortalecilllentodas empresas nacionais - enquanto que,
com. relação ~s empresas transnacionais a tarefa a ser
executada pela política de Ci~ncia e Tecnologia é a de
negociar o acesso ao acervo de conhecimentos daquelas
corporaç6~s, no que diz respeito ~s firmas nacionais
trata-se de promover sua capacitação tecnológica. Por
isso, em muitos países, as ag~ncias governamentais de
financiamento operam somente com empresas nacionais".

A experi&ncia de diversos países, de acordo com os au-
tores citados acima, sugerem duas recomendaç6es quanto a este
tipo de instrumento: a) o sistema de financiamento deve atuar
em todas as etapas do processo de desenvolvimento científico
e tecnológi~o, financiando desde a pesquisa b~sica até a cons
trução de protótipos, plantas-piloto, serviços d~ engenharia
e outras atividades de apoio; b) essp, sistema deve ter uma ga
rantia de continuidade no tempo em função do longo prazo de
maturação característico dos investimentos em Ci&ncia e Tecno
10gia26. ° financiamento das atividades de Ci~ncia e Tecnolo
gia deve ainda estar articulado com os demais tipos de instr~
26 CANDIOTA. L.F.S & ARAUJO, J.T. Como se financiam C&T na

América Latina. p.39
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mentos, principalmente com os que serao mostrados a seguir:os
incentivos tributãrios i produção de tecnologia e o controle
do fluxo de tecnologia do exterior .

.'

\", .
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5 INCENTIVOS FISCAIS Ã PRODUCÃO DE TECNOLOGIA

Entende-se por incentivo fiscal o alIvio total, par-
cial ou provisório concedido pelo governo aos particulares
com o objetivo de provocar algum comportamento previamente de
sejado. No caso em quest~o, tal objetivo ~ o de induzir a pr~
duç~o interna de tecnologia. Como instrumento de polItica eco
n6mica os iricentivos fiscais t~m sido amplamente utilizados
no Brasil para promover o desenvolvimento regional, as expor-
tações e estimular setores considerados prioritirios, tal co-
mo o setor siderúrgico. No caso da tecnologia, tamb~m exis-
tem diversos incentivos previstos na legislação tributiria,
'conforme ser~ visto neste capitulo.

H~ um verdadeiro consenso entre os autores de que os
incentivos fiscais podem se constituir em instrumentos dos
mais importantes para a promoç~o do desenvolvime~to tecnológi
co interno, desde que estabelecidos de forma criteriosa e sis
temática. E não poderia ser de out r'a forma pois os incentivos
fiscais produzem efeitos sobre a disponibilidade de recursos
semelhantes aos produzidos pelos financiamentos que foram tra
tados no capítulo anterior.

5.1 Efeito dos ~ncentivos Fiscais

Os financiamentos que foram mostrados no 49 Capítulo
e os incentivos de que trata este, s~o duas esp~cies de ins-
trumentos fiscais, pois ambos se relacionam diretamente com
as despesas e receitas do governo. Além disso, ambos têm por
objetivo alocar recursos para o setor de Ciência e Tecnolo-
gia; que dificilmente seria p6ssível através dos mecanismos
de mercado. De fato, send6 a produção de conhecimentos cientI
ficas e tecno16gicos uma atividade cara e que não rende f~u-
tos imediatos, a intervenção do governo torna-se crucial prig
cipalmente em países como o Brasil onde recursos financeiros
s~o bastante escassos. Cabe esclarecer que nos países desen-
volvidos os governos também est~o entre as principais fontes
de recursos para as atividades de Ciência e Tecnologia, con-
forme pode ser visto na Tabela 5.1.
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T A B E L A 5.1

Disp~ndios em Ci~ncia e Tecnologia segundo· fontes dos
recursos.

(em porcentagem)
- --Países Governo Próprias(a) outras(b) exterior

- -Brasil (1979) 48,6 6,1 42,3 3,0

Estados Unidos(l979) 49,8 46,6 3,6 -

França (1978) 58,4 41,6 --- - IItália (1977) 37,7. 15,1 41,7 5,6

I. ,

Japão (1978) 28,0 71,9 0,1 -

Reino Unido(l975) 54,6 40,5 4,9 -...

Repub,Fed eAlemanha
(1979) 49,2 50,8 -,- -

, . ' , .

URSS (1977) 44,8 55,2 - -. . , ....
- -

OBS: a) receitas próprias principalmente do setor produtivo
b) ag~ncias financiadoras e universidades

Fonte: Seriado :estatístico. B.evistaBrasileira de Tecnologia,' Brasí-
lia, 13(2), abrvrnai.1982, p.61

Atrav&s de instrumen~os fiscais o governo intervem di
reta e indiretamente na produção de conhecimentos científico~
e tecnológicos. A criação de uma infra-estrutura 'de Cf ênc í a
e Tecnologia com recursos orçamentários ê uma forma direta
de intervir neste campo. Os financiamentos a fundo perdido ou
a taxas privilegiadas atuam indiretamente induzindo ap~oduçãó
de. tecnologia na medida em que coloca recursos em condições
especiais i disposição dos particulares. Tanto nos financia-
mentos quanto nos incentivos fiscais,' a ação do governo se
traduz em disponibilidade de recursos para as atividades de
pesquisa. No caso dos financiamentos, o governo colbca recur
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sos'monetârios em condiçoes vantajosas para cobrir as despe-
sas com P, D & E, bem como para a instalação de centros cati-
vos. No caso dos incentivos fiscais, o governo estimula a pr2
dução de tecnologia aliviando a carga tributária de quem a
produz, que vista de outro ângulo também significa um incre-
mento de disponibilidade de recursos para o setor. De fato,
sendo os impostos uma forma de transfer~ncia de recursos do
setor privado para o setor público, qualquer renúncia de arre
cadaçio representa a permangncia desses recursos em mãos do
setor produtivo. A~sim, pode-se dizer que em última instância
os incentivos visam direcionar recursos para investimentos p~
la reduçio dos seus custos. Por isso, os incentivos fiscais
t~m sido tradicionalmente utilizados para estimular a realiza
çao de investimentos por parte do pr6prio setor produtivo.

5.2 Tipos de Incentivos Fiscais

Embora os efeitos sejam semelhantes do ponto de vista
econ5mico, os incentivosnio se confundem com imunidade~ tri-
butárias. Estas se constituem numa limitação i capacidade de
tributar. A Constituição Federal estabelece expressamente que
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito .Federal e aos Muni
cIpios instituir impostos sobre o patrim6nio, a renda, ou os
serviços de instituições de educação (Art. 19, 111, c). Além
disso, a Constituiçio estabelece a imunidade reciproca, na
q~al é vedado instituir impostos às autarquias no que se refe
re ao patrim6nio, ã renda e aos serviços vinculados is suas
finalidades essenciais. Assim, os estabelecimentos de ensino
e as autarquias federais, estaduais e municipais cujo .objeti-
vo principal é realizar pesquisas cientfficas e tecno16gicas
são imunes ã tributação sobre patrimônio, renda e serviços.

No caso dos incentivos fiscais não se trata de uma
imunidade, mas sim de uma liberalidade de quem tem compet~n-
cia para tributar. Ou seja, é uma concessão feita pelo sujei-
to ativo de uma obrigação tributária, uma vez atendida deter-
minadas exig~ncii~. Os incentivos decorrem de lei e podem ser
por prazo certo ou indeterminado; podem ser totáis, parciais
ou suspensões temporárias. Os diversos tipos de incentivos,
conforme Nunes (1982) se resumem tradicionalmente em:
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lia) Isenção
butârio
tos por

b) Redução

- Caracterizada pela exclusão do crédito tri
mediante o cumprimento de condiç5es e requis!
parte do beneficiário;
- Resultante de diminuição proporcional do

crédito constituído. ou indiretamente pela redução de
alíquota ou modificação da base de ~álcul0 do tribut~
Ex.: Redução de alfquota de Imposto de Importação;

c) Crédito - Implica na concessão de crédito tributá-
rio, que se constitui num pr~mio pelo cumprimento de
condiç5es e requisitos pré-estabelecidos. Ex.: Crédi-
to tributário pela exportação de bens;

d) Devolução - Constitui-se na restituição integral ou
parcial de tributos já recolhidos, desde que cumpri-
das as obrigações, condiç5es e requisitos pré-estabe-
lecidos. Ex ,: "Draw-Back" (devolução de impostos rec_~
lhidos pela impoTtação de bens que devam compor ou in
tegrar outros a serem exportados, sob a forma de
concessão de crédito fiscal);

e) Suspensão - É a não exigibilidade do crédito tribu-
tário por prazo determinado, cumpridas certas exigên-
cias e condições pré-fixadas. Ex.: Admissão temporá-
ria de bens de capital importados utilizáveis no pro-
cesso produtivo."l

A grosso modo pode-se dizer que os incentivos fiscais
i produção de tecnologia podem recair sobre todo tipo~de im-
posto. A Tabela 5.2 exttaída de Nunes (1982) apresenta areIa
ção de incentivos i P & D existentes nos países da OECD,'onde
estão alguns dos principais produtores de tecnologia. No Bra-
sil, os incentivos fiscais para estimular as atividades tecn~
l6gicas estão basicamente concentrados no Imposto sobre a Ren
da (IR), Imposto de ~mportação (11) e Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), todos eles de competência da União.

1 NUNES, Jorge. Incentivos fiscais,.um instrumento potencial
Revista Bra:~-ileirade Tecnologia. Brasília 12. (2)
40 - 50, abr/mai. 1982.



TA B E LA 5.2 - Estímulos tributários ã pesquisa e desenvolvimento existentes nos países da OECD
EstImulos
existentes I urrposto e ren --I Gastos de capital Imposto sobre vendas

1 Gastos D7dução.anual IDedução inici-I Dedução pl Medidas l~enS~inter 1 Vend~s de IH (1) I IS .(2) I II (b)utroscorrentes P amórtí.zacao al e acelerada inversão esneciais mediarios-, servlcos

T d da

País

Austrália x x x x x x
Bélgica x x x x x x x x
Canadá x ,x x x x x x x
Dinamarca x x x x x x
França x x x x x x X\Alemanha Ocidental \

x x X x x x x
Itália x x x x x x x x
Holanda x x x x x x x
Nova Zelândia x x x x x x x x
Suécia x x x x x x x
Reino Unido x x x x x x x x
E.U.A. x x x x x x x
Iugoslávia x x x x

OBS: x O estImulo tributário é aplicado
O estímulo tributário não é aplicado

(1) Imposto si herança e doações
(2) Imposto de selos
(3) Imposto de importação ~ outros

Fonte: NUNES, Jorge. Incentivos fiscais, um instrumentppotencial. Revista'Brasileira de'Tecnologia. Brasília, l:i(2) ,
abr/mai. 1982, p. 41-2

OBS: Fonte do autor: Tax treatment of research and development by J. Van Hoorn Jr. OECD/1962
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5.3 Impostos sobre a Renda

B dentro da legislaçâo do IR que est~o os principais
incentivos fiscais i produç~o de tecnologia. As instituiç5es
de ensino, as autarquias e fundações cientificas estão isen-
tas deste tributo.2 Basicamente os incentivos is empresas pr~
vadas 'se referem ao tratamento fiscal dos gastos com pesqui-
sa e atividades correlatas, permitindo a sua dedução para
fins de apuração do lucro tribut~rio. Essas deduç5es reduzem
o lucro lIquido que ~ a base de cilculo do Imposto sobre a
Renda das Pessoas JurIdicas, diminuindo, portanto, a
devida ao Fisco. Assim, a possibilidade de deduzir as
sas com as atividades tecno16gicas pode induzir os
rios a se decidir pela realização de tais despesas. E

quantia
despe-

..•empresa-
~ nisso

que reside em filtima anilise o mecanismo de indução i produ-
ção de tecnologia via incentivos na irea do Imposto sobre a
Renda.

Os principais incentivos de ordem geral estabelecidos
pela legislação do IR sao:

a) serão admitidas como operacionais as despesas com pes-
quisas científicas e tecnol6gicas, inclusive com expri
mentaçãopara criação ou aperfeiçoamento de produtos,
processos, f6rmulas e t~cnicas de produção, administr~
ção ou venda. Por~m não serão admitidas como despesas
operacionais as invers5es de capital, terreno~, insta-
laç5es fixas ou equipamentos adquiridos para p~squisa~

b) poderi ser deduzida como despesa a depreciação anual
ou o valor residual de equipamentos ou instalaç5es in-
dustriais no ano em que a~ pesquisas forem abandonad~s
por insucesso, computado como receita e valor salvado
dos referidos bens4.

c) poderi ser deduzido do lucro tributável o dobro das

2 Constituição Federal, Art. 19, 111, c; Lei 4.506 de 30/11/64,
Art. 30; Regulamento do Imposto de Renda (RIR) Decreto
n9 85.450 d~ 04/12/80, Art. 130 e §§

3 Lei 4.506/64. Art. 53 caput e § 29 RIR, Art. 229 caput
§ 29 •

4-
Lei 4.506/64, Art. 53, § 39; RIR, Art. 229. § 39 •

e

ARl A. BntOE(KE~
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despesas comprovadamente realizadas, no período base,
em projetos de formaç~o profissional, previamente apro
vados pelo Minist~rio do Trabalho. Essa dedução n~o de
veri exceder em cada exercIcio financeiro, a 10% do lu
cro tributivel, podendo as despesas não deduzidas no
período correspondente serem transferidas para dedução
nos exercIcios financeiros subsequentes5.

d) poderão ser amortizados os custos, encargos ou despe-
sas, registrados no ativo diferido, que contribtiir~o
para a formaç~o do resultado de mais de um exercIcio
social, tais como as despesas com pesquisas científi-
cas ou tecno16gicas, inclusive com experimentaç~o para
criaç~o ou aperfeiçoamento de produtos, processos, f6r
mulas e técnicas de produçã.o, administração ou venda 6-:-

e) serão admitidas como despesas operacionais as contri-
buições e doações efetivamente pagas a instituições de
ensino e de pesquisa cientificas e tecno16gicas, desde
que não excedam de 5% do lucro operacional da empresa
antes de computada ~ssa deduçã07•

A legislação prev~ ainda incentivos para ireas espec!
ficas como a mineração, a pesca e pesquisa de recursos natu-
rais na região de atuação da SUDAM8. Além disso, pode-se con-
siderar também como um incentivo ã produção de tecnologia a
depreciação acelerada sobre bens de fabricação nacional,admi
tida em favor de projetos aprovados pelo Conselho de Desenvol
vimento Industrial - CDIg• De fato, a depreciação acelerada
permite uma redução maior do imposto no exercício em que os
bens foram adquiridos, aliviando dessa forma as necessidades
financeiras da empresa. Assim~ os bens nacionais tornam-se
mais competitivos e toda m~dida que melhora a competitividade

5 Lei n9 6.297 de 15/12/75.
6 -

Lei n9 4.506/64, Art. 58; RIR,Art.208 e Art.209,II, Letra b,
7 Lei n9 4.506/64, Art. 55, 111 e RIR, Art. 242 seguintes.e
8 Lei n9 4.506/64, Art. 53 § 1 . RIR, Art. 229, § 1 e Art.230,,

I e II •
9 RIR, Art. 203 a 207; Decreto-Lei n9 1.137 de 07/12/70, Art.

19, d.



103

das empresas nacionais contribue de alguma forma para o de-
senvolvimento tecnológico interno.

Embora existam diversos incentivos na área do IR, con
forme exposto acima, ainda deixam muito a desejar como meca-
nismos atraentes de indução. De fato, Itens importantes como
terreno, construção civil, equipamentos e instalações que re'""
presentam grandes valores não recebem tratamento fiscal dife
renciado. Assim, os incentivos recaem basicamente sobre as
despesas operacionais que, conforme já mostrado, t~m nas des-
pesas com pessoal a sua maior parcela (ver pag 64). Dai,
conforme Arruda (1982)10, "o beneficio se resume na dedutibi-
lidade das despesas de pessoal próprio, o que o empresário na
prática já teria. Em suma, o incentivo consiste em equiparar
a atividade de pesquisa is outras atividades de produção da
empresa". Ainda conforme o mesmo autor, se a empresa decidir
comprar tecnologia, economizará tempo, evitará riscos e, se a
aquisição estiver dentro dos parâmetros legais, poderá ainda
ded4zir integralmente os valores dispendidos do seu lucro tri
butável. "Se o pagamento for contratado na base de percentual
sobre a receita, produção ou lucro, o empresário ainda conser
va o capital de giro que seria imobilizado no investimento
tecnológico, pois só pagará quando auferir receita", Em ou-
tras palavras, a legislação fiscal inc~ntiva muito mais a com
pra de tecnologia do que a produção própria. "Quem compara a
posição tributária da empresa que investe em tecnolog~a com a
daquela que compra do exterior ~ levado a concluir que somen-
te uma situação invulgar de mercado pode induzir um empresa-
rio a implantar um programa~istemático e especIfico de pes-
quisa e desenvolvimento".

De acordo com Nunes (1982)11, nos paIses da OECD, o
IR € o instrumento fiscal mais empregado para estimular as a-

10 ARRUDA Mauro Fernando Maria. Incentivo ao desenvolvimen-,
to tecnológico da empresa national. In: Seminário de
Integração Tecnológica na Indfistria QuImica, 1, São Pau
10, Set 1982. Anais. são Paulo. Associação Brasileira
da:Indfistria QuImica e de Prodtitos Derivados.

11 NUNES, Jorge. Incentivos fiscais, um instrumento poten-
cial. p , 42
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tividacles tecnológicas nas empresas, seja pela dedução do lu-
cro tributável, sej a pela amortização acelerada, inclusive até
mais que proporcional aos gastos de capital. Os paises cita-
dos na Tabela 5.2 concedem uma amortização igual i 100% do va
lor dos bens de capital, sendo que cinco países admitem per-
centuais de dedução ainda maiores. A Tabela 5.3, extraída de
Ar rud a (1982), apresenta a natureza dos estímulos fiscais na
irea do IR ~ara diversos paIses. Como pode ser verificado, os
principais paises produtores de tecnologia concedem incenti-

b .. - d d ~ 1 . ]2vos su stanclalS as espesas com a pro uçao ce tecnologla· ~
Embora a legislação do IR seja pobre em benefícios,

p.ao se pode deixar de reconhecer que pelo menos em um aspecto
ela pode prestar uma boa contribuição i produção de tecnolo-
gia. Trata-se da dedutibilidade em dobro das despesas com for
mação de pessoal, pois a capacitação de pessoal é um aspecto
verdadeiramente crítico em qualquer esforço para incrementar
os atividades tecnológicas. Na pesquisa efetuada por OIKeefe
em 13 centros industriais de P & D, este instrumento recebeu
o maior n~mero de elogios, pois incentiva as empresas a prom~
ver a formação de pessoal, cria uma demanda por parte de eng~
nheiros para cursos ~teis e dg oportunidade aos empregados de
melhorar profissionalmente. "Além disso, o incentivo é justo,
uma vez que todas as empresas têm a mesma chance de aprovei-
tar,,13.

A impoTt~ncia dos incentivos na irea do IR nao pode
ser minimizada. Sendo uIl!imposto que interfere na formação de
poupança e por conseguinte no volume de investimentos, é natu
ral que devam ser criados mecanismos mais eficazes de incenti
vo, a exemplo do que vem sendo feito nos países que mais pro-
duzem tecnologia. Existe atualmente em curso algumas propos-
tas para alterar o atual esquema de incentivos da legislação
do IR. A Associação Brasileira Para O Desenvolvimento da 1n-
dustria de Base - ABDIB, através do seu C~nselho Legal elabo

12 ARRUDA, M.F.M. Incentivos ao desenvolvimento tecnológico
da empresa nacional.

13 O'KEEFE, Willians M. Instrumentos-chave para P&D: uma re-
visão ·crítica. RevistSBrSsileirSde Tecnologia, Bra-
sília, 11(2) abril/junho 1981. p.72



T A B E L A 5.3 - Incentivos fiscais na área do IR - paises selecio~ados

CANADÁ I JAPÃO EUA RFA FRANÇA BRASIL
Tempo 1978 - 1987 1968 - 1980 1981 - 1986 - - -
Tipo de Incentivo Abatimento do Crédito contra Crédito contra Prêmio Prêmio -rendimento bru o imposto devi o imposto devi

to do LR. - do - do - I

IContribuinte Pessoas Jurí..,..Pessoas jurídi Pessoas físi- Pessoas jurídi-. Pessoas JurÍdi- Pessoas Jurí-dicas cas ou físicas cas ou jurídi- cas cas dicascas
Incentivo "- Dedução de Dedução de des Dedução de des Dedução de des Dedução de des- Dedução dea pes-

- - -quisa despesas pesas pesas pesas •pesas despesas -_.Incentivo ao au- 50% do incre 20% do incre- 25% do incre- 7,5% dos inves 25.000 Francosmento de pesqui- menta sobre a mento sobre o mento sobre a timentos em i-=-por empregosas média do últi ano de maior média do últi- tens depreciâ- criado em pes-mo triênio(i~ gasto em pes- mo triênio. veis do ativo quisa e desen- -clu indo Invés quisa desde imobilizado. volviInento foratimento de ca 1966; limitado de Paris atépital) • - a 10% do impo~ 25% do investi-to devido, an- mento.tes do crédito.
(Incluindo de- Ipreciaçao de
bens de capi-
tal) •.

Fonte: ARRUDA. M.F.M. Incentivos ao desenvolvimento tecno16gico da
empresa nacional.
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rou uma proposta, cujos principais benefícios podem ser vistos
no Anexo IIIa este Capítulo. O Anexo IV mostra os principais a~
pectos da proposta do Deputado Bento Gonçalves. Tanto uma quaE.
to a outra procura aumentar o elenco de benefícios concedidos
na legisla~ão do IR. Independente de serem ou não aprovadas,
propostas como estas atestam a existência de um reconhecimento
por parte de amplos setores do empresariado acerca da importâ!!
cia deste instrumento de incentivo i produção de tecnologia.

5.4 Imposto de Importação

De todos os impostos instituidos atualmente no Brasil,
o Imposto de Importação 6 um dos que: mais exerce função extra-
fiscal. Ou seja, na sua cobrança manifesta-se outros interes-
ses que não os de simples arrecadaçio de recursos financei-

14ros . No passado foi o imposto que mais contribuia para a re-
ceita tributária da União; só para exemplificar, 53,2% da arre
cadação total no perfodo 1907-14.15. Gradativamente deixou de
ser fonte importante de receita, para se tornar um instrumen-
to de politica econBmica. Hoje sua ~unção fiscal, ou seja, a
de prover recursos para o poder pGblico, ~ bastante reduzida,
podendo-se dizer qüe ~ o tipo do imposto que cumpre melhor sua
função quanto menos o Fisco arrecadar.

A extrafiscalidade do Imposto de Importação já está
presente na Constituição Federal, quando esta o exime da obser
vância do principio da anualidade. Isto ~, não precisa aguar-
dar o primeiro dia do exercicio seguinte para que suas altera-
ções possam entrar em vigor (C.F., Art. 153, § 29). O Código
Tributário Nacional (CTN) - Lei n9 5.172 de 25/11/66 - expli
cita esta extrafisc&lidade no seu Artigo 21: o poder executivo
pode, nas condições e limites estabelecidos em lei, alterar as
alfcotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-
lo aos objetivos da política cambial edo com~rcio exterior.

14 FANUCCHI, Fábio. Curso de direit6 tributário brasileiro.
3a. edição, São Paulo, Ed.Resenha Tributária, 1975.
VoI. 01 p. 55-6

15 SILVA, Fernando Antonio Resende da. Finanças PGblicas, São
Paulo, Ed. Atlas, 1979, p.43
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Por ser um instrumento bastante flexivel ele tem sido utiliza
do para diversas finalidades. Por exemplo: a isenção deste i~
posto pode ser motivado pela escassez temporãria de um deter-

. d d 16 . . f - .d dm i.n a o pro uto ; t ar í as tem SJ. o aumentadas para esestimu-
lar importaç5es como objetivo expresso de conter d6ficits na
balança comercial. A importância deste imposto como instrumen
to de politica econ6mica pode ser verificada pelo n~mero de
6rgãos governamentais responsãveis pela administração .de in-
centivos, dentre os quais figuram o CDI, a Comissão de Políti
ca Aduaneira - CPA, a Comissão para Concessão de Beneficios
Fiscais· - BEFIEX,a SUDENE, a SUDAM e outros17.

A produção interna de tecnologia pode ser incentivada
na ãrea desse i~posto.atrav6s dos seguintes expedientes bãsi-
cos:

a) majoração de tarifas aduaneiras para proteger a ind~s-
tria local, complementada ou n;o por medidas de restri
ç5es nâo-tarifãrias is importaç6es de bens com similar
nacional;

b) isenção do imposto ou redução de tarifas para equipa-
mentos, mãquinas, ferramentas e outros produtos sem si
milar nacional necess~rios i instalação, expansao ou
modernização de indústrias;

c) isenção do imposto para facilitar a aquisição de equi-
pamentos e instalaç6es pelas entidades executoras de
pesquisa.
Os dois primeiros sâo instrumentos t!picos depoliti-

ca industrial que alcançam ~feitos sobre a produção de tecno-
logia por via indireta. A similaridade visa normalmente refor
çar a proteção tarifãria para tornar mais competitivos os pro

16 VILLELA, Annibal V. & BAER, Werner. o Setor privado na-
cional: problemas e políticas para o seu fortalecimen-
to. Rio de Janeiro, Instituto de Planejamento Econ5mi
co e Social, 1980. (Coleção relat6rios de pesquisas,
46). p. 116

17 VILLELA, A. V. e BAER, W. O Setor privado nacional. p.116
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d co 1·8 .utos fabricados no Pa1S . Com 1550, reduz o risco dos inves
timentos em P, D & E, pois os produtos e processos inovados
pela empresa local disputamo mercado interno em condições
mais vantajosas. Sabendo que podem contar com este tipo de

.proteção, os empresirios podem se sentir induzidos i investi-
rem em tecnologia, uma vez que esperam encontrar um mercado
protegido para seus produtos novos ou aperfeiçoados.° instituto de similaridadeencontra-se'disperso em
diversas normas legais, sendo que a orientaçâo bisica ~ dada
pelo Decreto-Lei n9 37 de 18/11/1966, que dispõe sobre o Im-
posto de Importaçâo e reorganiza os serviços aduaneiros. A
isenção do Imposto de Importação somente beneficia produto
sem similar nacional, em condições de substituir o importado
(Art. 17). ° Artigo 18 deste texto legal estabelece compet~n-
cia ao CPA para formular crit~rios gerais e especificos pa~a
julgamento de similaridade, i vista das condições de oferta
do produto nacionil e observadas as seguintes normas bisi-
cas: a) preçonio superior ao custo de importação em cruzeiro
do similar estrangeiro, calculado com base no preço normal,
acrescido dos tributos que incidem sobre a importação e de
outros encargos equivalentes; b) prazo de entrega normal ou
corrente para o mesmo tipo de mercadoria e c) qualidade equi-
valente e especificações adequadas (Art. 18). Assim, não exis
te proibição de importação, mas tio somente a proibiçâo de
conceder incentivos fiscais a produtos com similar nacional.
Mesmo assim, existem diversas exceções admitidas, tais como
os incentivos concedidos pelo BEFIEX dentro dos programas de
estímulo ã exportação. Estes' incentivos têm sido basicamente
reduçõe~ e excepcionalmente isenções do Imposto de Importação
e do Imposto Sobre Produtos Industrializados incidentes sobre
a importação de bens de capital e mat~rias-primas destinadas
·i fabricação de produtos para o mercado externo .•

A similaridade ~ um instituto que pode beneficiar a
indGstria local desde que aplicada de forma criteriosa e,con-

18 LAGO, Luiz A. Corrêa, ALMEIDA, Fernando L. de & Lima,Bea-
triz M.F. de. A indGstriabras'ileira de bens de capi
tal. Rio de Janeiro: FGU/IBRE, 1979.p.306 e seguintes.
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sequentemente, pode influenciar positivamente as atividades
de pesquisa tecno16gica, ainda que de forma indireta. No en-
tanto, hi de se considerar que o n~mero crescente de exceç6es
existentes, principalmente aquelas ligadas i promoção de ex-
portações, podem representar um desestimulo i indGstria dom~~
tica de bens de capital. De fato, as liberalidades concedidas
acabam por reduzir o nivel de encomenda destas indGstrias e,
com isso, reduzir a capacidade de geração de conhecimentostec
nol6gicos.

~.4.1 Incentivos Diretos is Pesquisas

Os incentivos diretos is atividades tecnol6gicas r~fe
rem-se aos beneficios fiscais que permitem reduzir o custo de
aquisição de instrumentos, equipamentos e outros materiais de~
tinados is pesquisas. Os beneficios na irea do Imposto de Im-
portação, que podem vir ou não acompanhados de incentivos se-
melhantes em relação a outros impostos, sio basicamente os
que se seguem:

a) isenção do Imposto de Importação e do Imposto sobre
Produtos Industrializados incidentes sobre bens impor-
tados por instituições cientificas e educacionais, de~
de que estes bens constem de projetós aprovados pelo
CNPql9

b) redução a O (zero) das aliquotas do Imposto de Import~
ção incidente sobre bens importados por empresas e ins
tituições cientificas, desde que a importação seja a-

20provada pelo CNPq
c) isenção do Imposto de Importação para as bagagens de

cientistas, t~cnicos e engenheiros brasileiros e es-
trangeiros radicados no exterior2l;

d) regime de admissão temporiria aos bens destinados is
pesquisas cientificas efetuadas· por expedições devida-

19 Decreto n9 76.063 de 31/07/75, Art. 19, I e Art. 29, § 29;
Decreto-Lei n9 1.726 de 07/12/79, Art. 29, j, 2.

20 Resolução CPA n9 14.0249 de 22/07/81.
21 Decreto-Lei n9 1.455 de 07/04/76, Art. 19, 11.
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t t· d 1 CNPq22.meu .e au or i za as pe o

Complementam os incentivos na irea do Imposto de Im-
portação os tratamentos cambiais diferenciados para a import~
ção dos bens necessirios is atividades científicas e tecno16-
gicas, tal como a isenção do Imposto sobre Operações de Cr~di
to, Cimbio e Seguro - IOF. Como pode-se perceb~r, cabe ao
CNPq autori~ar os incentivos tratados nesta. seção. A entida-
de interessada em obter os beneficios citados deve solicitar
ao pr6prio CNPq~ Em 1981, o CNPq examinou 663 solicitações de
incentivos fiscais e cambiais para importações, provenientes
de diversos 6rgãos de pesquis~s, no valor de refer~ncia total
de US$ 37.7 milh&es.23 O.pr6prio CNPq se incumbe tamb~m de
proceder ~ importação de bens destinados is pesquisas apoia-
das pelo progr~ma de auxílio, o que implica em obtenção de
guia de importação na CACEX, fechamento de contrato de cim-
bio no exterior, obtenção de isenção de impostos na Receita
Federal, o desembaraço aduaneiro e entrega no laborat6rio do

. d 24pe squ rsa .or ,
A possibilidade de adquirir os bens necessirios -as a-

tividades de p~squisa isenta de tributos f sem d~vida uma fo~
ma v~lida de incentivar estas atividades. Não obstante, tra-
ta-se de um incentivo secundirio, subalterno, pois seria um
exagero supor que os empresirios decidam pela produção inter-
na de tecnologia porque podem adquirir em condições favori-
veis o instrumental necessirio is pesquisas. Na verdade, o
maior incentivo na ~rea do Imposto de Importação esti ligado
i possibilidade de proteger o mercado interno de produtos si-
milares estrangeiros.

22 Decreto n9 76.055 de 30j07j75 Art. 39, I.
23 CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOL6-

GICO. RelatE~i6l981. Brasília, coordenação editoria~
1982. p.54

24 CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOL6-
GICO, Brasília. GUia para Obtenção de recUrsos nas
principaisfont·esde ·financiamentoic iência etecl101 0-

·gia. Brasília, 1981. p.28
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5.5 Conclusio e Consideraç8es Finais

Os incentivos fiscais sao instrumentos potencialmente
válidos para estimular a produção interna de tecnologia. No
Brasil, eles são basicamente concentrados na área do Imposto
sobre a Renda, Imposto de Importação ~ Imposto Sobre Produtos
Industrializados, enquanto nos países da OECD, os incentivos

,
alcançam impostos sobre a venda, sobre herança e outros, con-
forme pode ser visto na Tabela 5.2. Al6m disso, países como o
Japão e Estados Unidos também beneficiam a Pessoa Física, con
forme mostrado na Tabela 5.3, estimulando, portanto a inicia-
tiva individua 1.

O exame dos incentivos previstos na legislação brasi
leira mostra que eles são restrit6s, mal articulados e pouco
eficazes para induzir a produção interna de tecnologia. Na
irea de maior impacto que & a do IR, foi visto que a legisla
ção não s6 ê parcimoniosa em benefícios ~s empresas que se de
cidem pela produção de tecnologia, mas também inibidora, pois
estimula a importação. Na área do Imposto de Importação, exis
tem incentivos reais para 6 aparelhamento dos centros de tec-
nologia. Por~m, onde mais importa, que 6 proteger as inova-
ções contra a concorr~ncia de produtos similares estrangeiro~
verifica-se também s&rias inconsist&ncias. Programas que im-
plicam importações sem exame de similaridade nacional são a-
pontados como fatores que inibem o desenvolvimento da indfis-
tria de bens de capital, um segmento vital para o desenvolvi-
mento tecno16gico interno, pois 6 basicamente através desta
Lridiis t r í a que as ino'vações são difundidas no mercad025.

Em outras palavras, não existE' no Brasil um regime
fiscal de incentivo ã produção de tecnologia, mas tão somente
diversos b~nefícios esparsos e pouco articulados entre si. Is
to é, não se configura um verdadeiro sistema de incentivos.
Mais que isso, existem contradições entre a legislação fiscal
vigente e o objetivo declarado do 111 PBDCT, que 6 alcançar
a autonomia tecno16gica. Tais contradições t~m sido apontadas

-Z-S-SEPLAN/CNPq. Ação programada em Ciência 'eTecnologia. In-
dfistria de Bens de Capit~l, Brasília, 1981. (Ação Pro-
gramada, 8). p.12.'
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constantemente; o próprio 111 PBDCT estabelece expressamente
que o sistema fiscal e creditfcio ser~ objeto de estudo para
que possa ser efetivamente utilizado como instrumento de estf

1 ~ 10 - d . o d d d o 26 E-:mu o a rea lzaçao e atIvI a es e pesquIsa na empresa . VI
den t emente , para que isso aconteça t orna+s e necessário uma aE
ticulação maior do CNPq e outras entidades do SNDCT com ór-
gaos responsáveis pelas atividades financeiras do Estado.

Para concluir, cabe mencionar que os incentivos fis-
cais não s~o por si s6 suficientes para estimular o setor pri
vado a produzir tecnologia, mes~o se forem corrigidas todas
as defici~ncias apontadas. A sustentaçio de uma produçio sis-
temática de tecnologia necessita de outros instrwnentos, tal
como o financiamento em condições especiais mostrado no Capf-
'tulo anterior. Os financiamentos e os incentivos fiscais se
complementam enquanto instrumentos voltados para alocar recur
sos às atividades de C'í êuc ia e Tecnologia. Através destes dois
instrumentos de polftica tecnológica pode-se manter uma produ
ção de tecnologia em quantidade e qualidade necessárias para
atender o setor produtivo. Por&m, em pafses como o Brasil, de
industrialização tardia e dependente, torna-se necessária tam
bêm a intervenção direta do governo para disciplinar o fluxo
de tecnologia do exterior. De fato, para sair de uma situação
de depend~ncia e alcançar a autonomia é necessário simult~ne!
mente produzir mais tecnologia e controlar as importações. Na
verdade, a própria possibilidade de produzir mais está condi-
cionada à eficácia dos instrumentos de controle do fluxo de
tecnologia do exterior.

26 PRESIDENCIA DA REPOBLICA / SECRETARIA DO PLANEJAMENTO. 111
Plano Bãsicode DesenvoTvimento CientificO e Tecno I'ôgi>
'co, 1980/1985, BrasILi.a , CNPq, 1980. p.19.
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6REGULAMENTAÇ(ÃO QQS~CTO DE TECNOLOGIA

Os financiamentos e os incentivos fiscais vistos nos
capitulos anteriores estimulam as atividades tecno16gicas in-
ternas na medida em que canalizam recursos para estas ativida-
des ou reduzem os seus custos. Sem tais recursos e sem a pos-
sibilidade de reduzi-los, dificilmente poder-se-ia esperar um
ritmo adequado de produção de tecnologia por parte do setor
produtivo instalado no Pais. Mas isso apenas nio basta; torna~
se necess~rio tamb6m e de forma simultinea proceder o controle
sobre o fluxo de tecnologia oriunda do exterior. De fato, caso
o governo nao estabeleça restrições ou condições i importação
de tecnologia, ser~ sempre mais seguro e mais barato, pelo me-
nos a curto prazo, comprar tecnologia pronta e testada no ext~
rior. Isso pode at6 certo ponto resolver problemas mais imedia
tos das empresas isoladamente consideradas,mas tal pr~tica em
termos globais 6 prejudicial para as empresas e o Pais. Assim,
controlar e disciplinar o comê rci.o de t.ecno Log ia, ê também uma
forma de incentivar a sua p~odução interna.

6.1 Co~ércio de Tecnologia

As inovações e os conhecimentos técnicos
por uma empresa ou instituição de pesquisa podem ser

produzidos
adotados

por outros estabelecimentos. Essa difusão se d~ atrav6s do pro
cesso genericamente denominado de transfer~ncia de tecnologia,
que pode ou não ser realizado por interm6dio do com6rcio de
tecnologia, isto 6, de transações comerciais entre vendedores
e compradores de tecnologia.

Para Barbosa (1978) transfer~ncia e com6rcio de tecno-
logia podem estar dissociados, sendo possfvel encontrar si-
tuações onde transfer~ncia acontece sem com6rcio, no caso de
conv~nios governamentais por exemplo, ou também exitir co-
mercio sem transfer~ncia, no caso do comprador nao absorver
a tecnologia compradal. Longo (1979) considera a expressa0
"transfer~ncia de tecnologia" absolutamente infeliz para de

1 BARBOSA, A.L. Figueira. Propriedade e quase-propriedade no
comércio de tecnologia. Brasília, CNPq, 1978. p.8S
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signar comercialização de tecnologia, pois "o uso da. palavra
transfer~ncia, e não compra, di a id~ia de que o cedente est~
realiZando uma ação altruIstica, fornecendo ao receptor todos
os conhecimentos que possui sobre determinado assunto, para

. dâ b 2 daJu a-lo a resolver um pro lema". De um modo geral, po e-se
empregar o termo "transfer~ncia" quando a tecnologia comprada
foi pelo menos completamente absorvida pelo receptor. Longo
(1979) vai mais além: "a transfer~ncia não se completa se o
comprador não dominar os conhecimentos envolvidos a ponto de
ficar em condições de criar nova tecnologia,,3. Assim, a absor
ção da tecnologia negociada ~ a primeira etapa de um processo
de real transfer~ncia de tecnologia, ao qual devem seguir, a
adaptação ~s condições locais, aperfeiçoamentos e inovações
próprias.

Sendo a tecnologia um bem econômico, somente em condi
çoes especiais ela estaria disponIvel gratuitmnente. Por is-
so, na atualidade, o com~rcio de t~cnologia ~ o mecanismo mais
importante de transfer6ncia de tecnologia.4 Para oi paIses em
desenvolvimento, comércio ~e tecnologia significa basicamente
importação de tecnologia dos países desenvolvidos, que são os
maiores produtores de tecnologia, "embora haja, ainda que em
muito pequena escala, comércio e circulação de tecnologias no
mercado interno desses países".5 A importação de tecnologia
de paIses em desenvolvimento se realiza dentro de um mercado
altamente imperfeito, que a grosso modo apresenta as seguin-

.•.. 6tes caracterlstlcas:
a) do lado do vendedor:

situação quase monopolIstica pois trata-se geralme~
te de grande produtor de tecnologia;

2 LONGO, W.P. Tecnologia e transfer~ncia de tecnologia. p.9
3 LONGO, W.P. Tecnologia e transfer6ncia de tecnologia. p.12
4 SÃBATO, Jorge A. EI Comércio de tecn6logia. Washington

D.C., OEA-Organização de los Estados Americanos, 1972.
p .1

5 LONGO, W.P.
6 Combinação dos autores: BARBOSA, A.L.F. Propriedade e

se-propriedade •.. p.90 e SÂBATO, J.A. El Comércio

Tecnologia e transfer~ncia de tecnologia. p.IO
qua-

de
tecnologia p. 15-18.
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possui informações completas sobre a tecnologia que
vai ser negociada e sobre as condições do mercado;
custo marginal baixo, pois trata-se geralmente de
tecnologia ji amortizada em seu país de origem, e
al~m disso, apresenta economia de escala na produ-
ção de pacotes tecnol6gicos;
opção entre negociar ou investir diretamente no

~pa:1S receptor;
grande experiência em produção e venda de tecnolo-
gia;

b) do lado do comprador:
poucas informações sobre a tecnologia desejada e ou
tras possíveis alternativas;
alto custo para desenvolver ele pr6prio a tecnolo-
gia que deseja comprar;
possibilidade de repassar os custos adicionais aos
consumidores;
pouca experiência em produção de tecnologia.

Como resultado dessa situação desfavorável para os
compradores, os vendedores estrangeiros tendem a oferecer pa-:

cotes tecno16gicos com a mínima desagregação possível, para
dificul tar a absorção da tecnologia comprada e, com isso, -mag
ter os compradores ~m continua dependência. Ou como coloca
Longo (1979), o fornecedor vende instruções e esconde os co-
nhecimentos que as geraram.7 Uma tecnologia comprada nestas
condições traz a necessidade de outras compras adicionais e
perif~ricas, formando um processo de dependência em cadeia,ou
o que Castro (1979) denomina de "dependência tecno16gica em

8cascata", cujo exemplo abaixo ~ bastante esclarecedor:
lia) O projeto básico de engenharia é importado de um cer-

to país; pelas suas especificações t~cnicas, o proje-
to básico acarreta:

a.l) A contratação, pelos fabricantes nacionais, de
7 LONGO, W.P. Tecnologia e transferência de tecnologia. p. 9
8 CASTRO, Alberto Pereira de.

volvimento da tecnologia.
.Giência:sdo Es tadode são

° papel da engenharia no deseg
In: Publicação da Academia de

Paulo, 18. são Paulo, .SICCT/
ACIESP, 1979. p.lO
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engenharia e assist~ncia t~cnica no estrangeiro,
as quais, por sua vez, trazem embutidas as especi
ficaç6es t~cnicas de partes e componentes especia
lizados, o que leva a:

a.1.1) Contratação, pelos fabricantes nacionais
de partes e componentes especializados, de
assist~ncia t~cnica estrangeira apropria-
da".

Ainda conforme o exemplo do autor acima, essa "casca-
ta" nao termina aí, podendo em certos casos ter outros patam~
res, tais como o licenciamento de processo patenteadomedian-
te pagamento de "royalties" e contrato de inspeção t~cnica
com empresas estrangeiras. Tal situação de depend~ncia somen-
te pode ser revertida se a empresa receptora realiza algum e~
forço de desenvolvimento tecno15gico pr5prio. Para esse esfo!
ço, favorecem a exist~ncia de uma infra-estrutura de Ci~ncia
e Tecnologia interna, os incentivos fiscais, os financiamen--
tos em condições especiais e outros instrumentos de pOlítica
tecnol5gica, dentre eles, a ação normativa do governo capaz
de coibir priticas nocivas por parte dos vendedores e de indu
zir os compradores a adquirir tecnoiogia em condições vantaj~
sas. Daí a importância das medidas legais voltadas para regu-
lamentar a importação de tecnologia.

Controle da Transferência de Tecnologia

Conforme Correa (1982)9, na d~cada de setenta, diver-
sos países latino americanos instituíram regimes legais espe-
cificamente voltados para controlar a importação de tecnolo-
gla, sendo que Brasil, Chile e Colombia ji haviam iniciado aI
guma regulamentação na d~cada anterior. O México, por exem-
plo, ingressou neste campo em 1972 com a "Ley sobre el regis-
tro de la transferencia de tecnología y el uso de explotaci5n

9 CORREA, Carlos Maria. Regulaci5n deI mercado de tecnología
en América Latina: evaluacion de algunos de sus resulta-
dos. Buenos Aires, Argentina. Desarrollo Economico,
22(85) : 79-98, abr/jun. 1982.
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de patentes y marcas", que instituiu o "Registro Nacional de
Transfer~ncia de Tecnologia. A Argentina iniciou esse contro
le em 1971; Bolívia, Chile e Venezuela constituiram organis-
mos para controlar a transfer~ncia de tecnologia em 1974; E-
quador e Per~, em 1975. No Brasil, como se veri em outra se-
ção, começa esse controle em 1972, embora já havia estabeleci
do na d~cada de 60 algum controle, cuja preocupação fundamen-
tal era de natureza eminentemente fiscal e cambial. Ainda con
forme o autor acima, embora existam diferenças entre os regi-
mes legais destes paises, pode-se afirmar que de um modo ge-
ral eles t~m perseguidos os seguintes objetivos:

a desagregaçio dos pacotes tecno16gicos;
importaçio de tecnologias obsoletas ou possi

serem obtidas internamente;
e fixar em limites razoáveis o preço das tec-
compradas;

d) suprimir cláusulas restritivas;
e) reduzir a duraçio dos contratos; e
f) promover a efetiva absorção da tecnologia compr~da.

a) promover
b) evitar a

veis de
c) regular

nologias

Todos estes objetivos estio intimamente relacionados
entre si, pois visam de um modo ou de outro melhorar as cond í

ções de contratação da tecnologia estrangeira e facilitar o
seu dominio por parte do contratante nacional~ A compra de
tecnologia desagregada, por exemplo, na medida em que permite
analisar e identificar cada um dos componentes da tecnologia
objeto de uma negociaçio, gera inúmeros beneficios tanto para
as empresas isoladamente consideradas, quanto para o Pais co-
mo um todo. Dentre os beneficios empresariais, segundo Gargiu
lo citado por Barnett (1978)10 est~o, entre outras: a pusSibi
lidade de reduzir o preço negociando item por item; o melhor
conhecimento do que se compra, evi~ando abusos, tais como a
venda de tecnologia nio suficientemente testada; e a escolha
de alternativas mais convenientes para as circunstincias em-
presariais. Dentre os beneficios sociais, merece destaque a

10 BARNETT, Raul et alii.Desagregaci6n tecno16gica de Proye-
tos. Bogotá, Colombia, Fondo Colombiano de Investiga-
ciones Cientificas, 1978. p.25
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maior participação da engenharia e da indGstria local, o que
implica menores gastos em divisas, maior demanda de mio-de-o-
bra local e maior experi~ncia da engenharia e indGstria de
bens de capital. De fato, conforme aponta Longo (1979), "a
compra de tecnologia sobre a forma de pacote agregado, refor-
ça a dependência externa ao desencorajar as indGstrias de bens
de capital e empresas de engenharia locais, ao mesmo tempo
que aumenta 'o gasto de divisas com importação deconhecimen-
tos, serviços e componentes que existem ou que poderiam ser

... 11produzidas no PaIs". Como exemplo, este autor cita que em
diversos casos onde o pacote ficou tão agregado e fechado du-
rante as negociações, os compradores acabaram adquirindo pro-
jetos perif~ricos e componentes verdadeiramente ridiculos,
tais como, projeto civil e de instalação elétrica, casa de
bombas, tubulações, estruturas met~licas, etc ..

Quanto is cl~usulas e pr~ticas comerciaii e indGs-
triais restritivas nos contratos de tecnologia, Barbosa (1978)
afirma que elas são hoje a maior preocupação dos países nao
d Iv i d 12 D" "."..esenvo VI os. Iversos organIsmos InternacIonaIS, taIs co-
mo a UNIDO~ a UNCTAD e a OMPI vêm se preocupando com esta
questão relacionada com o abuso do poder econ6mico por parte
das empresas fornecedoras. Sob os auspicios da UNCTAD está
sendo discutido desde 1974 um "Código Internacioral de Condu-
ta para Transferência de Tecnologia", sem chegar a um acordo,
dada a forte resistência dos países desenvolvidos. O Grupo
dos 77, conforme é denominado o conjunto dos países menos de-
senvolvidos, relaciona cerca de 40 práticas restritivas, tais

ba í 13como as que seguem a aIXO:
obrigar o comprador a adquirir m~quinas, equipamentos
e outros materiais do fornecedor, ou'de fontes por es-
te indicadas;

11 LONGO, W.P. Tecnologia e Transferêrtcia tecnológica. p. 19
12 BARBOSA, A.L.F. Propriedade e quase-propriedade .•. p. 97
13 V~rios autores: BARBOSA, A.L.F. Propriedade e quase-pro-

priedade .•. p.97 e seguintes e GUIMARÃES, Emani José
Lenate. Código de conduta: incentivo ou freio ã trans-
ferência de tecnologia. Engenho e Tecnologia, são Pau-
lo, v.3: 13-16, fev 1980.
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proibir ou limitar as exportações do comprador da tec-
nologia ou estabelecer reserva de mercado para o forne
cedor;
limitar o uso da tecnologia a determinados produtos;
limi~ar o volume de produção;
obrigar o uso da marca do fornecedor;
impedir a livre utilização das informações ap6s o t~r-
mino 'do contrato;
impor preço ao produto final;
exigir a esclusividade de vendas ou representação;
obrigar o comprador a parar de fabricar os bens produ-
zidos sob tecnologia comprada ap6s o final do contrato;
eximir o supridor de responsabilidades originadas por
vfcios ou defeitos inerentes i tecnologia transferida;
obrigar o comprador a ceder ao fornecedor eventuais me
lhorias ou aperfeiçoamentos realizados pelo comprador
durante a vig~ncia do contrato.·

Contrato de transfer~ncia de tecnologia de longa dura
çao tamb6m ~ outra forma de manter a depend~ncia da empresa
local, frente ao supridor estrangeiro. Primeiro, porque a tec
nologia contratada pode se tornar obsoleta durante este pra-
zo, face i velocidade d~s transformações tecnol6gicas e, se-
gundo, porque a empresa local fica obrigada a continuar pagan
do por uma tecnologia mesmo depois de t~-la absorvida. E de
fato, quanto a este filtimo aspecto, um estudo realizado pelo
Massachussets Institute of Tecnhology citado por Arruda
(1982) demonstrou que as empresas brasileiras absorvem a tec-
nologia adquirida numa m6dia de 2 anos, sendo raríssimos os
casos em que são necessários mais que 4 anos para absorv~-
la14. Assim, a limita~~o dos prazos contratuais procura desi~
timular a depend~ncia contínua do exterior e,em contraparti-
da, estimular a produção autBnoma de tecnologia pelas empre-
sas locais.
14 ARRUDA, Mauro Fernando Maria. Incentivo ao desenvolvimen-

to tecnol6gico da e~presa nacional. In: Seminário de
Integração Tecnológica na Indústria Química, 1, S~o Pau
10, Set 1982. Anais. S~o Paulo. Associaç~o Brasileira
de IndGstria Química e de Produtos Derivados.
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Como pode-se perceber, os objetivos da intervenção g~
vernamental para regular o fluxo de tecnolbgia do exterior
procuram compensar o pequeno poder de barganha das empresas
locais frente aos fornecedores estrangeiros. As empresas lo-
cais que não realizam atividades de produção tecnol6gica de
forma substancial comparecem às negociações incapacitadas de
obter contratações vantajosas de per si, dar a import~ncia da
participação do governo atrav~s da sua ação reguladora. Para
países onde as multinacionais estão presentes de forma maciç~
essa ação deve tamb~m alcançar efeitos sobre os investimentos
estrangeiros, principalmente sobre as remessas de divisas pa-
ra o exterior. De fato, como ~ amplamente conhecido, as subsi.
di~rias de empresas estrangeiras não produzem tecnologia, ma~
tendo-se permanentemente dependentes de suas matrizes. E sen-
do a tecnologia um bem intangível cujo valor ~ dificil de ser
estimado, ela se presta ã prática do superf aturame nt o para
burlar as legislações que controlam e limitam as remessas de
lucro para o exterior. Caso a ação do governo não coíba esta
prática, essas empresas passam a adquirir um tamanho poder de
competitividade que acabam por aniquilar as empresas nacio-
nais. Dessa forma, um controle eficiente sobre a transfer~n-
cia de tecnologia com vistas ã autonomia tecnol6gica interna,
deve levar em consideração também a competitivid2de das empr~
sas locais frente às multinacionais. Assim, um controle que
não diferencie estes dois segmentos do setor produtivo acaba-
rá favorecendo as multinacionais em detrimento das empresas
locais contribuindo com isso para a desnacionalização da eco-
nomia.

6.3 Controle da Transfer~ncia de Tecnologia no Brasil

No Brasil, a contratação de tecnologia implícita, is-
to ~, aquela que se encontra materializada em bens físicos
(m~quinas, equipamentos e outros materiais destinados à produ
çao de bens e serviços) ~ regida pelas leis e regulamentos so
bre importação de um modo geral. A an~lise destes contratos
para efeito de controle ~ realizada no âmbito da CACEX - Car-
teira de Com~rcio Exterior do Banco do Brasil S/A - e, quan-
do for o caso, do CDr que, entre outras, tem a compet~ncia de
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estabelecer a orientação b~sica da politica de desenvolvimen-
to industrial do Pais. O instrumento b~sico de controle ~ a
legislação fiscal, principalmente o Imposto de Importação, con
forme foi mostrado no capitulo anterior. Assim, neste capitul~
ser~ tratado o controle sobre a contratação de tecnologia ex-
plicita, isto ~, os contratos referentes i tecnologia na forma
de bens intangiveis contidos em documentos (patentes, planos,
projetos, desenhos, etc) e nas habilidades, experi~ncias e ca-
pacitações profissionais.

6.3.1 Legislaçio bisica

Os contratos que envolvem tecnologia explicita devem
ser submetidos i averbação no Instituto Nacional da Proprieda-
de Industrial -INPI, autarquia federal, criada pela Lei n9

5.648 de 11 de dezembro de 1970, vinculada do Minist~rio da In
díis tri a e do Comércio. Ao INPI comp et e executarem âmbito na-o
cional as normas que regulam a Propriedade Industrial
e patentes) e a transfer~ncia de tecnologia. De acordo
Regimento Interno do INPI, é da sua compet~ncia tomar

(marcas
com o
medidas

para remover obsticulos i absorção e difusio de tecnologia, a-
trav~s de medidas tendentes a eliminar as restrições contra-
tuais, explicitas ou implícitas, que possam acompanhar os con-
tratos de transfer~ncia.

O controle do INPI sobre os termos do contrato se efe-
tiva através do processo de averbação, tornado obrigatório pe-
lo Código da Propriedade Industrial - Lei n9 5.772 de .
21/12/71. De acordo com o Ato Normativo n9 15 de 11/09/75, a
averbação de contrato é condição para:

a) legitimar 0S pagamentos dele decorrentes, seja interna-
mente, seja para ü exterior, observados em ambos casos
as disposições e restrições legais vigentes;

b) permitir, quando for o caso, a detutibilidade fiscal,
respeitadas as normas previstas na legislação especifi-
ca;

c) comprovar, quando for o caso, a exploração efetiva da
patente ou o uso efetivo da marca no Pais, respeitadas
ainda as demais condições estipulados pelo Código da



Propriedade Industrial (AN 15/75, item 1).
Para ser averbado, um contrato deve estar em consonin

cia com o disposto em diversos textos legais, alguns dos
quais em vigor desde a d~cada de 50. O controle que se exerce
atualmente sobre a contratação de tecnologia do exterior ~ o
resultado de urna longa evolução e que teve na legislação fis-
cal urna de suas primeiras manifestações.

A LeI 3.470, de 28/11/58, urna das primeiras neste sen
tido, estabeleceu, para fins de Imposto de Renda, que somente
poderão ser deduzidas do lucro liquido, a sorna das quantias
devidas a titulo de "royalties" pela exploração de marcas e
patentes, por assist~ncia t~cnica, cientifica, administrativa
ou semelhante at~ o limite m;ximo de 5% da receita bruta do
serviço fabricado ou vendido (Art. 74). Em função desta Léi,
diversas Portarias do Minist~rio da Fazenda estabeleceram o
percentual máximo de dedução para tipos de produção especifi
cos segundo o grau de essencialidade. A Portaria MF n9 436,
de 30/12/58, estabeleceu urna variação deste percentual para
os pagamentos devidos pela expJ.oração de patentes, processos,
f6rmulas de fabricação e assist~ncia t~cnica; pelo uso de mar
cas fixou o limite máximo de 1%. As remessas financeiras ao
exterior estão sujeitas ao desconto do IR na Fonte i razão de
urna ol!cota de 25% (RIR, Art. 554 e seguintes).

Posteriormente, foram aprovadas duas leis mais abran-
gentes e que ajnda continuam em vigor, representando um impo.!:.
tante avanço no controle do fluxo de tecnologia: a) Lei 4.131
de 03/09/62, que disciplina a aplicação do capital estrangei-
ro e as remessas de valores ao exterior; e b) Lei 4.137, de
10/09/62, que regu!a a repressão ao abuso do poder econBmico.

A primeira - Lei 4.131/62 - Estatuto do Capital Es-
trangeiro instituiu, na SUMOC, (atualmente Banco Central),
·um serviço especial de registro de capi tal estrangeiro, qual-
quer que seja a sua forma de ingresso no pa!s, bem corno de
operaç5es financeiras com o exterior e dentre estas, as rem~s
sas referent es a pagamento de "royal ties" e de ass istência t~~
nica (Art. 39). Estabeleceu tambfm a obrigatoriedade de subme
ter a esse 6rgão os contratos e documentes considerados neces
sários para justificar as remessas ao exterior a titulo de
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"royalties", assistência técnica, científica, administrativa
e semelhantes (Art. 9). O Banco Central poderi, quando consi-
derar necessirio, apurar a efetividade aa assistência técnica
prestada i empresa estabelecida no Brasil, que impliquem re-
messas de divisas ao exterior (Art. 10).

Ainda conforme a Lei 4.131/62, a transferência para o
pagamento de "royalties" devidos por patentes, marcas ou ou-
tro título da mesma espécie, depende de prova da parte do rn-
teressado, de que os respectivos direitosnio caducaram no
país de origem (Art. 11). Posteriormente, a Lei n9 4.390, de
20/08/1964, que introduziu alterações na Lei 4.131/62, confir
mou esta exigência e estabe1eceu que os pedidos de regis tro de
contrato, para transferência financeira para pagamento de
"royalties" devidos pelo uso de marcar e patentes, fossem in~
truídos com certidio proLataria da existência e vigência, no
Brasil, dos respectivos privilégios cbncedidos pelo Departa-
mento Nacional de Propriedade Industrial, finje INPI.

O Art. 12 da Lei 4.131/62 estabelece que as,somas das
quantias devidas a titulo de "roya1 tres:!f podem ser deduz idas
na declaração de renda at~ o limit~ miximo de 5% da receita
bruta do produto fabricado ou vendido, conforme estabelecera
a Lei 3.470/58, ji citada. Além desse limite, ser~ considera
do lucro distribu!do e tributado (Art. 13). As deduções refe-
rentes às despesas de assistência técnica, científica, admi-
nistrativa e semelhantes somente serão admitidas nos Clnco
primeiros anos do contrato, prazo este que pode ser prorroga-
do até mais cinco anos, mediante nova autorizaçio. O registro
dos contratos que envolvam transferências financeiras ao exte
rior dever~ ser feIto na moeda do paIs de domicílio ou sede
dos beneficiirios das remessas (Decreto 55.762/65, art. 17).
Pelo Art. 14 da Lei 4.131/62, nio ser~o permitidas remessas
para pagamento de "roya1ties" pelo uso de marcas e patentes
entre filial ou subsidi~ria de empresa estabelecida no Brasil
e sua matriz com sede no exterior, ou quando a maioria do ca-
pital da empresa no Brasil pertença aos titulares do recebi-
mento dos "royal ties" no estrangeiro. Ocorrendo esta hipótese,
também não serâ permitida a dedução fiscal prevista no Art.
12, acima mencionado (Art. 14, § único). Finalmente, estabel~
'ce um imposto suplementar sempre que a média das remessas ao



124

exterior em um tri~nio exceder de 12% sobre o capital regis-
trado.

A Lei 4.137 de 10/09/62 ~ uma lei do tipo anti-trust
que tem por objetivo regular a repressão ao abuso do poder e-
conômico. De acordo com o seu Art. 29, consideram-se formasde
abuso dessa natureza:

I) dominar os mercados nacionais ou eliminar total ou paE
cialmente a concoTr~ncia;

11) elevar sem justa causa os preços, nos casos de monop6-
lio natural ou defato,com objetivo de aumentar arbi-
trariamente os lucros sem aumentar a produção;

111) provocarcondiç5es monopolfsticas ou exercer especula-
ção abusiva com o fim de promover a elevação tempori-
ria de preços;

IV) formar grupo econômico por agregação de empresas, em
detrimento da livre deliberação dos compradores ou ven
dedores;

V) exercer concorr~ncia desleal.
Assim, ao definir as formas

co genericamente considerad~, a Lei
os termos do contrato quando nestes
ção enquadrada como tal. Em relação
r~ncia de tecnologia, o abuso do poder econ&mico se realiza,
via de regra, atrav~s de cliusulas restritivas, conforme ji
mostrado em outra seção.

As legislações acima citadas, juntamente com suas al-
terações e regulamentações foram no passado praticamente as
Gnicas fontes de onde se extraíam orientações para o contro-
le do com~rcio de tecnologia explícita. Este controle era
exercido basicamente paIo Banco Central que o fazia privile-
giando apenas os aspectosmonetiri6s, fiscais e cambiais rela
tivos as remessas de valores para o exterior. Com a criação
do INPI em 1970 e com o advento do atual C5digo de Proprieda-
de Industrial - Lei 5.772/71 - esse controle passou a ser
exeicido tamb~m por este 6rgão. O C5digo da Propriedade Indus
trial (CPI) tornou obrigat6ria a averbação no INPI e, al~m
dis~o, estabeleceu que:

a) a concessão de licença para exploração de patente ou

de abuso do poder ~ .economl
4.137/62 permite atingir
se configurar uma situa-
aos contratos de transfe
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uso de marca seri feita mediante ato revestido das for
malidades legais, contendo as condiç5es de remuneração
e as relacionadas com a exploração do privilégio, bem
como refer~ncia ao nfimero da patente ou do registro de
marca;

b) a concessão de licença nao poderi impor restriç6es i
industrialização, comercialização e exportação do pro-
duto;'

c) pertencerão ao licenciado os aperfeiçoamentos por este
introduzidos no produto ou no processo;

d) a averbação não produziri qualquer efeito no tocante
a "royalties" quando se referir a:

privilégio não concedido no Brasil;
privilégio concedido a titular residente, domicilia
do ou sediado no exterior, sem prioridade unionis-
ta, isto ~, de pa{ses não membros da União de Paris;
privilégio extinto ou em processo de nulidade ou
cancelamento;
privilégio cujo proprietirio anterior nao tivesse
direito a tal remuneração (Art. 30 e 90).

Complementam a legislação bisica que permite contro-
lar a importação de tecnologia, os diversos diplomas legais
que estabelecem a prefer~ncia pela empresa nacional de enge-
nharia e consultoria nas contratações de um modo geral. Com e
feito, a Resolução n9 209 de 01/09/72 do Conselho Fed~ral de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, estabelece que
a pessoa jurfdica estrangeira de prestação de serviços ou exe
cução de obra de engenhar ia, 'arquitetura ou agronomia, só po-
deri exercer atividades no território nacional, desde que con
sorciada com pessoa jurfdica brasileira, depois de efetuado o
seu registro no CREA1a cuja jurisdição o serviço ou obra pe!
.t.encerem" (Art. 1Q) • '

Atualmente os dispositivos destas legislaç6es mencio-
nadas e de ouiras ainda referentes ao assunto estão pratica-
mente sintetizados no Ato Normativo n9 15/75 que, entre ou-
tros objetivos, visa "compatibilizar os termos e condições
dos contratos com os preceitos legais'vigentes, bem assim com
a polftica governamental formulada para transfer~ncia de tec-
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nologia industrial e com a polItica econBmico-financeira, glo
balou setorial, do País" (AN 15/75 - preâmbulo). n com base
em todos estes dispositivos legais que são analisados e ava-
liados cada contrato de transferência de tecnologia.

O controle exercido pelo INPI procura privilegiar as-
pectos ligados ao pr6prio m~rito da tecnologia objeto da con-
tratação, sua· necessidade, remuneração, capacidade de absor-
ção da empresa local e outros aspectos dessa ordem, em função
da política de desenvolvimento tecnológico existente. O con-
trole do Banco Central visa basicamente os aspectos fiscais,
cambiais e monetários ligados ã remessa de valores para o ex-
terior. Es tas duas "zonas" de atuação coexis tem simul taneamen
te e tendem a se integrar cada vez mais. O registro de atos
ou contratos de exploração ou uso de marcas e patentes e de
transferência de tecnologia no Departamento de Fi~calização e
Registro de Capitais Estrangeiros do Banco Central (FIRCE) e~
ti sujeito ã apresentação, pelo contratante domiciliado no
País, de prova de que o documento foi averbado no INPI (Comu-
nicado FIRCE - BC n9 19, de 16/02/1972, a). A dedutibilidade
das importâncias pagas em função da contratação de tecnologia
tamb~m depende dessa averbação (RIR, Art. 233, § 39).

6.3.2 Contratos de Transfer~ncia de Tecnolo~ia

15Para Barbosa (1978) ,quanto ao obj eto contratual,
"há dois tipos de contratos de tecnologia: os de licença e os
de acordo. A licença ~uma cessão parcial ou total de um di-
reito; os acordos são negociações de transferências de infor-
mações". Os primeiros t~m por objeto a propriedade industrial
- marcas e patentes; os segundos compreendem o know-how e os
serviços.

Para Martins (1977)16, "know-how" são conhecimentosse
eretos de processos e "contratos de "know-how", a transferên-
15 ...BARBOSA, A.L.F. Propriedade e quase-propriedade no comer-

cio de tecnologia ... p.85
16 MARTINS, Fran. Know-how. In . Contratos e o-

brigações comerciais. Sa. ed. Rio de Janeiro, Forense,
1977. p , 597-608
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cia destes conhecimentos a a1gu~m. Estes contratos podem ser
de cessão ao de licença; no primeiro caso os conhecimentos são
transferidos definitivamente; no segundo, apenas temporaria-
mente, devendo o licenciado abster-se de usar estes conheci-
mentos findo o prazo contratual. A legislação brasileira pro!
be a licença de know-how na medida em que nao admite cliusu-
las que impeçam a livre utilização da tecnologia ou dos conh~
cimentos depo is de um certo prazo julgado razoàveI (AN 15/75;
VI e 5.5.2, VI e AN 60/81, ítem 7.5).

Os contratos de serviços ou de assistSncia t~cnica
nao se confundem com os de know-how. Paul Demin, citado por
Martin (1977) mostra que no contrato de know-how se faz a
Fransferência de um bem imaterial, enquanto que a assistSncia
t~cnica ~ uma prestação de serviço. Para Silveira (1978)17'
1105 contratos q.e assistSncia t~cnica tSm por objeto dados,in
formes e experiências t~cnicas não secretas, mas cujo conheci
mento exigiria um esforço ou cust;'consideriveis por parte do
empresirio". Este autor -distingue os contratos de assistência
técnica dos contratos de lIengineeringll, que por sua vez podem
ser IIconsu1ting engineeringll e illcommercial engineering". O
primeiro refere-se aos estudos de car~ter técnico e econ6mico
para a realização de um projeto industrial ou reorganiza~ão,
modernização, ampliação 'de uma empresa. O segundo, "compreen-
de além da fase de estudo, uma fase de execução, ou seja,cons
truir e entregar uma instalação industrial18. Enquanto nos
contratos de assistência técnica e "know-how" a empresa que
transmite os conhecimentos não se obriga a p6-los em pritica,
nos contratos dE' "engineering", a empresa de engenharia ou de
consultoria se responsabiliza pelos result~dos esperados da

17 SILVEIRA, Newton. Know-how. In: Enciclopédia Saraiva do
Direito. são Paulo, Ed.Saraiva, 1977, V.58. p. 506-508
OBS: Grifo do autor.

18 O Decreto n9 66.717, de 15/07/66, distingue os serviços de
engenharia em: a) elaboração de estudo e projetos de en
genharia; e/b) execução, supervisão e controle da im-
plantação de obras de engenharia, inclusive da instala-
ção e montagem de unidades industriais (Art. 19).
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instalação ou do projeto, pois eles adquirem contornos de em
. d 19prelta a .

De acordo com o Ato Normativo 15/75, os contratos de
transfer~ncia de tecnologia e correlatos sao classificados
basicamente quanto ao seu objetivo e para fins de averbação
em:

a) Li~ehçA p~rA Exploração de Patentes (LEP) , que tem por
objeto a patente, regularmente depositada ou concedi-
'da no Bras il;

b) Licença para Uso de Marca eLUM) , cujo objeto é a mar-
ca ou propaganda regularmente depositada ou registrada
no Brasil;

c) Fornecimento de Tecnologia Industrial CFTI) , que tem
por objeto conhecimento e tecnologia não amparados por
direito de propriedade industrial no Brasi~, destina-
dos ã produção de bens de consumo e insumos em geral;

d) Coop~~Açi~ Té~nic6 Industrial (CTI) , que tem por fina-
lidade a aquisição de tecnologia não protegida pelo di
reito de propriedade industrial no Brasil, destiriados
ã produção de bens decapitaI sob encomenda;

e) Serviço Técnico Especializado eSTE), que tem por obje-
to a prestação de serviços técnicos especializados de
qualquer natureza ã indUstria (AN 15/75; item 1.1).
A classificação do Ato Normativo 15/75 é a base do

conceito legal de desagregação tecnol6gica: cada categoria
contratual tem diferentes requisitos a serem atendidos e quan .
do ocorrer mais de um objetivo simultaneamente numa mesma ne-
gociação, para cada um deve corresponder especifica e obriga-
toriamente um anico contrato da respectiva categoria (item ..
1.1.1). Esta exig~ncia talvez seja a princip~l inovaçio intr~
duzida pelo AN 15/75. Os contratos de outras categorias, bem
como de outras condiç5es e termos contratuais não pre~istos
pelo AN 15/75, deverão ser submetidos a estudos preliminares
no INPI, para a necessiria orientação (AN 15/75; 11). Outra
inovação refere-se ã distinção das diferentes situações de
controle acionirio para efeito de averbação. Quando houver
cont.role.do capital ou participação no capi tal, direta ou in-

19 SILVEIRA, N. Know-how •.• p.509
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direta, do licenciador, do fornecedor,do cooperador ou prest!
dor de serviços, serão levados em consideração, para os fins
previstos no presente Ato Normativo, as seguintes situações:

a) controle total;
b) participação majoritiria;
c) participação minoritária,(AN 15/75; 1.2).

Todos os contratos que envolvem tecnologia t~m de ser
averbados pilo INPI (CPI Art. 126). Por€m estio sujeitos i
averbação, de acordo com as disposições do Ato Normativo
15/75, somente os contratos em que ambas as partes sejam resi
dentes ou domiciliadas no País (contratos internos) e os que
apenas o supridor for residente ou domiciliado no exterior
(item 1.3). Para evitar que contratos ji firmados entre as
partes não recebam a averbação por contrariar dispositivos le
gals, o Ato Normativo 32 de 05/05/1978 instituiu a Sistemiti-
ca de Consulta Pr€via nas negociações de transfer~ncia de tec
nologia, que passou a ser obrigat6ria para os contratos em
que o supridor for estrangeiro, sendo facultativa nos demais
casos (AN 32/78, itens 2 e 3).

A empresa adquirente requer Consulta Pr€via apresen-
tando a minuta do contrato elaborado em portugu~s e no idioma
escolhido pelo contratante estrangeiro, juntamente com o for-
mulirio específico padronizado preenchido (AN 32 item 1). A-
provada a Consulta PrEvia, o. contrato pode ser formalizado en
tre as partes e apresentado posteriormente para averbação.
atendimento is observações emitidas pelo INPI e~ resposta

o
•..
a

Consulta PrEvia, na aus~ncia de novos elementos, elimina a
possibilidade de outras exigências, acelerando a averbação do
contrato quando da sua posterior a~resentação formal (AN
32/78, item 5). Assim, a Consulta Pr€via passou a ser de fatu
urr..afase do processo de averbação para os contratos de impor-
tação de tecnologia. Neste processo o INPI procura orientar o.
contratante nacional a respeito do objetivo do contrato, pre-
ços, condições de pagamento, prazos, cláusulas restritivas e
outras exigEncias legais de acordo com a categoria em que es-
teja classificado.
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6.3.3 Preços e Prazos Contratuais

Cada tipo de contrato possui tratamento diferenciado
quanto à remuneração e ao prazo de vigência contratual, con-
forme apresentado de forma sint~tica Necess~-
rio esclarecer que os contratos-tipo estabelecidos pelo Ato
Normativo 15/75 admitem mais de um objeto contratual. Assim,
os contratos LEP, FTI e CTI, admitem tamb~m prestação de as-
sistência t~cnica a cargo do contratante estrangeiro e forma-
ção de pessoal t~cnico especializado do contratante local.
Neste caso, al~m da remuneração b~sica mostrada na Tabela •..
6.1, deve-se acrescentar o valor total relativo ao pagamento
de t~cnicos, de cada contratante, a ser pago em moeda estran-
~eira ao supridor e que deveri ser estimado nas seguintes ba-
ses:

a) indicação do número de técnicos;
b) individualização das respectivas diirias - nao compu-

tadas as despesas de manutenção - observados os crité
rios e padr6es usualmente adotados, inclusive no pafs
de origem, determinados em função da especialização e
categoria de cada t~cnico, bem como da natureza dos
serviços;

c) previsão do perrodo julgado suficiente para a presta-
çio da assistência técnica e da execução do programa
de treinamento do pessoal.
As despesas decorrentes da manutençao de t~cnicos es-

trangeiros no Brasil (diârias, ajudas de custo e outras) ,quan
do for o caso, deverão ser estjmadas e individualizadas a se-

d d .• . 20rao pagas em cruzeiros iretamente a ca a tecnlCO.

6.3.4 Outras Exigências Legais

Os Atos Normativos 15/75 e 60/81 estabelecem ainda ou
tras condiç6es básicas' que o contrato devem ter e as que nao
devem. Dentre estas estão as cláusulas restritivas, menciona-
das à pouco, bem como aquelas que incluem implícita ou expli-

20 Ato Normativo 15/75. Itens: 225, 226 : 443.4 ; 522.3



T A B E L A6.l: Contratos de Transferência de Tecnologia
Remuneração e Prazo contratual

Tipo de
Contrato

Valor básiéo da Remuneração

o valor de remuneração será
apurado com base em percen-
tagem ou em valor fixo por

l---~-____I\' unidade de produto, em qual
quer dos casos incidente ou
correlacionado sobre o pre-
ço líquido de venda oU,quan

1-::...--°--____1 . do for o caso, estar tambem
correlacianado com o lucro
obtido do produto objeto .docontrato. *

L E P

L U M

F T I

Forma básica de pagamento

De acordo com o período estipulado (trimestral, semes-' .
traI ou qualquer outro), me-
diante demonstrativo do con-
tratante local.

*Nota: Para fins de cálculo da remuneração,considera-se "preço líquido" o valor do faturamento, baseado nas vendas efeti-
vas, deduzidos os impostos, taxas, insumos e compollentes importados trultOdo licenciador como de qualquer fornecedor di-
reta ou indiretamente vinculado a este, comissões, créditos por devoluções, fretes, seguros e embalagens, além de outrasdeduções.

C T I

S T E

a) idem acima; ou
b) a preço fixo, ã base de

custo-mais-taxa.

Preço fixo ou à base de ~
to demonstrado

a) idem acima;
b) após início da vigência

do contrato, mediante fa-
tura do cooperador, lega-
lizada,explicitando os
serviços produzidos e o
respectivo montante.

parceladamente durante a exe
cução e entrega do serviço~
medi~nte fatura com serviços
discriminados.

Limite máximo de
. pagamento admissível '
5% das vendas ou fa-
turamento líquido da
ewpresa receptora.

1% das vendas ou fa-turamento líqui'dó~''.

11 5% das ven~s ou fa-turamento llquido da
empresa receptora.

Prazo contratual má-ximo,
Prazo de validade do
respectivo privilé-
gio (15 anos patente
de invensão; 10 ano~
modelos, desenhos e
marcas) •

5 anos com possibili
dade de uma única re
novaçao de até 5 a-=-
nos.

o necessário para a
prestação dos servi-
ços, apresentação do
projeto ou conclusão
do trabalho.
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citamente qualquer referência a direitos de propriedade indu~
trial nos contratos FTI, CTI e STE. Para o setor automobilís-
tico, os contratos FT! não constituem modalidade suscetível
de averbação, por consolidarem no tempo o grau de dependência
das firmas locais (AN n9 30 de 19/01/78, item 3).

Nas modalidades FTI e CTr o adquirente local deverá
apresentar, em separado, informações sobre a sua capacitação
tecnol5gica -(infra-estrutura t~cnico-administrativa), com ex-
plicitação do cronograma de absorção da tecnologia e de exec~
ção do programa de formaçãb de seu pessoal t;cnico especiali-
zado. Cabe ao INPI, a qualquer tempo durante a vigência do
contrato, o.direi to de acompanhar, diretamente ou atravês de
órgão ou entidade devidamente credenciada, o desenvolvimento
do cronograma de absorção de tecnologia e do programa de for-
I '

maçao de pessoal.
Dentre outras condições para averbação de contratos,

merece especial menção a obrigatoriedade da participação de
empresa de engenharia e consultoria nacional nos ~ontTatos
STE. Uma das condiç5es bâs!cas para averbação de contratos de
importação de STE ~ a inexistência de capacitação nacional p!
ra a prestação dos mesmos (AN 60/82, item 2.1). A importação
de Tecnologia de projeto deverá ser feita com a participação-de ernp resa de engenharia nacional, que sera a contratante
principal da engenharia consul tiva , da engenharia executiva e,
quando couber, das engenharias básicas e de processo (AN ••..
60/82, item 3.1.1), No caso de empresas que não tenham por fi
nalidade a execução de serviços de engenharia, a contratação
com o exterior pode ser autorizada sem a interveniência de ~m
presas nacionais de engenharia ,somente quando estiverem aptas
para realizar os serviços e dispuserem de t~cnicos contrat~dos

..•em regime permanente, em numero e especialidade suficientespa
ra absorver a tecnologia que irão importar (AN 60/82, Ltem
3.1.1).

A empresa,contratante deverá apresentar na sua cons~l
ta prévia, uma divisão detalhada das partes tecnicamente iden
tificâveis dos se~viços técnicos a serem realizados pela em-
presa estrangeira no país e/ou no exterior, pela empresa na-
cional de consultoria e/ou de engenharia e/ou por ela própria
(AN 60/82, item 2.2). Deverlacompanhar a divisão detalhada



133

dos serviços entre os contratantes, uma discriminação quanto
aos t6cnicos estrangeiros e nacionais que participarão dos
serviços (AN 60/82, item 2.3). Para cada t6cnico estrangeiro
deverão ser explici tadas as seguintes informações: sua função,
o trabalho que iri realizar relacionando-o is diversas partes
dos serviços detalhados no contrato, o tempo de duração e ou-
tros disp6ndios devidos pela sua, atuação (AN &0/82, item ....
2.3.1) .

6.3.5 Anilise, Averbação e Registro do Contrato

Na anilise pr6via das minutas que env~lvem transfer6n
cia de tecnologia oriunda do exterior, bem como de faturas e
outros atos admitidos na legislação vigente, o INPI procuta,
basicamente, verificar se existe disponibilidade e/ou capaci-
tação interna; se a tecnologia 6 necessiria ou não; se exis-
tem outras alternativas ou fornecedores para aquela tecnolo-
gia, e se a empresa contratante nacional tem ou nao condição
de absorv6-1a. Verifica ainda se a tecnologia é ou nao apro-
priada ao País, considerando, entre outros aspectos, a neces-
sidade de importação de miquinas, equipamentos, matérias pri-
mas e outros insumos relativamente àqueles que podem ser obti
dos no País. Além disso, verifica se a tecnologia a ser impo~
tada permitirá a substituição de importação. Caso ji se prod~
za internamente, o INPI procura verificar a conveni~ntia de
mais um produtor no mercado, face ao nGmero de concorrentes e
o tamanho do mercado. Ou seja, até que ponto mais u~ produtor
significará aumento de capacidade ociosa ou prejuizo das ati-
vidades de P&D das empresas existentes.

Para proceder a ani1ise pr€via, o INPI conta com a co
laboração de diversas entidades credenciadas. Foi constituí-
do, em 1981, um Grupo de Trabalho permanente, formado por téE
nicos da ABEMI - Associaçio Brasileira de Engenharia de Mon-
tagem Industrial e ABCE - Associação Brasileira de Consulto
res de Engenharia, para prestar assessoria ao INPI nas anili-
ses dos contratos de compra de serviç.os de engenharia e de
consultoria no exterior, assim como na elaboração de medidas
que visem o fortalecimento das empresas nacionais do setor
(Portari~ INPI n9 19, de 25/01/81).



134

No setor de Bens de Capital, foi criado um Grupo de
Trabalho integrado por associaç6es empresariais e 6rgios go-
vernamentais para analisar e assessorar as decis6es do INPI.
Este Grupo de Trabalho est~ composto por representante das se
guintes instituições: Associação Brasileira para o Desenvolvi
menta da Ind~stria de Base ADDIB, a CACEX, o BNDES,FINAME,
FINEP, CDI e IPT (Portaria n ? 129, de 20/10/81). Na ârea ,de
informitica .foi determinada a formação de uma Comissão Pariti
ria integrada por servidores do INPI e da SEI - Secretaria
Especial de Informitica, que se reunir~ periodicamente para
examinar e recomendar a averbação dos atos e contratos de
transfer@ncia de tecnologia CAto Normativo INPI 053 e SEI Ol~
de 12/02/1981). Em 1982 foi criado o Grupo de Trabalho para
analisar contratos na irea da quImica, composto por represen-
tantes da ABIQUIM - Associação Brasileira de Industrias Quí-
micas, do IPT e de outras instituiç6es.

A participação destas e de,outras entidades na an~li-
se dos contratos tem por objetivo principal impedir contrata-
ç6es desnecessárias, face 8S disponibilidades internas, bem
como melhorar as condiç5es de negociação do contratante esta-
belecido no Pa{s. Com efeito, estas entidades, atuando em se-
tores especIficos, conhecem com maior profundidade a tecnolo-
gia objeto da contratação. AI~m disso, a anilise destes con-
tratos coloca os t~cnicos dessas entidades em contato direto
com problemas especIficos do setor produtivo, com a tecnolo-
gia que esta sendo importada e com o potencial tecnol6gico e-
xistente, possibilitando desta forma que sejam detectadas no-
vas possibilidades e oportunidades de atuação e de absorção
de tecnologia.

Concluída â análise prévia,os termos da minuta sao:
a) aprovados; b] aprovados com ressalvas, isto é, sob a condi
ção de proceder alteraç6es indicadas; e c) indeferidos ou ~r-
quivados, caso em que cabe ao interessado interpor recurso no
prazo de 60 dias para rever a decisão do INPI (CPI, Art. 31).
Qcorrendo os dois primeiros casos, a empresa local poderá re-
querer ao INPI a averbação do contrato definitivo de transfe-
r@ncia de tecnologia. Nesta fase o INPI procura verificar a
concordincia dos termos do contrato com os da minuta e se as
alteraç6es exigidas foram efetivamente realizadas. Caso posi-
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-tivo, o INPI expede um Certificado de Averbação.
O registro no Banco Central/FIRCE é a última etapa do

processo de controle legal sobre os atos e contratos de trans
fer~ncia de tecnologia que envolvem a remessa de recursos fi-
nanceiros ao exterior. Este registro é feito somente ap6s a
comprovação de averbação no INPI, conforme pode ser visto de
forma esquemiticana Figura 11. Para este registro o interes-
sado ~- emp re sa adquirente - deve encaminhar ao BC/FIRCE uma
c6pia do contrato, o certificado de averbação do INPI e pre-
encher formulirios pr6prios.

O Banco Central também realiza anilise do contrato p~
ra instruir o registro, não sendo este automitico pelo fato
de ter sido averbado pelo INPI. Nesta ani1ise, o Banco Cen-
tra í bas icamente se atem aos termos da Lei 4.131/62, Lei.

4.390/64 e o Decreto 55.762/65, que as regulamenta. O regis-
tro é feito pelo valor global do contrato ou do certificado
do INPI quando houver divergBncia.Os pagamentos decorrentes
do contrato s6 podem ser remetidos ao exterior ap6s o certifi
cada de registro neste Banco e sempre mediante fatura do su-
pridor legalizada, isto é, com vi~to do Consulado do Brasil
no país de origem do supridor.

·F IG UR A . 11

Processo simplificado de averbação e registro de con-
trato de transferência de tec~ologia.

.negccfaçâo . - contratonegoclaçao
preliminar definitiva definitivo
adquirentese , adquirentese J adquirentese
.fornecedores fornecedores· ..fornecedores

,

.
consulta averbação do registro do
prévia contrato contrato

~•.. ,
.INPI ..INPI .BC/FIRCE

..
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6.4 Avaliação do Controle Legal

Criado em 1970, o INPI efetivamente iniciou a sua ati
vidade de controle sobre o comércio de tecnologia a partir de
1972. Conforme pode ser visto na Tabela 6.2, o número de pedi
dos de averbação submetidas a este6rgão tem aumentado ano a
ano. Verifica-se também um percentual expressivo de pedidos
nio aprovados (indeferidos e arquivados) sobre o tot~l de pe-
didos decididos. Isto pode ser uma indicação de rigor na ana-
lise dos termos contratuais, talvez como reflexo da participa
ção de entidades de clasie, institutos de pesquisa e outros
6rgãos no assessoramento às decisões do INPI.

D.e fato, a cada ano tem aumentado o número de parece-
res sobre contrataç8es emitidas por estas instit~iç6es, con-
forme mostra a Tabela 6.3. Com estes pareceres o INPI pode
J

decidir sobre uma contratação levando em consideração nao ap~
nas os espectos jurídicos envolvidos, mas também o pr6prio mé
rito da tecnologia. Pelo menos no que se refere aos contratos
STE, os efeitos dessa participação são particularmente verda-
deiros. Conforme mostra a Tabela 6.4, o valor averbado global
caiu de US$ 519 mi1h6es em 1979 para US$ 282 milh6es em 1981 .

Uma regulamentação efetiva sobre os contratos STE
da maior importância, pois eles representam a categoria

..•
e

con-
tratual mais negociada; ou seja, 75,1% em 1978 e 58,4% em .•.
1980 (Tabela 6.5). Os contratos LUM, que em 1980 representa-
ram 18% do total de contratos decididos, são na maioria gra-
tuitos, sendo a averbação requerida para comprovar o uso da
marca ou por fazer parte da desagregação de uma negociaçao,
conforme exige o Ato Normativo 15/7521•

Como mostra a Tabela 6.5, os contratos LEP são os me-
nos negociados embora se verifique um ligeiro aumento de 1978
para 1980. A reduzida percentagem de contratos LEP estio sem
dúvida ligados à proibição de remessas de "royalties" entre
empresas do mesmo grupo (Lei 4.131/62. Art. 149). Além disso,
os contratos de propriedade industrial são, pelo menos em te-
se, mais faceis de serem controlados do que os acordos de
"know-how" e de serviços, pois seus objetos sao perfeitamen-

21 INPI, RelatSrio de atividades de 1980, p.9
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T A B E L A 6.2

INPI - Movimento na irea de contrato

, 1972, . ,1977. 1978 . 1979 ,1980 .1981

(1) Pedidos de Averbação 1.539 ' 1. 741 1.813 1.904 2.054 2.224

(2) Pedidos Deferidos 1.198 . 1. 393 1. 722 :2.103 2.356 2.020

(3) Pedidos Arquiva- 47 125 87 832 163 307..

dos e Indeferidos' , ' , , , . . . .

(4) Total Pedidos decidi 1.245 1.518 1.809 2.935 2.519 2.327-
dos, (2 + 3) ,

Porcentagem indefirido : 3,7% 8,2% 4,8% 29,3% ' 6,5% 13,2%
.sobre total (3/4xl00%)

-
Fonte: INPI; Relatório de Atividades de 1979, de 1980 e de 1981

TA FE 'LA" ~.3

INPI - Pareceres externos por tipo de entidadi

, .Bnt.i dades , ' , , 1979 1980, . 1981
~

:Entidades de Classe (ABEMI E ABCE) 56 402 757

Institutos de Pesquisas 43 98 118

drgãos de Governo 31 31 119

:Outros 01 05 03
. . . . , .. ......

TOTAL 131 536 997
, "

-
Fonte: INPI; Relatório de 1980 e 1981.
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-T A B E L A 6.4

Contratos STE : n9 e valores averbados

n!? de contratos ,989 935 912

1979 1980 1981

T A B liL A 6'.5,
Contratos averbaaos segundo objeto contratual

(em %)

, ' 1978· , 1980,

L E P 2,6 5,1

L U M 4,1 18,9

F T r 8,7
, ,

11,6
C "" r '9"51

S T E 75,1 58,4

T o T A L ," ,100,0 100,0

Fonte: INPI; Re1atórío de 1978 e de 1980.
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te caracterizados. Assim,não se prestam tanto quanto estes
para à prática do superfaturamento e a remessa disfarçada de
lucro.

Conforme Cabral (1979) as remessas efetivas para paga
mento de tecnologia explicita comprada no exterior v~m dupli-
cando a cada 4 anos, atingindo no filtimo periodo considerado

1973-77 - o valor de US$ 1.400 milh5es, o que corresponde
a US$ 350 milh5es por ano em m~dia neste period022. De acordo
com Arruda (1982), as remessas em valores correntes para pag~
mento de tecnologia na indfistria de transformação, em função
da ação do INPI, v~m se mantendo praticamente inalterada des-
de 197423. Esse autor informa que a relação entre os gastos
com importação de tecnologia nesta indfistria24 e o produto in
dustrial caiu à metade entre 1975-80 (0,30% a 0,15%); no mes-
~o periodo, a relação entre remessas deste setor industrial
e o Produto Interno Bruto caiu 33%. Ainda segundo o autor ci-
tado, "comparando a media das remessas efetivas de nossas in-
dfistrias no bi~nio 1979-&0,_ com a m~dia projetada para -esses
mesmos anos em relação às remessas ocorridas nos periodos de
1965-67 e 1969-71, Chega-se à conclusão que provavelmente te-
riamos remetidos mais de2 vezes e meio o que foi efetivamen-
te gasto com importação de tecnologia".

Tanto o crescimento quanto a redução de remessas nao
sao por si suficientes para avaliar o controle governamental
exercido sobre a importação de tecnologia. Como já foi meneio
nado, os países que mais produzem tecnologia são ju.stamente
os que mais compram, por ser~m elas interdependentes. e, por-
tanto, inviável a autosufici~ncia neste setor. Uma indústria
em crescimento, mesmo produzindo mais tecnologia, continuará
importando tecnologia de forma crescente. Por outro lado, a

22 CABRAL, Ubirajara Quaranta. Transfer~ncia de tecnologia e
desenvolvimento industrial. In: CONGRESSO ANUAL DE ABM
CONFERENCIA CIENT!FICA; 34., Porto Alegre, 2-7 julho
1979 p.53l

23 ARRUDA, M.F.M~· Incentivo ao desenvolvimento tecno16gico.
24A indústria de transformaçio ~ a qOe apresenta o maior nfi-

mero de contratos averbados: 47% sob o total em 1980 e
52% em 1981 (INPI - Re1atbrio de 1980 e 1981).
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redução das remessas pode estar associada a wna retração da
atividade econ6mica ou is dificuldades e restriç6es desneces-
sárias impostas pelo governo que impedem a importação de tec-
nologia. Um controle que limita o fluxo de tecnologia necessâ
ria do exterior ~ tão prejudicial quanto permitir a importa-
ção indiscriminada. Assim, o controle do INPI sobre a contra-
tação de tecnologia torna-se um instrumento realmente impor-
tante para alcançar a autonomia tecno16gica na medida em que
impede a contratação de tecnologia inadequada ou que pode ser
adquirida internamente; elimina abusos por parte do fornece
dor; e promove a absorção da tecnologia no menor prazo possí-
vel. E estes aspectos t~m sido a preocupação fundamental do
INPI, que tem inclusive forçado a interveni~ncia de Institu-
tos de Pesquisas para assegurar a absorção de tecnologia con-
tratada.

Mas isso apenas não basta; para que a açao reguladora
do INPI possa trazer benefícios reais ao desenvolvimento tec-
nológico interno~ torna-se necessirio agilizar o processo de
averbação e dar um tratamen!o diferenciado i indfistria nacio-
nal. De fato, a demora no processo de averbação pode causar
prejuízos às empresas locais. Este aspecto parece que está
sendo sanado; haviam 1983 processos pendentes em 1978; em ...
1981, apenas 38425. Os grupos de trabalhos formados par~ ana-
lisar contratos e os pareceres externos t~m contribuído para
tornar mais rápidas as decisões do INPI. Entretanto, pouco ou'
nada tem sido feito em relação ao tratamento diferenciado ã
indústria nacional, indispensável para compensar a facilida-
de das empresas estrangeiras em adquirir- tecnologia de suas
matrizes. Assim, por exemplO, as empresas completámente na-
cionais po~eriam te~ os contratos automaticamente averbados
se algum Instituto de Pesqu i sacre denciado pe lo INPI parti ci
passe como mediador nas negociações. Ou como propuseram Cal-
das e De í.âz aro (1979): após análise simplificada o INPI aver-
baria ou não e, caso positivo, o
zado'por um Instituto de Pesquisa.

acompanhamento seria reali
Ao INPI caberia desauto-

rizar pagamentosptevistos, rescindir contratos e tomar ou-
tras medidas caso a contratação se revelasse posterior-

"t,S INPI, Relatô ri o de 1980 e de 1981.
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t . 26 A - ••men e lnoportuna . 19uma atuaçao neste sentido nao 50 faci-
litaria a contratação para a empresa local, mas também contri
buiria para aumentar a interação do Instituto com o seu meio,
interação esta bastante fraca, conforme já apontado anterior-
mente.

° controle legal sobre a importação de tecnologia ex-
plicita realizada pelo INPI se beneficia pelo fato de ser o
5rgão respon~ável pela concessão de privilégios de patentes e
registros de marcas. Isto permite articular o sistema de pro-
priedade industrial ao controle sobre o fluxo de tecnologia
do exterior. E neste aspecto o INPI é o finico no mundo, con-·
forme Barbosa (1978)2~ Isso lhe permite, segundo este autor,
administrar o comércio de tecnologia de forma a reforçar a
propriedade industrial. Evidentemente, para que isso ocorra de,
fato torna-se indispens~vel que as demais áreas do INPI - p~
tentes, marcas e informações tecno15gicas - melhorem o seu
desempenho. Sobre esta filtima vale lembrar que sendo o INPI o
6rgio responsável pela concessão de patentes e por força de
acordos internacionais, este 5rgão recebe diariamente milha-
res de documentos de patentes de varias partes do mundo. Con-
forme Araujo (1980) os documentos de patentes como fontes de
informação tecn6logica permitem identificar tecnologias alter
nativas disponIveisdurante o processo de negociação. Mais que
isso, "as patentes estrangeiras solicitadas nos países podem
indicar em que área o capital externo pretende atuar. Assim,
o governo pode formular políticas ou implementar ações anteci
padamente caso a área seja de interesse prioritário.u28

26 CALDAS, A.F. & DELÃZARO, Walter. Acompanhamento do Proce~
so de transferência de tecnologia. In: Simp6sio de Pes
quisa em Administração deCiênc.ia e Tecnologia, 4., são
Paulo, novo 1979. Anais ••. Sãa Paulo, FINEP/USP.

27 -BARBOSA, A.F. Propriedade e quase-propriedade no comercio
de tecnologia •.. p.13l

28 ARAUJO, Vania Maria Rodrigues Hermes. A patente como fer-
ramenta de informação. In: Congresso Latino Americano
de Biblioteconomia e Documentação, 1. Anais. Salvador
Setembro de 1980
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o controle sobre o fluxo de tecnologia realizado pe-
lo INPI tem se aperfeiçoado ao longo dos anos, principalmen-
te atrav~s da articulação que vem mantendo tom associações
de' classes, instituições de pesquisa e órgãos do SNDCT. Po-
r~m, por melhor que venha a ser esta atuação, ela estara sem
pre condicionada ao quadro jurídico vigente. E a legislação
atual apresenta diversos pontos fracos, quando não verdadei-
ras contradições.

Conforme ja apontado no Capítulo anterior, a legisla
çao do Imposto sobre a Renda, ao permitir dedutibilidade fis
cal dos gastos com ~ compra de tecnologia e ao conceder esti
mulos fiscais reduzidos a produção'interna, acaba estimula~
do muito mais a compra do que a produção própria (ver pago
103 ). Al~m disso, Arruda (1982) 29 mostra que "o tratamento
'fiscal referente ao pagamento de "royalties" por marcas e p~
tentes ~ praticamente igual, seja o beneficiario residente
no País ou no exterior, com a difetença de que o titular do
direito residente no Brasil tem uma situação tributária um·
pouco pior". De fato. as remessas do exterior podem ter as
alícotas reduzidas em função de acordos de que o Brasil par-
ticipe para evitar a bitributação. E conforme Nunes (1982)30.
são justamente os países com que o Brasil mantem um grau de
maior depend~ncia tecnológica que a tributação ~ menos onero
sa por força de acordos de bitributação. A retenção de IR na
fonte para os pagamentos ao exterior não chega a se consti-
tuir numa forma de proteção li produção interna de tecnolo-
gia. A tributação na fonte pode ser reduzida a 10% conforme

. ,

o país, França por exemplo, enquanto que para pagamentos in-
ternos pode chegar a 15% conforme o caso ..Com efeito, - os
"royalties" pagos por pessoas jurídicas às pessoas físicas
residentes no Brasil estão sujeitas à retenção de 15% na fon
te pagadora para quantias mensais superior a Cr$ 110.000',0031.

Outro aspecto da legislação que merece uma revisão
refere-se às licenças para uso de marcas estrangeiras. A le-
29 ~ARRUDA, M.F.M. lticentivo ao desenvolvimento tecno10gico.
30 NUNES, Jorge. Incentivos fiscais, um instrumento pote~

cial ... p. 49-50
31 Decreto-Lei 1987 de 28/l2/82 e PortariaMF 279 de 29/12/82
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gislação atual desestimula o uso da marca estranQeira de for-o

ma muito tímida, senio in6cua. De fato, a legislação limita
os pagamentos a 1% do valor das vendas líquidas e a dedutibi-
·lidade fiscal é permitida até esse valor. Porem, conforme es--
clarece Barbosa (1978), trata-se de um desencentivo irrelevan
te, pois a aceitação de pagamentos por "know-how" com marcas
cedidas gratuitamente elimina qualquer benefício imaginado p~
10 legislador brasileiro32. E realmente muita contratação de
tecnologia continua sendo feita para que a empresa local pos-
sa usar uma marca estrangeira consagrada. Vale l~mbrar que o
Japio, país que tem sido considerado um paradigma em políti-
ca tecno16gica, proibiu o uso de marcas estrangeiras. Isto se
gundo Barbosa (1970)33 dificultou inicialmente as exportações
japonesas, mas atualmente as marcas japonesas foram consagr~
das mundialmente.

Para concluir, pode-se dizer que o INPI tem desempe-
nhado bem o seu papil, nio obstante as limitaç6es a que isti
sujeito. Limitaçio nao s6 em relação ã legislação vigente,
conforme apontado, mas tam~em em função do baixo poder de bar
ganha das empresas locais. Com ~feito, quanto maior o desní-
vel tecno16gico entre os contratantes, mais difícil se torna
a ação governamental voltada para disciplinar o comércio de
tecnologia, com vistas ã obtenção de.boas contratações. Assi~
a eficicia da regulamentação do comercio de tecnologia depen-
de também do pr6prio aumento da sua produção interna.

6.5 Conclusão e Considerações Finais

o controle sobre a importação de tecnologia é funda-
mental para palses dependentes, como o Brasil, mas que alme-
jam alcanç&r uma situação de autonomia tecno16gica. Esse con-
trole pode representar um incentivo à produção interna detec
nologia na medida em que impõe restrições às contratações de~
Eavo ráve í s ·aoadquirente. O controle governamental não deve,
32 ~ .BARBOSA, A.F.Propriedade e quase-propriedade no comerClO

de tecnologia ... p.131
33 ~BARBOSA, A.F. Propriedade e quase-propriedade no comercio

de tecnologia .•. p.13l
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no entanto, impedir o fluxo de tecnologia necessirio ao Pais,
pois a importação pode queimar etapas no desenvolvimento tec-
nol6gico e industrial internos. Para isso, torna-se necessirio
que a tecnologia a ser adquirida do exterior seja seleciona-
da e avaliada corretamente em função dos interesses mais ge-
rais do País e que a mesma seja efetivamente absorvida. Em ou
tras palavras, nao se trata de proibir a compra de tecnologia
estrangeira,' mas sim controlar o seu com~rcio para evitar com
pras desnecessirias ou sob condições que dificultem a sua in-

- ... 34teira absorçao. Segundo Sabato (1978) ,"o controle da tecno
logia importada precisa ser eficiente nas tr~s diferentes eta
pas do processo de compra:
•

a) quando ~ selecionada, esforçando-separa compreender to
das as consequ~ncias (econ5micas e outras) da escolha;

b) durante a negociação, certificando-se de que todos os
elementos do pacote estão sendo claramente exibidos e
de que todos os termos da contratação foram cuidadosa-
mente analisados;

c) finalmente, com a utilização da tecnologia importada,
ela precisa ser gerida de forma eficiente".
Para efetuar este controle foram instituidos diversos

mecanismos de intervenção governamental,
neste Capítulo. Mostrou-se, além disso,
vel por este controle vem aperfeiçoando

conforme descritos
..• - ..•que o orgao responsa-

sua atuação no decor-
rer do tempo. Hi de se reconhecer, por~m, que a atuação do
INPI se realiza. basicamente após o pretenso adquirente ter es
colhido o seu fornecedor. Ou seja,a ação governamental se ini
cia ap6s a manifestação do contratante local, interferindo
pouco ou quase nada no processo de seleção da tecnologia esc~
lhida. No mixjmo essa açao se limita a objetar as negociações
estabelecidas ou a introduzir alterações nos termos contra
tuais.

Para melhorar o nível de contratação das empresas na
cionais dever-se-ia propiciar a estas empresas a possibilida-
de de conhecer todas as alternativas disponíveis para a obten
ção da tecnologia desejada. Consultas sistemáticas ao "Banco

34 SÃBATO, J.A. A política tecnológica; controlando o fluxo
de tecnologia .•. p.18
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mo a assessoria de instituiç5es de pesquisas poderiam
de Patentes" do INPI e aotitras fontes de informaç5es, bem co

contri
buir para selecionar as alternativas mais vantajosas para uma
dada necessidade. E de fato, uma boa contratação começa pela
seleção das diversas fontes de suprimento.
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7 CONCLUSÃO

Por Tecnologia se entende um conjunto organizado de
conhecimentos de natureza diversa aplicados à produção debens
e serviços. Atualmente o conhecimento científico é um dos
principais insumos da Tecnologia, daí porqhe não é possível
alcançar um alto nível de produção tecnológica sem viva tradi.
ção em Ciência. Além deste tipo de conhecimento, contribue p~
ra a produção de tecnologia o próprio aprendizado no âmbito da
produção e comercialização. Ou seja, para produzir tecnologia
de forma sistem~tica é necessirio associar as atividades de
produção e comercialização com a pesquisa, desenvolvimento ex
perimental e engenharia.

Atualmente o Estado é o maior promotor e produtor de
tecnologia, dadas as características do moderno processo de
produção tecnológica e face às implicaç5es da tec~ologia com
o deienvolvimento econ6mico e social. Ou como coloca Gal-
braith (1982)1: "a tecnologia moderna define umacrescentefun
ção do Estado moderno". Isto tanto ocorre em países desenvol-
vidos com uma indGstria consolidada, quanto nos países não d~
senvolvidos que procuram sair deste estado através de um pro-
cesso acelerado de industrialização, como porex~ciplo o Bra-
sil. Uma industrialização deste tipo trouxe, con~~rme j~ mos-
trado, uma crescente necessidade de tecnologia importada, pri
meiramente na forma de tecnologia incorporada em instalaç5~s
físicas. Mesmo depois de instalado um parque industrial de ra
zo~vel proporção, o Brasil ainda continua dependente de tecno
logia produzida no exterior, para continuar expandindo a sua
capacidade produtiva

Essa dependência tecnológica anula em grande parte o
próprio efeito da industrialização como instrllmento de desen-
vo Ivimento econôm í co e social. Ass im, a busca de uma autono-
mia tecnológica torna-se uma etapa fundamental no caminho de~
te desenvo Ivimen t o , Alcançar a autonomia tecnológica signifi-
ca ter a capacidade de decidir o que deve ser produzido inte~

1 GALBRAITH, John Kenneth. O novo estado industrial. São Pau
lo. Abril Cultura, 1982. p.16
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namente e o que deve ser importado do exterior. Para isso,tor
na-se necessirio promover a capacidade de criar tecnologia in
ternamente na quantidade e qualidade requeridas pelo setor
produtivo e controlar o fluxo de tecnologia oriundo do exte-
rior. Criação interna e controle de importação de tecnologia
devem ser procedidos de forma simultânea e articulada. De fa-
to, a possibilidade de importar de forma indiscriminada tec-
nologias prontas, garantidas e eventualmente respaldadas por
marcas consagradas inibe qualquer tentativa de desenvolvimen-
to tecnol6gicointerno •.Embora uma tecnologia assim obtida
possa trazer vantagens a curto prazo para a empresa receptor~
a longo prazo pode comprometer a sua pr6pria sobreviv~ncia.

Uma empresa que não produza tecnologia comparece numa
negociação sem poder de barganha para realizar uma boa contra
tação. Mais que isso, para Arruda (1982)2 os efeitos adverso;
de uma industrialização baseada somente em tecnologia import~
da serão sentidos num prazo não muito distante i medida que
as exportaç5es brasileiras crescerem. Os fornecedores estran-
geiros de tecnologia dificultarão as vendas para o Brasi1,por
se sentirem ameaçados pelas empresas brasileiras em seus mer-
cados tradicionais. Conforme este autor, "haverá breve o es-
trangulamento da oferta de tecnologia, pelo menos para as nos
sas ind~strias mais dinâmicas. Por mais contradit6rio que"po~
sa ser, s6 voltaremos então a encontrar maiores facilidadesna
contratação de tecnologia externa, quando passarmps a ser tam
b~m produtores de tecnologia". Assim, regulamentar o com~rcio
de ~ecnologia e incentivar a produção interna são duas medi-
das de pOlitica tecnol6gica que se complementam.

A intervenção governamental voltada para desenvolver
a produção interna de tecnologia pode se manifestar de diver-
sas formas. Uma delas ~ atrav~s da instalação de uma "infra-e!
trutura de Ci~ncia e Tecnologia capaz de dar suporte is ativ!
dades tecno16gicas propriamente ditas em caráter permanente.

2 ARRUDA, Mauro Fernando Maria. Incentivo ao desenvolvimento
tecno16gico da empresa nacional. In: Seminário de' Inte-
gração Tecnol6gica na Ind~stria Química, 1, são Paulo,
Set 1982. Anais. São Paulo. Associação Brasileira da
IndGstria Quimicae de Produtos Derivados.
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Outra forma ~ induzir as empresas a produzirem tecnologia
quer estabelecendo condiç6es favor~veis para isso, quer disci
p1inando a importaçio de tecnologia. Este trabalho procurou
analisar três medidas desta natureza, a saber: ' financiamento
is atividades de pesquisa, incentivos fiscais e regulamenta-
ção do fluxo de tecnologia do exterior. Estas medidas têm si-
do apontadas de forma generalizada entre os mais importantes
instrumentos de pOlítica tecnológlca.

A produção de tecnologia de forma contínua e sistem~-'
tica exige um fluxo contínuo de recursos financeiros. As li-
nhas especiais de financiamento a taxas privilegiadas o~ a
fundo perdido se justificam pelo fato de ser a produção de
tecnolog ia uma atividade que apresenta, via de regra, a Ito cus
to, alto risco e longo prazo de maturação. De um modo geral
todos os paises desenvolvidos possuem esquemas de financiamen
to bastante eficazes. No Brasil, existem in~meros órgãos go-
vernamentais de financiamento, q~e,no seu conjunto têm apre-
sentado um desempenho apenas razoável. O excesso de burocra-
cia e a rigidez das modalidades de financiamento foram aponta
dos como elementos que inibem o seu melhor aproveitamento. A-
lém disso, ~ um incentivo que tem beneficiado principalmente
as grandes empresas e as empresas estatais. Isto parece uma
verdadeira deformação: o governo financiando o próprio gover-
no.

Os incentivos fiscais tamb~m produzem efeitos sobre a
disponibilidade de recursos para a produção de tecnologia. e
um instrumento largamente utilizado nos principais países de-
senvolvidos. No Brasil eles se concentram basicamente na área
do Imposto sobre a Renda e do Imposto de Importa~ão. Como foi
mostrado, embora existam alguns incentivos, eles são poucos e
mal articulados. Isto é, não constituem um verdadeiro sistema
de incentivo fiscal. Cabe lembrar que a legislação fiscal de
certa forma incentiva a importação de tecnologia e, com isso,
inibe a sua produção interna. Ou seja, produz um efeito diame
tralmente oposto ao desejado, na medida em que reforça a de-
pendência tecno15gica.

Todos os países independentes do seu estágio de desen
volvimento necessitam importar tecnologia, pois a auto-sufici
ência tecnológica ~ inviável econômica e tecnicamente. Essa ~
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a razao principal do comercio de tecnologia, sendo que ~ en-
tre os pafses mais desenvolvidos que se di o maior volume de
intercimbios. Para pafses não desenvolvidos, o com~rcio de tec
nologia ~ basicamertte importaç50 de tecnologia dos pafses mais
industrializados. Os principais pafses fornecedores de tecnolo
gia para o Brasil têm sido tradicionalmente os Estados Unidos,
República Federal da Alemanha,' Japão, França, Reino Unido. e
I -1· 3 d' ""ta la. O governo everia incentivar um intercambio com pal-
ses como Argentina, M~xico, Venezuela, fndia e outros qtie, co-
mo o Brasil, tamb~m realizam um esforço bastante significativo
para alcançar a autonomia tecnol6gica.

Conforme foi mostrado, as empresas de parses nao de-
senvolvidos adquirem tecnologia num mercado altamenteimper-
feito. Dar a necessidade e a importincia das medidas governa-
mentais de regulamentação deste com&rcio. Al&m disso, com a
existência de empresas multinacionais em grande proporção,como
~ o caso do Brasil, o controle ·sobre as transferências de tec-
nologia destas empresas g de fundamental importincia para man-
ter a competitividade das ecpresas nacionais. De um modo geral
o controle sobre a importaç50 de tecnologia realizado pelos par
ses latino-americanos, Brasil entre eles, visa os seguintes ob
jetivos:

a desagregaç~o dos pacotes tecno16gicos;
importação de tecnologias obsoletas ou possf-

serem obtidas internamente;
e fixar em limites razoáveis o preço das tec-
compradas;

d) suprimir cláusulas restritivas;
e) reduzir a duração dos ccntratos; e
f) promover a efetiva absorção da tecnologia comprada.,,4

Todds estes objetivos s50 levados em consideração pe-
lo INPI, o principal órgão govérnamental responsável pelo c~n-
trole sobre a transferência de tecnologia. Apesar de algumas

"a) promover
b) evitar a

veis de
c) regular

nologias

3 INPI, Relat6rio de 1978
4 CORREA, Carlos Maria. Regulación deI mercado de tecnologia

en Am~rica Latina: evaluacion de algunos de sus resulta-
dos. Buenos Aires, Argentina. Desarrollo Economico, •...
22(85) : 79-98, abr/jun. 1982.
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falhas ~ lacunas, a legislação brasileira que permite este
controle é bastante coerente. Conforme Barbosa (1978)5, "o ca
so brasileiro indica uma legislação de propriedade industrial,
bem como a relacionada ao comércio de tecnologia, capaz de a1:.
canç ar bons resultados em termos de desenvolvimento científi-
co, tecnoi6gico e industrial", O INPI como órgão de controle
tem abandonado o ranço cartorial que herdara do passado ea-
p resen ta atualmente um bom desempenho. Cabe esclarecer que a
ação governamental nessa ~rea tem sua efic~cia limitada pelo
próprio nível de desenvolvimento tecnológico da empresa re-
ceptora, bem como de seu ambiente.

Concluindo, no que se refere aos incentivos estudados,
pode-se dizer que mui ta coisa foi feita porém falta mui to ain
da. Além disso, como todos estes instrumentos se relacionam
entre si, deverirun ser tratados de forma integrada. Incenti-
var a produção interna e ao mesmo tempo restringir a import~
çao indiscriminada é em nltima inst~ncia a forma mais correta
de se alcançar a tão necessária autonomia t.c cnoLôg í ca , Para
isso é necessário que o Brasil reaEirme a sua soberania, tão
ameaçada no momento em funçio de uma crise econ3mic~ social e
institucional sem precedentes na sua história. Todo o esfor-
ço realizado até agora, bem corno os resultados alcançados, p~
dem se perder dependendo da soluçio encontrada para o proble-
ma do endividamento externo. Um exame mais atento dos acordos
feitos com o Fundo Monetário Internacional mostram uma sub-
missão dos interesses do Brasil aos interesses dos países de-
senvolvidos. A troco de concess6es financeir~s, admite-se re-
ver a Legi sLaç ào que disciplina o capital estrangeiro. Por o~
tro lado, se o governo não investir em tecnologia neste mome~
to de recessão, a retomada do crescimento econ3mico encontra-
r~ um parque industrial completamente obsoleto, o que implic~
.rã, certamente, na sua desnacionalização. Assim, a ação gove.r
namental na sustentação da produção interna detecnologia desem
penha hoje mais que nunca um papel decisivo no processo de. de
senvolvimento econ3mico e social do País.

5 BARBOSA, A.L. Figueira. Propriedade e quase-propriedade no
comércio de teçnoLo gía.. Brasília, CNPq, 1978. p.lSl
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_A_N_E_X_O__ I (39 CapI tuIo)

Relação das Entidades Federais do SNDCT

1 - Presidência da República

1.1 - .Conselho de Segurança Nacional (CSN)
· Secretaria Especial de Informática (SEI)
· Comissão Brasileira de Atividades Espaciais

(Cobae)
· Empresa Digital Brasileira S/A (Digibrás)

1.2 - Estado-Maior das Forças Armadas (Emfa)
· Subchefia de Assuntos Tecnológicos (drgão Seto-
rial)

• Escola Superior de Guerra (ESG)
1.3 Conse lho de Desenvolvimento Econômico (eDE)
1.4 Conselho de Desenvolvimento Social (CDS)
1.5 Comissão Nacional de Energia (CNE]

2 - Secretaria de PI~nejamento da Presidência da República

2.1 - Secretaria Geral
Secretaria de Controle de Empresas Estatais
(Se s t)

• Secretaria de Planejamento (Seplan)
· Secretaria de Orçamento e"Finanças (SOF)
· Secretaria de Mociernização e Reforma Administra
tiva (Semor)

· Secretaria de Articulação com os Estados e Muni
cípios (Sarem)

1 Extraído de: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO & CONSELHO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO CIENT!FICO E TECNOLdGICO. Sistema Na

·cional de Desenvolvimento' Científico e Tecnológico, Bra
sIl.ia, CNPq, 1982. p.S

BIBLIOTECA KARl A. BOEOECKE~
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• Secretaria de Cooperaçio Econ6mica e T~cnica In
ternacional (Subin)

2.2- Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecno16gico (Orgio Central)

2.3 Financiadora de Estudos e Projetos (Finep)
2.4 Fundaçio Instituto Brasileiro de Geografia e Esta

'tística (IBGE)
2.5 - Instituto de Planejamento Econ5mico e Social

(Ipea)
2.6 - Centro Brasileiro de Apoio ã Pequena e M~dia Em-

presa (Cebrae)

3 - Minist~rio da Aeronáutica
3.1 - Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento (Or-

gão Setorial)
• Centro Técnico Aeroespacial (CTA)

3.2 - Empresa Brasi leira de Aeronáutica SI A (Embraer)

4 Minist~rio da Agricultura
4.1 - Comissio Executiva do Plano de Lavoura Cacaueira

(Ceplac)
4.2 Centro Nacional de Engenharia Agrícola (CNEA)
4.3 Instituto Nacional de Meteorologia (Inemet)
4.4 Comissão Nacional de Pesquisa Agropecuária e de

Assistência Técnica e Extensão Rural (Compater)
4.5 - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal

(IBDF)
4.6 - Superintendência de Desenvolvimento da Pesca (Su-

depe)
4.7 - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Em-

brapa)
4.8 - Empresa Brasileira de Assistência Tfcnica e Exten

são Rural (Embrater)
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5 - Minist~rio das Comunicações
5.1 - Secretaria Geral

. Secretaria de Planejamento e Tecnologia (6r~io
Setorial)

5.2 Empresa Brasileira de Correios e Te Lêgrafos (EBCT)
5.3 ,Telecomunicaç5es Brasileiras S/A (Telebris)

6 - Minis tério da Educação e Cul tura
6.1 Conselho Federal de Educação (CFE)
6.2 Secretaria Geral

. Secretaria de Ensino Superior (Sesu)

. Se cre taria de Cultura (SEC)
6.3- Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ní-

vel Superior (Capes)
6.4 Universidades Federais
6.5 Centros de Educação Tecnológica
6.6 Escolas Isoladas de Ensino Superior
6.7 Fundações

7 - Mi~istério do Exército
7.1 - Departamento de Ensino e Pesquisa (DEP)

. Diretoria. de Pesquisa e Ensino Técnico (DPET)
7.2 - IndGstria de Material Bélico do Brasil (Imbel)

8 - Ministério da Fazenda
8.1 Secretaria Geral
8.2 Escola de Administração Fazendária (Esaf)
8.3 Banco Central do Brasil (BCB)
8.4 Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro)
8.5 Banco do Brasil S/A (BB)
8.6 Conselho de política Aduaneira (CPA)
8.7 Conselho Nacional de Comércio Exterior (Cacex)



154

9 - Minist~rio da IndGstria e do Com6rcio
9.1 - Secretaria de Tecnologia Industrial (Orgio Seto

r i a l.)

· Instituto Nacional de Pesos e Medidas (INPM)
· Instituto Nacional de Metrologia, Normalização
e Qualidade Industrial (Inmetro)
Instituto Nacional de Tecnologia (INT)

· Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI)

9.2 Comissio Executiva Nacional do Álcool
9.3 Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI)
9.4 Comissio Coordenadora dos NGcleosde Articulaçio

com a IndGstria (CCNAI)
9.5 - Conselho de Não-Ferrosos e de Siderurgia

(Consider)
9.6 - Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e

Qualidade Industrial (Conmetro)
9. 7

9.8
9.9

9.10

Insti tuto do Açúcar e do Álcool (IAA)
Instituto Brasileiro do Caf6 (IBC)
Siderurgia Brasileira S/A (Siderbrás)
Banco Nacional do Desenvolvimento EconBmico
(BNDE)
• Agência Especial de Financiamento Industrial

(Finame)
· Mecânica Brasileira S/A (Embramec)
• Insumos Básicos S/A Financiamento e Participa-
çoes

• Investimentos Brasileiros S/A (Ibrasa)
9.11 - Comissão de Concessão de Benefícios Fiscais a

Programas Especiais de Exportação (Befiex)
9.12 - Superintendência da Borracha (Sudhevea)

10 - Minist6rio do Interior
10.1 - Secretaria Geral
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10.2 Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano
(CNDU)

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

Secretaria Especial do Meio Ambiente (Serna)

Superintend~ncia do Desenvolvimento do Nordes-
te (Sudene)

Superintend~ncia do Desenvolvimento da Regiio
Centro Oeste (Sudeco)

Superintenc1~ncia do Desenvolvimento da Amazô-
nia (Sudam)

Superintend~ncia do Desenvolvimento da Regiio
Sul (Sudesu1)

Departamento Nacional de Obras Contra a
(DNOCS)

Seca

10.9 Departamento Nacional de Obras de Saneamento
(DNOS)

10.10 - Companhia do Desenvolvimento do Vale do são
Francisco (Codevasf)

10.11

10.12

10.13

Banco Nacional da Habitação (BNH)

Banco da Amaz8nia S/A (Basa)

Banco do Nordeste do Brasil S/A (BNB)

11 Minist~rio da Justiça

11.1 - Arquivo Nacional (AN)

12 - Minist~rio da Marinha

12.1 - Comissio Interministeria1 para os Recursos do
Mar (CIRM)

12.2

12.3

12.4

Estado-Maior da Armada

Institu to de Pesqui.s a da Marinha CIPQM)

Diretoria Geral do Material da Marinha (DG1vlM)
. Diretoria de Armamento e Comunicaç6es da Ma-
rinha (DACM)

• Diretoria de Engenharia Naval (DEN)
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· Arsenal da 'Marinha do Rio de Janeiro (AlvIRJ)

12.5 - Diretoria Geral de Navegação CDGN)
· Diretoria de Hidrografia e Navegação CDHN)

13 - Minist~rio das Minas e Energia
13.1,- Secretaria Geral

• Secretaria de Tecnologia (6rgão Setorial)
13.2 - Departamento Nacional de Produção MineraI

(DNPM)
13.3 - Departamento Nacional de ~guas e Energia El~-

trica (DNAEE)
13.4 Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)
13.5 Petr6leo Brasileiro S/A CPetrobris)
13.6 Companhia Vale do Rio Doce (CVRD)
13.7 Centrais El~tricas Brasileiras S/A (Eletrobris)
13.8 Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais

(CPRM)
13.9

13.10
13.11

Empresas Nucleares Brasileiras S/A (Nuclebris)
Conselho Nacional do Petr6leo (CNP)
Companhia Auxi liar de Empres as Elétricas Brasi--
leiras (CAEEB)

14 - Ministério da Previd~ncia e Assist~ncia Social
14.1
14.2,

Central de Medicame~tos CCe~e)
I~stituto Nacional de Assist6ncia Médica da Pre
vid~ncia Social (Inamps)

15 - Minist~rio das Relações Exteriores
15.1 Departamento de Cooperação Cultural, Cientffica

e Tecno16gica COrgão Setorial).
Divisão de Ci~ncia e Tecnologia (DCTEC)

• Divisão de Cooperação Técnica.
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16 - Ministério da Saúde
16.1 - Secretaria Geral

. Secretaria de Ci~ncias e Tecnologia (arg~o Se
t o r i a L)

16.2
16.3

Fundaç~o Oswaldo Cruz (Fiocruz)
Instituto Nacional de A1imentaç~o e Nutrição
(Tnan)

16.4

16.5
Fundação Serviços de Saúde Pablica (FSGSP)
Fundação das Pioneiras Sociais

17 - Ministério do Trabalho
17.1 - Fundaç~o Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e

Medicina do Trabalho (Fundacentro)

18 - Ministério dos Transportes
18.1 Secretaria Geral
18.2 Departamento Nacional de Estradas de Rodagem

(DNER)
. Instituto de Pesquisas Rodoviirias (IPR)

18.3 - Superintend~ncia Nacional da Marinha Mercante
(Sunamam)

18.4 Empresa de Portos do Brasil (Portobris)
18.5 Instituto de Pesquisas Hidroviirias (INPH)
18.6 Empresa Brasileira de Planejamento de Transpor-

tes CGeLpot}
18.7 Empresa B:rasileira de Transportes Urbanos (EBTU)
18.8 Rede Ferroviiria Federal S/A CRFFSA).
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A N E XOII (49 Capítulo)

- -Outros orgao do SNDCT que realizam atividades de fo-
1mento:

01. CAPES - Coordenação do Aperfeiçoamento de Pessoal de Nf-
vel Superior.

apoio' financeiro nao reembolsâvel para a formação de
recursos humanos atrav~s de: a) concessão de bolsas de
estudo e auxilio individualizados e b) programas de au
xflio institucional.

02. TELEBRÃS - Telecomunicações Brasileiras S/A.
a TELE BRÁS paga as atividades de P&D para entidades
contratadas ese reserva o direito i propriedade dos
resultados obtidos; entidades beneficiadas: universida
des e industri~~~.

03. BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO / Departamento de Pesquisa.
apoio i pesquisa 8plicada: desenvolvimento experimen-
tal, testes, padronização e certificação de qualidade;
e coleta sistemática de dados t~cnicos e s6cio-econBmi
co de interesse do BNH.
tipo de apoio: reembolsàve I eafundo perdido; beneficiá
rios: entidades federais, estaduais e municipais e pr~
vadas; universidades.

04. COMISSÃO DE ENERGIA NUCLEAR CNEN
" ,

apoio não reembolsável is atividades de Ci~ncia e Tec-
nologia relacionadas ao sub-setor energia nuclear; be~
neficiãrios: universidades e entidades federais, esta
duais e municipais.

05. CENTRAL DE MEDICAMENTOS - CEME
contrata atividades de pesquisa e desenvolvimento a
fundo perdido relacionadas com o sub-setor Saúde; bene
ficiãrio:instituiç6es de pesquisas ligadas is univer-

1 CNPq. 'Guí a para obtenção de recursos nas principais fontes
de financiamento i ci8ncia e tecnologia. Brasília, 1981.
99p.
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-sidades e outras entidades governamentais.

06. INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS
INEP (MEC)

apoio is atividades desenvolvidas por entidades que se
dedicam i produção de estudos e pesquisas educacionais.

07. CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CNDU (SE-
PLAN/PR)

apoio financeiro não reembolsável no campo da pesqui-
sa fundamental e aplicada, desenvolvimento e formação
de recursos humanos.

08. SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA - SUDEPE
recursos a fundo perdido para pesquisa de recursos pe~
queiros e inspeção de pesca, administração de recursos
pesqueiros, tecnologia de pesca e de pescado, comerci~
lização e distribuição de pescado e cultivo de espé-
cies marinhas e estuarinas.

09. EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSPORTES URBANOS - EBTU
apoio financeiro a entidades privadas, governamentais
e universidades a fundo perdido para realizar estudos
na área de transportes, visando desenvolver ou adequar
novas técnicas, processos, materiais e equipamentos
no planejamento, projeto, construção, operação e manu-
tenção e avaliação de sistema de transportes urbanos.

10. CENTRAIS EL~TRICAS BRASILEIRAS - ELETROBRÁS
contratos a fundo perdido com fundações, empresas de
consultoria, universidades, cooperativas e Empresas de
Energia Elétrica para desenvolver atividades de inte-
resse da ELETROBRÁS no-campo da Ciência e Tecnologia.

'Q

11. SECRETARIA DE COOPERAÇÃO ECONôMICA E T~CNICA INTERNACIO-
NAL - SUBIN (SEPLAN/PR)

apoio financeiro a projetos de cooperaçao t~cnica na-
cional; cooperação técnica com paises em desenvo1vime~
to. e cooperação técnica recebida do exterior. As moda
lidadesapoiadas são as que visam a transferência de
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conhecimentos de uma ihstituiç~o i outra, atrav~s de
pesquisa, desenvolvimento, formaç~o de recursos huma-
nos, informaçio cient!fica e tecno16gica, coleta siste
m~tica de dados e outros.

12. 6rgãos regionais que realizam atividades de fomento:
Banco do Nordeste do Brasil S/A / Fundo de Desenvolvi-
mento Científico e Tecno16gico;
Banco da Amazônia / Fundo de Pesquisa, Assistência Téc
nica e Desenvolvimento de Recursos Humanos.
Superintendência do Desenvolvimento do Amazonas.
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AN E X._O__ I_II (59 Capítulo)

*PROPOSTA DE PROJETO DE LEI DA ABDIB
(fragmento)

LEI N9

Disp6e sobre a dedução do Imposto de Renda daspes-
soas jurídicas, quanto ~s despesas realizadas com pesquisas
cientificas e de desenvolvimento tecno16gico na forma que es
pecífica.

Art. 19 - A pessoa jurídica poder~ deduzir, do impo~
to devido, como incentivo a pesquisas científicas e de desen
volvimento tecno16gico, valor equivalente ~ aplicaçio dos
percentuais abaixo especificados sobre a soma das despesas
diretas com projetos de pesquisas científicas e de desenvol-
vimento tecno16gico:

I - At~ 50% (cincoenta por cento) das despesas com
mat~rias primas, combustIveis, materiais de con-
sumo e serviços de terceiros;

11 - at~ 100% (cem por cento) das despesas em pesqui-
sas de sistemas e métodos aplicáveis na constru

... civil;çao
111· - at8 150% (cento e cincoenta por cento) das inver

s6es de capital em instalações fixas, máquinas,
aparelhos e equipamentos destinados ~ pesquisas;

IV - até 200% (duzentos por cento) dos investimentos.. .em treinamento de mio-de-obra destinada a pesqu~
sa e/ou desenvolvimento tecno16gico.

V - até 100% (cem por cento) em outras despesas nao
especificadas nos demais itens deste artigo;

Circular rr9 124 de 13/07/82. ABDIB, são Paulo
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A N TI X O IV (59 Capftulo)

PROJETO DE LEI N9 de 1981*

(fragmento)

Concede reduç~o do imposto de
renda i pessoa jurídica que fizer a-
plicações em pesquisas cientificas e
tecno16gicas na forma que especific&

Do Deputado BENTO GONÇALVES

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art.19 E concedida i pessoa juridica reduç~o do im-
posto de renda devido de acordo com sua declaraç~o em cada e-
xercicio financeiro, em montante equivalente aos valores que
resultarem da aplicação dos percentuais abaixo especificados
sobre as despesas comprovadamente realizadas no exercício fi-
nanceiro base em projetos de pesquisa cient!fica e desenvolvi
mento tecno16gico:

I - at~ 15% (quinze por cento) dos investimentos em
pesquisa na irea de construção civil;

11 - at~ 50% (cincoenta por cento) das despesas em
hlat~rias primas, combustíveis, materiais de con
sumo e serviços de terceiros;

111 - atS 100% (cem por cento) dos investimentos em
equipamentos destinados i pesquisa;

IV - at~ 200 (duzentos por cento) dos investimentos
em treinamento de m~o-de-obra destinada i pes-
quisa ~ desenvolvimento.

§ 19 A reduç~o a que se re~ere este artigo nao pod~
ri exceder em cada exercício financeiro a 20% (vinte por cen-
to) do imposto de renda devido, podendo o eventual excesso ser

aproveitado nos três exercícios financeiros subsequentes.

* Cimara dos Deputados, Comiss~o de Ciência e Tecnologia. Bra-
sília.
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Constituição da R~pGblica Federativa do Brasil
C6digo Tributirio Nacional - Lei 5.172 de 25/12/66
Lei n9 4.506 de 30/11/64 - Disp5e sobre o imposto que r~
cai sobre as rendas e proventos de qualquer natureza
Decreto-Lei n9 37 de 18/11/66 -. Disp6e sobre o Imposto
de Importação, reorganiza ós serviços aduaneiros e dã ou-
tras providancias.
Decreto n9 76.063 de 31/07/75 Regulamenta os encisos
111, IV, V, VI, VII, XI e XII do Artigo 15 do Decreto-Lei
n9 37 de 18/11/66.
'Decreto n9 83.061 de 22/01/79 - Altera o Decreto n9 ••••

76.063 de 31/07/75
Decreto-Lei n91.455 de 07/04/76 - Disp5e sobre baeagem
de passageiros procedentes do exterior.
Decreto n 9 76.O 55 de 30/07/75 - Regulamenta os artigos
75e 77 do Decreto-Lei n9 37 de 18/11/66, que disp5em so-
bre o regime de admissão tempor;ria.
Decreto-Lei n9 1.410 de 31/07/75 - Concede incentivo fis
cal a projetos prioritários para a economia nacional.
Decreto-Lei n9 1.428 de 02/12/75 ~ Disp5e sobre isenç6es
de impostos na importação, cria incentivos fiscais·à in-
dGstria nacional de bens de capital, regulamenta a conces
são de estímulos ã ampliação de produção destinado à ex-
portação.
Decreto-Lei n9 1.726 de 07/12/79 - Disp5e sobre isenção
ou redução fiscal na importação.
Lei n9 6.297 de 15/12/75 - Dispõe sobre a
cro tributáveT, para fins de Imposto sobre

dedução do lu-
a Renda das

pessoas jurIdicas, do dobro das despesas realizadas e~
projetos de formação profissional.
Decreto n9 67~706 de 07/12/70 Reorganiza o Conselho de
Desenvolvimento Industrial.
Decreto n9 67.707 de 07/12/70 Regulamenta a concessao
de incentivos fiscais e financeiros para o desenvolvimen-
to industrial.
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Resolução CDI n9 35 de 12/12/74 - Estabelece normas aos
projetos industriais que desejarem incentivos fiscais.
Decreto-Lei n? 1.403 de 23/05/75 - Isenta dos Impostos de
Importação e sobre Produtos Industrializados as
ções de componentes destinados ao Programa de

importa-
Construção

Naval e Plano Diretor -deConstrução Naval.
Decreto n ? 75.752 de 23/05/75 - Regulamenta o Decreto-Lei
n ? 1.403 'de 23/05/70
Decreto-Lei n? 1.418 de 03/09/75 Concede incentivo fis-
cal a exportação de serviços .
.Decreto n ? 76~409 - de 09/10/75 - Dispõe sobre a crlaçao
e coordenação de Nucleos de Articulação com a IndGstria.
Decreto-Lei n ? 1.137 de 07/12/70 - Institui incentivos fis
cais e financeiros para o desenvolvimento industrial.
Resolução - CPA - n? 14-;-0249de 22/07/81
Resolução - CPA - n ? 3.174 de 16/05/78
Decreto n? 82.981 de 23/12/82 - Regulamento do IPI
Decreto n? 85.450 de 04/12/80 - Regulamento do IR.

Resolução BACEN n? 764 de 22/09/82 IOF - operaçao de
câmbio recursos para o exterior (estudo ou tratamento de
saGde)
Decreto-Lei n? 1.955 de 23/08/82 - Concede a Furnas e a
E1etrosu1 isenção de imposto de importação de bens destina
dos aos Sistemas de Transmissão de ItaipG.
Decreto-Lei n? 1.953 de 03/08/82 - Autoriza a CPA·a conce
der isenção ou redução de impostos incidentes sobre bens
destinados a prospecção e ,produção de petr61eo.
Decreto-Lei n? 1.946 de 22/06/82 - Dispõe sobre a isenção
de imposto e ta~as nas importações realizadas pelas indGs-
trias de material de emprego militar.
Decreto-Lei n? 1.938 de 10/05/82 - Concede isenção do im-
posto de importação para projetos na ;rea de serviços b;si
COSo

Decreto-Lei n? 1.627 de 02/07/78 - Concede isenção de Im-
postos de Impo~tação e sobre produtos industrializados na
importação de partes componentes para fahricação de bens
elétricos.
Decreto-Lei n9 1.915 de 29/12/81 - Prorroga até dezembro
de 1983 o prazo estabe~ecido para isenção final is empre-
sas siderfirgicas.
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LEGISLAÇAOCONSULTADA (69 Capítulo)

- Lei 3.470 de 28/ll/58, que altera a legis1aç~0 do Imposto de
Renda.

- Portaria MF 436 de 30/12/58, que estabelece coeficientes peE
centuais para a dedução de "royalties", pela exp l.oraç ào de
marcas e patentes, de assistencia técnica, científica, admi-
nistrativa e semelhantes, segundo o grau de essencialidade.

- Portaria MF 303 de 25/11/59, que trata dos coeficientes m;xi
mos para deduç8es de que trata o.Art, 74 e nos §§.

- Lei 4.131 de 03/09/62, que disciplina a aplicação do capital
estrangeiro e as remessas de valores para o exterior (Estat~
to do Capital Estrangeiro).

- Lei 4.137 de 10/09/62, que regula a repressão ao abuso do p~
der econômico.

- Lei 4.390 de 29/08/64, que introduz a1teraç6es na Lei .
4.131/62.

- Lei 4.506 de 30/11/64 que disp8e sobre o imposto que
sobre as rendas e proventos de qualquer natureza.

recai

- Decreto n? 55.762 ·de 17/02/65, que regulamenta a Lei
4.131/62, modificada pela Lei 4.39Q/64.

.......

- Decreto n9 64.345 de 10}04/6~, que institui normas para a
contratação de serv i ço s de engenh.ar-âa .

- Lei 5.648/70 de 11/12}70, que cria o INPI
nal da Propriedade Industrial.

- Lei 5.772 de2l/12}71, t8digoda Propriedade Industrial.

Instituto Nacio

- Resolução COFEA n? 209.que di spôe sobre' o registro de pes-
soas j ur í'd ic.as estrangeiras'.

- Comunicado FIRCE-BACEN n ? 19. de 16}02j72, que estabelece a
obrigatoriedadi do Certificado de Averbação do INPI para e-
feito de remessas ao exterior referentes a Atos e Contratos
que envolvam marc~s, patentes e tecnologia não protegidas.
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- Decreto ne? 73.685 de 19-/02/74 que altera a redaç âo do Decre
to n? 64.345/69.

- Ato Normativo n'? 15 de 11/09/75, que estabelece às normas e
conceitos bisicos para fins de averbaçio de contratos de
transfer~ncia de tecnologia (Separata da RPI n'? 256 de
.16/09/75) .

- Decreto n~ 77.483 de 23/04/76, que disp6e sobre a estrutura
básica do INPI.

- Ato Normativo' ne? 30 de 19/01/78, que estabelece normas esp~
c1ficas para o setor automobilístico (RPI n9 380 de .•.•...
31/01/78) .

- Ato Normativo n9 32 de 05/05/78, que institui a Sistemitica
da Consulta Prêvia (RPI ne? 394 de 09/05/78) ~

- Portaria INPI a-19 de 25/01/80, que insti tui o Grupo Perma-
nente de Trabalho formado por técnicas' da ABEMI e ABCE (RPI
ne? 507 de 08/07/80).

- Decreto n ? 85.450 de 04/12/80 - RIR - Regulamento do Im-
posto de Renda.

- Ato Normativo ne? 43 de 22/09/80, que institui os formula-
rias para Consulta Prêvia (RPI n? 521 de "14/10/80).

- Ato Normativo INPI n'? 53 e SEI n9 13 de 12/0.2/81 que deter-
mina a formação deuma.ComissãQ Paritária para examinar e
recomendar a averbaçfio de Atos e Contratos de transier~ncia
de Tecnologia na área de informática.

- Ato Normativo 055 de 29/0S)81 que extendeu. a obrigatorieda-
de da consulta a serviçost&cnicos especializados e/ou as-
sist&ncia t6cnica referentes a serviços de inspeçio ejous~
pervisão de montagem, testes, desempenho e início de operé!
çio deequipamento~ (RPI n'? 5~7 de 01/09/81).

- Ato Normativo 056 de 20j08/81, que disp6e sobre
de Atos e Contratos de tecnologia para o setor
(RPI n'? 567 de 01/09/81].

/

averbaçao
hoteleiro

- Ato Normativo 60 de 24/03/82, que estabelece normas para a
contrataçao no exterior de serviços t&cn~cos especializados.
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- Decreto n9 61.899 de 14/12/1967 - Promulga a Convenção para
evitar a dupla tributação em matéria de impostos sobre ren-
dimentos como o Japão.
Decreto n966.1l0 de 15/06/1970 - Promulga a Convenção ani-
mada com a Noruega, para evitar dupla taxação e evitar a
evasão de fiscal em matéria de impostos sobre a renda e o
capital.

_ Decreton9 70.506 de 12/05/1972 - Promulga a Convenção para
evitar a tributação com a França.

_ Decreto n9 76.988 de 06/01/1976 - Promulga a Convenção para
evitar a tributação com a República Federal da Alemanha.

_ Decreto n9 85.985 de 06/05/81 - Promulga a Convenção para
evitar a duplã tributação e entrar evasão fiscal em matéria
de IR entre Brasil e Itália.

_ Portaria MF n9 203 de 20/08/81 que estabelece métodos de
aplicação da Convenção para entrar a tributação entre Bra-
sil e Itália, promulgado pelo Decreto 85.985 de 06/05/81.


