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RESUMO 
 
 

DA BANCADA AO BUREAU: ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO DA 
BIOTECNOLOGIA SOB O ENFOQUE DE SISTEMA REGIONAL DE INOVAÇÃO  

O ponto de partida do presente trabalho consistiu em investigar o desenvolvimento da 
biotecnologia no Nordeste brasileiro na perspectiva de um Sistema Regional de Inovação 
(SRI). Assim, o marco teórico adotado consistiu nas abordagens e conceitos  apresentados 
pela corrente neoschumpeteriana. A escolha ocorreu em função de a literatura possibilitar, 
mediante o conceito de sistema de inovação, a análise de relações e as configurações de 
atores, bem como do papel do Estado e das políticas sociais, de ciência e tecnologia  e 
econômicas na Região em estudo. A análise ocorreu mediante a eleição de quatro 
dimensões: infraestrutura física, capital humano, produção científica e financiamento. A 
escolha destas variáveis ocorreu em função de elas  possibilitarem verificar as 
possibilidades e limites de desenvolvimento de um SRI em biotecnologia no Nordeste 
brasileir, elementos  que permitem  responder ao questionamento norteador desta tese. A 
localização da infraestrutura física ocorreu mediante pesquisa bibliográfica, documental e 
entrevistas com coordenadores de instituições voltadas para o desenvolvimento de 
pesquisas em biotecnologia.  Capital humano -  a análise  incidiu sobre a formação de 
recursos em biotecnologia, destacando-se os cursos de pós-graduação e grupos de pesquisas 
na área. Para mensurar a  produção do conhecimento delimitamos como foco dessa 
categoria a colaboração científica entre pesquisadores na área de biotecnologia. Quanto à 
dimensão: financiamento, as  informações foram coletadas junto a relatórios 
disponibilizados nos sites de agências financiadoras de âmbito nacional e estadual.  Os 
dados foram analisados mediante a triangulação de métodos, envolvendo etapas das 
pesquisas quantitativas e qualitativas. Para subsidiar as análises revisitamos  as políticas de 
integração na área de Ciência, Tecnologia e Inovação.  A análise possibilitou verificar que 
estas  políticas desempenham papel essencial para o desenvolvimento da biotecnologia na 
Região em estudo.  Os dados revelaram que a infraestrutura física apresenta concentração 
em apenas três estados (Bahia, Ceará e Pernambuco). Nesse aspecto, a Rede Nordeste de 
Biotecnologia (Renorbio) surge como ator estratégico por possibilitar que estados com 
baixa infraestrutura desenvolvam pesquisas em parcerias com instituições  localizadas em 
outro estado. Verificamos, também, que as práticas voltadas para a formação em recursos 
humanos e produção do conhecimento apresentam-se como fatores que possibilitam a 
emersão de um sistema regional em biotecnologia em biotecnologia na Região em estudo. 
Como limitações, verificamos a baixa imersão entre atores regionais, heterogeneidade nos 
indicadores socioecômicos, escassez de recursos financeiros e baixa cultura para inovação 
por parte do setor empresarial. De forma geral, concluímos que o desenvolvimento  de um 
sistema regional de inovação em Biotecnologia, tomando-se como base a atual dinâmica 
regional, depende de uma efetiva mudança de comportamento dos agentes sociais 
envolvidos,  tanto nas dimensões nacionais e regionais, como públicas e privadas.  

Palavras-chave: Inovação. Infraestrutura Física. Capital Humano. Colaboração Científica. 
Ciência e Tecnologia.  
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ABSTRACT 
 
FROM THE BENCH TO THE BUREAU: AN ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT 
OF BIOTECHNOLOGY FROM THE PERSPECTIVE OF A REGIONAL 
INNOVATION SYSTEM 

The starting point of the present work consisted of investigating the development of 
biotechnology in the Northeast region of Brazil from the perspective of a Regional 
Innovation System (RIS). The theoretical framework adopted relied on the approaches 
and concepts presented by the Neo-Schumpeterian perspective. This framework was 
chosen because, by means of the Innovation System concept, this literature allows us to 
analyze the relationships and configurations of actors, as well as the role of the state and 
of social, science and technology, and economic policies in the studied region. The 
analysis considered four selected dimensions: physical infrastructure, human capital, 
scientific production, and funding. These variables were chosen because they allow us 
to verify the possibilities and limitations of developing a biotechnology RIS in the 
Northeast of Brazil, and these elements would help in answering the question behind 
this dissertation. The location of the physical infrastructure was determined by means of 
bibliographic and documental research and interviews with heads of institutions that do 
biotechnology research. Regarding human capital, the analysis focused on resource 
training in biotechnology, highlighting graduate courses and research groups in the area. 
To measure knowledge production, we delimited scientific collaboration among 
researchers in the field of biotechnology as the focus of this category. For the funding 
dimension, information was gathered from reports available at the websites of national 
and state funding agencies. The data was analyzed through method triangulation, 
involving quantitative and qualitative research stages. To back the analyses, we 
revisited the integration policies in the area of Science, Technology and Innovation. Our 
analysis has shown that these policies play a crucial role in the development of 
biotechnology in the region being studied. The data revealed that the physical 
infrastructure is concentrated in only three states (Bahia, Ceará, and Pernambuco). In 
this regard, the Northeast Biotechnology Network (Renorbio) stands out as a strategic 
actor, enabling states with poor infrastructure to develop research through partnerships 
with institutions located in another state. We have also verified that the practices 
involving human resource training and knowledge production are factors that enable the 
emergence of a regional system for biotechnology in the studied region. As limitations, 
we have verified the low immersion level of regional actors, the heterogeneity of socio-
economic indicators, the lack of financial resources, and a low innovation culture in the 
business sector. Overall, we have concluded that the development of a Regional 
Innovation System in Biotechnology, based on the current regional dynamics, depends 
on an effective change in the behavior of the social agents involved, both in the national 
and regional dimensions as well as in the public and private spheres. 

Keywords: Innovation. Physical Infrastructure. Human Capital. Scientific 
Collaboration. Science and Technology 
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INTRODUÇÃO 

 

Apontado como um campo em que se observa a importância crescente da 

interação entre os universos da ciência, da pesquisa tecnológica e da produção industrial 

(SILVEIRA e FONSECA, 2005), a biotecnologia se apresenta no cenário internacional 

como uma das áreas estratégicas que mais tem contribuído para provocar mudanças e 

exigir ações políticas específicas.   

Diante das discussões envolvendo o tema inovação e competitividade, o Brasil 

passa a integrar ações que visam o desenvolvimento da biotecnologia. No âmbito desses 

debates, os planos de desenvolvimento da Região Nordeste nomeiam a biotecnologia 

como um dos pilares para enfrentar os estrangulamentos tecnológicos e para dinamizar 

os setores produtivos. Aliadas a esses debates, as políticas de Ciência e Tecnologia 

(C&T) também elencam a biotecnologia para melhorar os indicadores de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (CT&I) da Região.  

Diante desse panorama, passa a ocorrer a implantação de programas de pós-

graduação e instituições de pesquisas que buscam estabelecer e estimular a massa crítica 

de profissionais na Região Nordeste, com a devida competência em biotecnologia e 

áreas afins, para executar projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), 

importantes para o desenvolvimento da Região, utilizando o estado da arte em termos 

de ferramentas e competência científica para o crescimento setorial.  

De certa forma, esses programas buscam a qualificação de recursos humanos, o 

desenvolvimento socioeconômico e a inovação tecnológica das empresas por meio de 

parcerias (BRASIL, 2010a).  Para encaminhamento das atividades, descortina-se um 

conjunto de práticas que vem alterando a dinâmica científico-tecnológica na Região 

nordestina, em particular a inserção de pesquisadores em rede de pesquisas, a 

mobilização da comunidade científica para a produção tecnológica, a participação de 

empresas em pesquisas genômicas e o surgimento de instituições regionais para 

dinamizar a difusão de tecnologias biotecnológicas.  

Diante desse contexto, em que a biotecnologia se apresenta como uma área 

estratégica para melhorar os indicadores de PD&I e tem provocado mudanças no âmbito 

regional, percebemos a necessidade de  refletir sobre as ações institucionais que 

possibilitaram a difusão da biotecnologia na Região do ponto de vista sistêmico. 

Mediante esta premência, o presente trabalho tem por objetivo geral:  
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Analisar o desenvolvimento da biotecnologia no Nordeste brasileiro para  

indicar elementos  promotores de uma tomada de decisão governamental e empresarial 

que favoreça a propagação da biotecnologia nas áreas científico-tecnológica e 

empresarial.  

Objetivos específicos: 

• Auxiliar os debates que envolvem o conceito de Sistema Regional de Inovação 

em Biotecnologia; 

• Identificar os atores que participam do Sistema de Ciência, Tecnologia e 

Inovação em Biotecnologia (infraestrutura física, tecnológica e empresarial), levando 

em conta o contexto histórico da CT&I voltado para essa área no Nordeste   e a 

interação entre os atores;  

• Analisar a formação de recursos humanos em biotecnologia em relação às áreas 

de fronteira da biotecnologia e os temas regionais; Analisar a formação de recursos 

humanos em biotecnologia, considerando áreas (que lhe são) fronteiras e (os) temas 

regionais; 

• Analisar a produção do conhecimento  em biotecnologia  quanto a área de 

especialização e instituições de filiação de autores na perspectiva regional, nacional e 

internacional;  

• Identificar os principais instrumentos de incentivo e de financiamento à pesquisa 

básica e capital de risco, levando em conta as agências de fomento no âmbito nacional e 

regional.  

Em face das considerações sobre a dinâmica da biotecnologia na Região 

Nordeste e mediante os objetivos traçados, o   presente estudo parte da seguinte questão 

norteadora:  Quais são os limites e  possibilidades  de desenvolvimento de um sistema 

regional de inovação em biotecnologia na Região Nordeste, tendo como base a atual 

dinâmica das ações de CT&I? 

Mediante o exposto, partimos da ideia de que as atuais ações de CT&I na Região 

(formação de recursos humanos, aliada à promoção da atividade científica-tecnológica 

em biotecnologia e à inserção de instituições voltadas para a difusão) dispõede 

elementos que propiciam a estruturação de um Sistema Regional de Inovação em 

Biotecnologia. Entretanto, existem gargalos na relação entre atores institucionais, 

atrelados à heterogeneidade nos indicadores em CT&I.  
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Argumentamos que essa dinâmica encontra-se atrelada ao próprio 

desenvolvimento da Região, no entanto, mediante os atuais investimentos, 

consideramos necessário conhecer e analisar esses elementos a fim de identificar os 

pontos críticos e oportunidades que possam dinamizar o surgimento de um Sistema 

Regional de Inovação em Biotecnologia. 

Para a escolha do referencial, utilizamos como reflexão a evidência de que a 

inovação consiste em um processo interativo, que envolve diferentes atores, e a 

biotecnologia dispõe de características que requerem uma visão sistêmica das práticas 

em seu entorno. Assim, o marco teórico adotado consistiu nas abordagens e conceitos  

apresentados pela corrente neoschumpeteriana. A escolha ocorreu em função da 

literatura possibilitar, mediante o conceito de sistema de inovação, a análise de relações 

e as configurações de atores, bem como do papel do Estado e das políticas sociais, de 

ciência e tecnologia  e econômicas na Região em estudo.  

Especificamente sobre a análise do desenvolvimento da biotecnologia no 

enfoque de sistema de inovação, diversos estudos foram realizados. No plano nacional 

destacam-se os trabalhos de Fransman e Tanaka (1995); Bartholomew (1997); 

Sandstrom, Petterson e Nilsson (2000); Marsh (2003); Marques e Gonçalves Neto 

(2007); Guedes (2004); Valle (2006), enquanto no âmbito setorial encontram-se Marsh 

(2006); Mehra (2001), Chatuverdi (2005) e Pedro (2008). No  cenário regional, 

encontram-se apenas os trabalhos de Niosi e Bas (2003), Niosi e Banik (2005) e Todt et 

al (2007), sendo que os últimos se voltam para regiões localizadas em países 

desenvolvidos.  

Nesse panorama, o presente trabalho contribui para o avanço das discussões ao 

tratar do desenvolvimento da biotecnologia, detendo-se a uma região inserida em um 

país em crescimento. Ressaltamos que a referida temática (plano regional) torna-se 

oportuna, pois os atuais debates sobre a economia da inovação têm evocado a 

importância das discussões sobre a dimensão regional para a evolução da biotecnologia. 

Aliada a essa reflexão, no cenário brasileiro, a perspectiva regional da inovação, 

especificamente em biotecnologia, ainda não foi explorada.    

Para coleta e análise de dados, utilizamos o procedimento da triangulação de 

métodos. Com relação aos desdobramentos das discussões, procuramos evitar análises 

que restringissem uma tentativa de compreensão do Nordeste como um único espaço, 

optando por uma análise comparativa com demais regiões. Optamos também por não 

enfatizar o tipo de análise adotado na intenção de não olvidarmos áreas pouco 
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dinâmicas existentes na Região Nordeste. Enfocamos, pois, os estados que a compõem. 

Essa estratégia foi adotada tendo como reflexão o fato  do Nordeste ocupar a terceira 

posição em praticamente todas as estatísticas de CT&I, apresentando uma extensa 

literatura que trata dessas questões. Outro ponto que incidiu sobre a escolha consiste na 

visão de que a própria Região em foco  apresentar-se de forma bastante heterogênea, 

seja em indicadores socioeconômicos ou na estruturação do sistema de CT&I. Tais 

fatores levaram a concluir que qualquer discussão sobre ações de CT&I na Região deve 

levar em conta as idiossincrasias dos estados alocados nesse espaço geográfico a fim de 

compreender a dinâmica regional 

A conjunção do referencial teórico e da análise dos dados coletados possibilitou 

a organização dessa tese em cinco capítulos. Após a introdução ao tema, apresenta-se no 

primeiro capítulo a revisão teórica que consiste em discutir o Sistema Regional de 

Inovação em Biotecnologia, seguido do instrumental metodológico que guiou a coleta e 

análise da tese. O Capítulo 2 apresenta a contextualização da Região Nordeste, tendo 

como foco o contexto das ações  CT&I na área de biotecnologia e a infraestrutura física 

disponível. O Capítulo 3 discorre sobre o capital humano envolvido em biotecnologia.  

O Capítulo 4 apresenta o panorama científico em biotecnologia, focalizando a atual 

configuração da pesquisa científica. O Capítulo 5 discorre sobre o financiamento da 

pesquisa básica e capital de risco na escala nacional e regional. Em seguida, 

apresentamos as considerações à luz do referencial teórico e da dinâmica regional em 

biotecnologia. Por fim, encontram-se as referências bibliográficas utilizadas na 

construção deste trabalho, apêndices e anexos com informações complementares 

àquelas dispostas ao longo do estudo. 

Com esse conjunto de informações pretendemos contribuir com os debates sobre 

o desenvolvimento da biotecnologia no âmbito científico, tecnológico e empresarial na 

Região Nordeste e Brasil. Cabe destacar que, nessa perspectiva, as discussões 

apresentadas nesse trabalho mantêm vieses com as ações estruturantes da Política de 

Desenvolvimento da Biotecnologia – PDB (BRASIL, 2007a). Em paralelo, o presente 

estudo pode ainda contribuir com a organização de uma base de dados em que constem 

as informações descritivas das práticas desenvolvidas na região nordestina  em torno da 

biotecnologia, a qual pode ser transformada em um sistema de informação, para 

subsidiar as políticas de CT&I no contexto em tela.  
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1  APORTE TEÓRICO E METODOLÓGICO  

 

No presente capítulo é oferecido um panorama (geral) do conceito de Sistema de 

Inovação enfatizando o Sistema Regional de Inovação. O objetivo é  apresentar as 

principais discussões em torno do conceito de Sistema de Inovação (SI), suas 

características mais gerais, bem como aportar os procedimentos analíticos  adotados 

para a análise da biotecnologia. Assim, na primeira seção,  tecemos considerações sobre 

a biotecnologia, elencando as características sob a forma de sistema. A segunda se 

refere à estruturação do conceito de Sistema de Inovação. Por fim, acrescentamos o 

instrumental metodológico utilizado na coleta e análise dos dados utilizados na 

construção desta tese.  

 

1.1 Características da Biotecnologia  

A  ação do homem para fins produtivos no setor de alimentos sempre utilizou 

técnicas biotecnológicas. No entanto, somente em 1919 a palavra biotecnologia foi 

utilizada pela primeira vez por um engenheiro agrícola na Hungria. Quando Stanley N. 

Cohen e Herbert W. Boyer anunciaram a primeira expressão de DNA recombinante, 

surge então o conceito de  biotecnologia moderna e, com esta, várias aplicações e 

discussões sobre seu uso. 

A partir daí, o termo biotecnologia ficou condicionado aos objetivos e 

abordagens de cada autor ou situação, bem como ao tempo ou lugar que esteja sendo 

analisado. Tal flexibilidade está relacionada à natureza interdisciplinar da área e suas 

muitas potencialidades comerciais (CERANTOLA, 1992; HODGSON, 2006; SILVA, 

1990).    

Em virtude da abrangência do termo e tendo como suporte o nível científico e 

tecnológico adotado nas tecnologias utilizadas, a biotecnologia tem sido apresentada em 

três estágios: tradicional, intermediária e moderna.  O quadro  1 sumariza a classificação 

da biotecnologia na literatura.  
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Quadro 1 - Nível tecnológico (1), técnicas (2)  e agente da biotecnologia (3), por fase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado a partir de Cerantola (1992); Andrade Júnior (2004); Silveira e Borges (2004); OCDE 
(2005).  

 

 

 

 

Tradicional 

(1)    Baixa complexidade 

(2) Utilização de tecnologia simples. Envolve a fermentação de microorganismos, 
produção de biogás, proteínas microbianas, fermentações mistas ou naturais. Produtos de 
baixo valor agregado.  

 (3) Elaboradas independentemente de centros modernos de pesquisa e adaptados por 
milhões de usuários ao longo do tempo.  

(1) Alta complexidade.  

 

(2) Implica a utilização de técnicas sofisticadas de base molecular, como exemplo: DNA 
(ácido dessoxirribonucléido/RNA (Ácido Ribonucléico): genômica, farmaco-genética, 
sondas de genes, engenharia genética,  sequenciamento/síntese:amplificação de 
DNA/RNA, perfil da expressão gênica e uso de tecnologia anti-sentido; proteínas e 
outras moléculas: sequenciamento/síntese/engenharia de proteínas e peptídios (incluíndo 
grandes hormônios moleculares), drogas, proteômica, isolamento e purificação de 
proteínas, transmissores de sinais, identificação de receptores celulares; cultivo e 
engenharia celular de tecidos: cultivo de células/tecidos, engenharia dos tecidos, 
hibridação, fusão celular, vacinas/estimulantes de imunidade, manipulação de embriões; 
biotecnologia de processos: biorreatores, fermentação, bioprocessos, biolixiviação, 
bioprodução de polpa de papel, biobranqueamento, biodesulfuração, biorremediação e 
biofiltração; organismos sub-celulares: terapia gênica, vetores virais;  bioinformática: 
construção de base de dados de genomas, sequenciamento de proteínas e modelização de 
processos biológicos complexos, incluindo sistemas biológicos; nanobiotecnologia: 
aplicações de ferramentas e processos de nano/fabricação à construção de dispositivos 
para estudar biossistemas e aplicações de fármacos, diagnósticos, etc.  

 
(3) Com elevado grau de dependência da pesquisa básica impacta diferentes setores. O 
principal agente são empresas de alta tecnologia. Produtos de alto valor agregado.  

 

(1) Alta complexidade.  

 (2) Implica a utilização de técnicas sofisticadas de base molecular, como exemplo: 
DNA (ácido dessoxirribonucléido)/RNA (Ácido Ribonucléico): genômica, farmaco-
genética, sondas de genes, engenharia genética,  sequenciamento/síntese:amplificação 
de DNA/RNA, perfil da expressão gênica e uso de tecnologia anti-sentido; proteínas e 
outras moléculas: sequenciamento/síntese/engenharia de proteínas e peptídios 
(incluíndo grandes hormônios moleculares), drogas, proteômica, isolamento e 
purificação de proteínas, transmissores de sinais, identificação de receptores celulares; 
cultivo e engenharia celular de tecidos: cultivo de células/tecidos, engenharia dos 
tecidos, hibridação, fusão celular, vacinas/estimulantes de imunidade, manipulação de 
embriões; biotecnologia de processos: biorreatores, fermentação, bioprocessos, 
biolixiviação, bioprodução de polpa de papel, biobranqueamento, biodesulfuração, 
biorremediação e biofiltração; organismos sub-celulares: terapia gênica, vetores virais;  
bioinformática: construção de base de dados de genomas, sequenciamento de proteínas 
e modelização de processos biológicos complexos, incluindo sistemas biológicos; 
nanobiotecnologia: aplicações de ferramentas e processos de nano/fabricação à 
construção de dispositivos para estudar biossistemas e aplicações de fármacos, 
diagnósticos, etc.  

(3) Com elevado grau de dependência da pesquisa básica impacta diferentes setores. O 
principal agente são empresas de alta tecnologia. Produtos de alto valor agregado.  

Moderna 

(1) Complexidade intermediária  

 (2) Envolve tecnologias pouco complexas  como exemplo: técnicas de fermentação, 
preparados enzimáticos, cultura de tecidos, osmolaridade, dentre outras.  

 (3) Produtos de valor agregado intermediário. O principal agente é a empresa do setor 
químico (principalmente química fina: produção de produtos químicos orgânicos) ou de 
alimentos e bebidas. A principal atividade inovativa consiste em processos visando 
redução de  custos.  

Intermediária 
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O potencial mercadológico da biotecnologia se revela em meados da década de 

70, especificamente em 1976 quando Herbert W. Boyer, um dos criadores do DNA 

recombinante, e  Robert Swanson, um empreendedor do venture capital, fundam a 

primeira companhia de biotecnologia – a “Genentech”. A bibliografia sobre o início da 

biotecnologia na indústria aponta originalmente para o surgimento de pequenas 

empresas especializadas nos Estados Unidos. Essas "Novas Empresas de Biotecnologia-

NEBs", criadas no final da década de 1970 e início de 1980, tinham como objetivo 

inicial explorar o potencial tecnológico e mercadológico de avanços no conhecimento 

científico, aproveitando o potencial de capital de risco existente no país (SENKER, 

1996).  

De acordo com Hodgson (2006) em 2004  as empresas de  biotecnologia 

movimentaram  US$ 27,218 milhões  em receitas e investiram US$ 15,036 milhões em 

P&D. Constatou, também, que existem 3.386 empresas, dessas 1.837 se encontram 

localizadas   no Reino Unido e 1.549 na Europa.  Cerca de 85% das empresas  de 

biotecnologia são de propriedade privada.   

Analisado o cenário na área empresarial, Fuchs (2003) argumenta que a 

biotecnologia possui certas particularidades, como uma fluidez e grande ritmo em sua 

rede de inovação, além de riscos econômicos e tecnológicos distintos. O conhecimento 

tecnológico neste campo é radicalmente recente e pode abrir trajetórias completamente 

novas, o que nos aponta para o fato de que a criação de conhecimento e a exploração 

econômica necessitam manter relações intensas com todos os atores envolvidos no 

processo de crescimento.   

Nessa perspectiva, a biotecnologia, incluída no rol de tecnologias genéricas1, 

ganha relevo nos debates dos economistas da inovação. A inserção neste ambiente 

ocorre baseada na prerrogativa de que as características do desenvolvimento da 

biotecnologia requerem uma visão sistêmica para a compreensão das práticas que a 

entornam. Em essência, as discussões voltam-se para o entendimento do contexto 

técnico-científico e socioeconômico. Nessa abordagem, a fundamentação dos estudos 

baseia-se no conceito de Sistema de Inovação. 

 

 

                                                      
1  Keenam (2003) apresenta três característica que auxiliam na definição de uma tecnológica 
genérica:  uma classe de tecnologia, cujos elementos se acham intimamente relacionados; tecnologia cujo 
desenvolvimento terá implicações em toda uma gama de outras tecnologias; tecnologia de exploração que 
trará benefícios para uma gama de setores da economia e/ou sociedade.  



28 
 

 

1.2 Sistema de Inovação em Biotecnologia 

 

A inserção da inovação como categoria de análise é crescente em termos 

quantitativos e de substância teórica. O primeiro a abordar essa temática foi o 

economista Joseph Schumpeter, ao apontar que a concorrência por meio da inovação é o 

mais importante tipo de competição, considerando-a o elemento motriz da evolução do 

capitalismo (SHIKIDA e BACHA, 1998); ponto que levará os economistas a verem na 

inovação um aspecto central da vida econômica (NELSON, 2006).  

No final da década de 70 surge uma nova corrente do pensamento econômico 

denominada “neo-schumpeteriana”, que retoma, de modo crítico, os estudos de 

Schumpeter. Um de seus trabalhos precursores foi a abordagem de Freeman (1987) ao 

analisar o processo de desenvolvimento do Japão após a Segunda Guerra Mundial, 

trabalho no qual o autor agregou o conceito de Sistema Nacional de Inovação (daqui por 

diante, SNI).  

Ao analisar comparativamente os sistemas de inovação do Japão e União 

Soviética, Freeman e Soete (2008) concluíram que apenas uma análise quantificada das 

atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) consistia em um método inadequado, 

e chamam a atenção para diferenças institucionais nos procedimentos de importação, 

melhoria, desenvolvimento e difusão de novas tecnologias, produtos e processos, uma 

vez que estes desempenharam um papel importante nas taxas de crescimento dos dois 

países.  

Aliados a essas questões e tendo como base a difusão de novas tecnologias 

denominadas genéricas (da informação, da biotecnologia, e da tecnologia dos novos 

materiais), os aspectos sistêmicos das inovações foram assumindo uma importância 

cada vez maior. Freeman e Soete (2008) consideram que, no que diz respeito  às 

tecnologias inseridas na categoria de inovações radicais (que, por definição, envolvem 

um elemento de destruição criadora), a importância da diversidade institucional e do 

aprendizado localizado torna-se ainda maior. E ainda define como SNI “(...) a rede de 

instituições nos setores públicos e privados cujas atividades e interações iniciais, 

importações, modificam e difundem novas tecnologias (FREEMAN, 1987, p. 1). 
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Posteriormente Lundvall2 (2010) e seus colaboradores elegem os elementos que 

compõem o sistema: organização interna das firmas e relação entre elas, papel do setor 

público, criação institucional do setor financeiro, pesquisa e desenvolvimento intensivos 

e organização de pesquisa e desenvolvimento. Lundvall (2010) enfatiza que diferenças 

básicas no desenvolvimento histórico, linguístico e cultural de cada nação tendem a 

refletir idiossincrasias nesses elementos; argumenta que a relação entre tais elementos 

tem fundamental importância na análise do SNI.  

Outro a contribuir com as discussões foi Nelson (2006), que, ao abordar o tema 

em questão, o apresenta de forma diferenciada da proposta feita por Lundvall. Nelson 

busca, na análise comparativa envolvendo 15 países, um exame para entender o 

desenvolvimento de SNI. Este estudo mostrou a complexidade das estruturas 

organizacionais de apoio à inovação técnica e corrobora uma interligação entre 

tecnologia e ciência.  

 Com base nas discussões acima é possível perceber que as abordagens de 

Sistemas de Inovação direcionam-se para a interação de vários setores (econômico, 

social e político) em que o “desempenho inovativo depende não apenas do desempenho 

de empresas e organizações de ensino e pesquisa, mas também de como elas interagem 

entre si e com vários outros atores...” (CASSIOLATO e LASTRES, 2005, p.37). Nessa 

perspectiva, a abordagem de sistema de inovação permite “compreender a 

complexidade da dinâmica da inovação como um processo não-linear que envolve 

mecanismos de feedback e relações interativas entre ciência, tecnologia, aprendizado, 

produção política e demanda” (PEDRO, 2008, p.7).  

Quanto à abordagem de sistema de inovação, esta nem sempre se encontra 

interligada ao contexto nacional. Dentre as formas de tratar este assunto, verifica-se que 

a crescente contribuição de geógrafos e economistas tem demonstrado a importância das 

regiões subnacionais no desenvolvimento de redes e novos sistemas tecnológicos. Nesse 

cenário, o debate recente dos evolucionistas (NELSON 1993; NELSON e WINTER, 

1982; FREEMAN, 1987) e institucionalistas (JOHNSON, 1992; MORGAN, 1997) 

acerca do desenvolvimento regional impulsionou a redescoberta da Região como locus 

da inovação.  

                                                      
2  O termo SNI foi cunhado inicialmente por Bengt-Ake Lundvall, compilado a partir da 
concepção de Sistema Nacional de Produção de Friedrich List, que tinha como foco de estudo o atraso 
econômico da Alemanha com relação à Inglaterra no século XIX. 
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A partir dessas discussões, emergiu, na década de 90, o termo Sistema Regional 

de Inovação3 (SRI), que visa compor um quadro analítico para avançar na compreensão 

do processo de inovação das economias regionais. Originado a partir dos trabalhos de 

Cooke (1997; 2001) e seus colaboradores, o conceito de SRI encontra-se assentado 

sobre duas teorias: a primeira é oriunda da literatura evolucionária sobre sistema de 

inovação; a segunda lida com a literatura da ciência regional e suas explicações sobre o 

ambiente socioinstitucional, a partir do qual emergem as inovações (DOLOREUX e 

PARTO, 2005). Nesta última abordagem, o conhecimento regional é visto como locus 

de inovação. Esta vertente emerge de pesquisa que evoca os distritos industriais, meio 

inovador, região inteligente e clusters. Dentre essas abordagens, os clusters têm 

recebido especial atenção nas discussões que tratam dos elementos que conformam um 

SRI4.  

Asheim,  Cooke e Martin (2006) revelam que a crescente importância da 

atividade inovativa foi responsável pela redescoberta da região como fonte essencial de 

vantagem competitiva, uma vez que a dimensão regional torna-se essencial por contar 

com a presença de capacidade para desenvolver capital humano, interação entre agentes, 

redes de contatos formais e informais, relações entre fornecedores e consumidores e 

apoio estratégico da administração local nas áreas de educação, inovação e suporte. 

No caso específico da biotecnologia, a literatura aponta que as vantagens acima 

citadas tornam-se fundamentais para seu desenvolvimento. Tal prerrogativa encontra 

                                                      
3 Um dos primeiros autores a chamar atenção para o nível regional da inovação foi Lundvall 
(2010), que o mencionou como ente para promoção sobre os sistemas de inovação. No entanto, ele não 
acreditava que a perspectiva regional fosse tão importante quanto a visão dos sistemas nacionais para se 
analisar o sistema de inovação e sugere que as inovações transnacionais tendem a ganhar importância 
sobre os acontecimentos nacionais. Nos trabalhos de Freeman e Soete (2008), a abordagem de Sistemas 
Regionais de Inovação ganha atenção ao discutirem os Sistemas Nacionais de Inovação, e, assim, 
assinalam que os Sistemas Regionais de Inovação e as economias de aglomeração sempre sustentaram 
“Sistemas Nacionais” desde o início da Primeira Revolução Industrial. No entanto, é nos trabalhos de 
Cooke que o termo Sistema Regional de Inovação (SRI) é cunhado, tendo como base uma análise sobre o 
sistema europeu de inovação. Sobre a evolução do SRI, Cooke (2001) salienta que a ideia de sistema de 
inovação para a Região fora bastante negligenciada em favor do SNI. No entanto, as mudanças 
macroeconômicas da década de 90 – em que o pensamento da economia nacional perdeu com a ascensão 
da globalização – trouxe à tona a questão do nível regional como correlato do global. 
4  De certa forma, a frequente ligação entre SRI e clusters na literatura que busca compreender a 
formação e a dinâmica do SRI, pode ser explicada em função de Cooke, Uranga e Etxebaria (1997) 
utilizarem a concepção de clusters para formular o conceito de SRI. Segundo esses autores, a partir da 
disposição de clusters numa região em que haja a necessidade da existência de intercâmbio sistêmico 
sobre assuntos de importância para a inovação e a competitividade das firmas, pode-se considerar que se 
trata de um sistema regional de aprendizagem. E, quando a isso tudo se adiciona a capacidade financeira a 
fim de que  haja um investimento por parte das firmas no sentido de gerar inovação endogenamente, 
pode-se falar de SRI. Tendo como base essas reflexões, é possível verificar que três elementos destacam-
se na formação dos SRIs: diversidade institucional, aprendizagem coletiva e a capacidade financeira, as 
quais podem ser apontadas como os elementos necessários para o surgimento do SRI. 
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subsídio no fato de a biotecnologia necessitar de uma gama de fatores (conhecimentos 

tácitos e codificados, infraestrutura, entre outros) em que a interação  entre esses 

elementos pode ser facilitada pela proximidade geográfica. As regiões que dispõem de 

recursos humanos altamente especializados e oferta de crédito são apontadas como um 

espaço importante para a promoção do bionegócio (FUCHS, 2003; 

SCHIMMELPFENNING, PRAY e BRENNAN, 2004; SENKER, 1996; NIOSI e BAS, 

2003; KAUFMANN et al, 2003; KAISER e PRANGE, 2004; McMILLAN, NARIN e 

DEEDS, 2000 e NIOSI e  BANIK, 2005).   

Com base nessas reflexões e tendo em vista a necessidade de uma visão 

sistêmica para análise do desenvolvimento da biotecnologia, constatamos que a 

dimensão regional em Sistema de Inovação se mostra a mais adequada para nortear as 

discussões abordadas nesta tese. Dessa forma, a seguir acha-se uma síntese da literatura 

que conduzirá à definição das categorias de análise, bem como a construção dos 

instrumentos de coleta de dados a serem utilizados no presente  estudo.  

 

1.3 Sistema de Inovação em Biotecnologia: âmbito nacional, setorial e regional  

 

Edquist (2005) e Freeman e Soete (2008), ao discutirem a importância da noção 

de “sistema” na análise do processo inovativo, evocam as tecnologias genéricas – nas 

quais se encontra a biotecnologia – para justificar a necessidade da visão sistêmica e 

compreender o processo de desenvolvimento da inovação. Os estudos envolvendo a 

ideia de um sistema de inovação nacional diferenciado para a biotecnologia foi 

apresentado inicialmente por Fransman e  Tanaka (1995) que, ao analisarem os pontos 

fortes e fracos do sistema de inovação japonês em biotecnologia, direcionaram o 

conceito de um Sistema de Inovação em Biotecnologia (SIB) para análise da interação 

entre instituições de pesquisa e setor privado.  

 Em seguida, Bartholomew (1997), ao abordar a natureza da biotecnologia5, 

conclui que esta tecnologia exige uma estrutura conceitual que abranja os fatores 

sistêmicos da inovação. Apresenta, então, a proposta de um sistema de inovação em 

biotecnologia como “as disposições institucionais específicas, dentro de um país que 

                                                      
5 Bartholomew (1997) menciona como característica da biotecnologia a prerrogativa de ela não ser 
uma indústria definida por produtos ou por serviços e dispor de dependência elevada na pesquisa básica 
envolvendo a biologia molecular, assim, esses fatores a levam a concentrar-se, primeiramente, nas 
instituições de pesquisa tais como universidades e laboratórios de governo. 
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afetam a geração de conhecimentos científicos relevantes para a biotecnologia e difusão 

desse conhecimento na indústria” (p. 264) 

Partindo da premissa de que a inovação em biotecnologia pode ser descrita como 

um resultado da acumulação do conhecimento científico em instituições de pesquisa e 

firmas (estoque), e da difusão desse conhecimento entre elas (fluxos), Bartholomew 

(1997) apresenta uma estrutura conceitual que tem como foco as características que são 

particulares ao contexto institucional, envolvendo três dimensões: estoque do 

conhecimento em instituições de pesquisa, o fluxo do conhecimento entre instituições 

de pesquisa, e indústria e o estoque do conhecimento na indústria. Com base nestes 

elementos, a autora verifica a existência de variáveis que afetam essas dimensões.  

Dentre as características institucionais que afetam o estoque do conhecimento 

em instituições de pesquisa, a autora aponta a cooperação com instituições de pesquisa 

estrangeira, a tradição nacional em formação científica e o financiamento em pesquisa 

básica.  Quanto às características que afetam o fluxo de conhecimento entre instituições 

de pesquisa e indústria, evoca os seguintes pontos: orientação comercial das instituições 

de pesquisa; mobilidade profissional; mercado de capital de risco; colaboração de 

firmas com instituições de pesquisa; e o papel do Governo na difusão de tecnologia. E, 

por fim, as características institucionais que afetam o estoque do conhecimento na 

indústria são a acumulação de tecnologia em setores correlatos e a cooperação de P&D 

interfirmas. 

 Com  esse modelo, a autora analisou o sistema de quatro países (Estados Unidos, 

Inglaterra, Japão e Alemanha), concluindo que os dados referentes à P&D em 

biotecnologia seguem as características institucionais de cada país referentes ao sistema 

de inovação, o que facilita (ou impede) a acumulação e a difusão do conhecimento entre 

a comunidade científica e a indústria.  

Dentre os estudos que replicaram esse modelo citamos como exemplo 

Chatuverdi (2005), que aplica as variáveis à dimensão setorial (biomédica) em 

Cingapura. Outra pesquisa a adotar esse modelo foi o trabalho desenvolvido por 

Marques e Gonçalves Neto (2007) que, utilizando de uma abordagem qualitativa,  

aplicaram questionário para analisar, junto aos docentes e pesquisadores de instituições 

de pesquisa e de ensino superior no Brasil, o sistema de inovação brasileiro em 

biotecnologia.   

 Diferenciando-se dessa abordagem e apresentando uma definição para o sistema 

de inovação em biotecnologia, encontra-se o trabalho realizado por Guedes (2004), 



33 
 

 

envolvendo o tema de redes de inovação em biotecnologia. Segundo a autora, o SIB é 

definido como o “conjunto coordenado de atores heterogêneos (principalmente por 

agências governamentais, setor público, instituições catalisadoras, firmas e 

consumidores) que interagem para atingir objetivos individuais ou coletivos dentro do 

processo inovativo” (p. 222). Nesse sistema, o relacionamento entre os atores ocorre 

mediante certos canais ou mecanismos, oficiais ou não, e por meio de  recursos (tais 

como artigos científicos), que determinam à rede características e dinamismo. Para 

mensurar, ou melhor, localizar os atores que participam do sistema de inovação em 

biotecnologia, a autora utiliza como ferramenta de análise o mapeamento das redes de 

biotecnologia brasileira. O construto para análise do mapa consistiu na teoria das redes 

de inovação voltadas para C&T.  

Seguindo a abordagem de redes, Dal Poz (2006) analisa as redes de inovação em 

biotecnologia, adotando como vertente teórica o conceito de rede tecnoeconômica. O 

estudo tem como foco as relações entre atores heterogêneos, a fim de analisar a forma 

como a comunidade internacional, envolvida com a pesquisa genômica especificamente 

em pesquisa agrícola, se apropria de direitos de propriedade intelectual.  

Ainda nessa linha, dispomos do trabalho de Sandstrom, Petterson e Nilsson 

(2000), que definem o SIB como o conjunto de “atores que desenvolvem, produzem, 

analisam ou usam sistemas biológicos em um nível microcelular ou molecular e as 

instituições que afetam seu comportamento” (p. 187). O estudo, desenvolvido com base 

na realidade sueca, centrou suas discussões em torno da produção e do fluxo do 

conhecimento em biotecnologia a fim de identificar os atores que trabalham na área e os 

padrões de colaboração.  

 Outro estudo é apresentado por Valle (2006), quando analisa os possíveis 

cenários do sistema brasileiro de biotecnologia utilizando como dimensões, a saber: 

padrão de financiamento; instituições de pesquisa e ensino; empresas; marco legal e 

regulatório; políticas públicas. É importante frisar que uma análise próxima a essa 

abordagem fora realizada por Marsh (2003), ao verificar a existência de um SIB   na 

Nova Zelândia. Para esta pesquisa, o autor utilizou como categoria de estudo o número 

de firmas, financiamento em P&D e políticas governamentais. 

Atentamos aqui para os estudos realizados no âmbito da realidade brasileira, que 

ampliam o foco de definição de SIB proposto por Bartholomew (com ênfase no fluxo e 

no estoque de conhecimento entre universidade e empresa), trazendo à tona as relações 

que envolvem a apropriação e produção  do conhecimento na área de biotecnologia. 
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Acreditamos que essas abordagens levam em conta o grau de desenvolvimento da 

biotecnologia nos diferentes países (quer sejam desenvolvidos, ou ainda em 

desenvolvimento) adotados pelos autores.  

Nesse aspecto, ao analisar países onde a biotecnologia encontra um maior 

dinamismo (EUA e Europa) e a realidade brasileira, verificamos disparidades entre a 

adoção de técnicas biotecnológicas pelas empresas, bem como o número de empresas de 

biotecnologias.  

A essas observações acrescenta-se o fato de que o responsável pelo 

desenvolvimento da biotecnologia no Brasil é o setor público, que corresponde por 80% 

dos investimentos e das atividades de pesquisa (SALLES-FILHO et al, 2004). Além 

deste último aspecto, ressalta-se que o desenvolvimento da biotecnologia no Brasil é 

recente e data aproximadamente da década de 80 (AUCÉLIO e SANT”ANA, 2006).  

Incorporado a essas questões, cita-se também a baixa interação de empresas 

privadas em atividades de biotecnologia, bem como a baixa relação empresa-

universidade (RAPINI, 2007), fato que dificulta  analisar  o SNI em biotecnologia 

envolvendo o estoque e o fluxo de conhecimento entre as partes. Daí a ênfase nos 

estudos da biotecnologia no Brasil serem direcionados para o âmbito das instituições 

produtoras de conhecimento científico e tecnológico.  

 Numa abordagem setorial, Mehra (2001) utiliza a noção de Sistema de Inovação 

em Biotecnologia para estudar a difusão de novas tecnologias voltadas para o 

Cardamom (Elettaria cardamom Maton), espécie nativa da Índia. Este estudo foca a 

análise na trajetória institucional e no financiamento de pesquisas.  

Outro estudo,  desenvolvido dentro de uma perspectiva setorial, é o de Pedro 

(2008), que enfoca a estratégia da pesquisa em cana-de-açúcar no Brasil, utilizando 

como dimensão de análise, os aspectos a saber: trajetória institucional, base de 

conhecimento, marco regulatório e estratégia dos atores para propor políticas de 

desenvolvimento institucional baseadas em governança do sistema de inovação. 

Seguindo ainda a abordagem setorial, temos o trabalho desenvolvido por Pimenta 

(2008), que realizou uma análise do ambiente institucional da biotecnologia voltada 

para a saúde humana no Brasil.  
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 No nível regional, embora tenha se difundido a importância deste para o 

desenvolvimento da biotecnologia6, será nos trabalhos de Niosi e Bas (2003) que o 

termo Sistema Regional de Inovação em Biotecnologia (SRI em Biotecnologia) será 

cunhado. Ao enfocarem as aglomerações de empresas de alta tecnologia, 

especificamente empresas de biotecnologia farmacêutica, os autores apontam o fato de 

que a moderna biotecnologia exige um conjunto coordenado de instituições. Com base 

no desenvolvimento das empresas (geralmente spin-offs de universidades), constatam 

que as universidades e as empresas de capital de risco são dois componentes essenciais 

para o SRI em Biotecnologia. 

 Em estudos posteriores, Niosi e Banik (2005) dedicam-se a esclarecer a 

evolução e o desenvolvimento do termo, utilizando como fonte de observação 90 

empresas canadenses cotadas na bolsa de valores. Os autores concluem que o processo 

ocorre mediante um sistema complexo, iniciado por cientistas oriundos de universidades 

que geram conhecimentos spillovers e atingem os mercados regionais de tecnologia.  O 

surgimento do SRI em biotecnologia ocorre mediante a formação de uma rede informal 

(como, por exemplo, parceria entre pesquisadores em laboratórios de universidades) e, à 

medida que as parcerias evoluem, ocorre um processo de transformação no qual o 

mercado formal começa a emergir. Nesse caso, durante a infância do SRI o 

transbordamento de conhecimento7 desempenha um papel importantíssimo. No entanto, 

à medida que o SRI atinge a maturidade, os elementos do mercado passam a exercer um 

papel maior na promoção da inovação.  

 Mediante a formalização das relações e a heterogeneidade de atores que 

participam da rede, surge a necessidade de construção de um conjunto de normas que 

visam auxiliar no processo de gerenciamento das atividades. Neste ponto, ou seja, no 

momento em que as relações se formalizam, ocorrem alterações na rotina das 

instituições, onde o tema propriedade intelectual e a criação de serviços de transferência 

de tecnologia em instituto de pesquisa constituem-se instrumentos basilares para a 

comercialização do recém-criado mercado do conhecimento.  

                                                      
6  Na perspectiva regional, os estudos envolvendo empresas/indústrias de biotecnologia têm 
utilizado com maior frequência as economias de aglomerações em que a abordagem de clusters tem sido 
adotada para análise do entendimento da comercialização da biotecnologia.    
7  De acordo com Suzigan et al (2003), o transbordamento do conhecimento se constitui numa 
vantagem das externalidades (também chamadas de economias externas marshallianas) e diz respeito às 
vantagens de maior disseminação local de conhecimento especializado, permitindo rápidos processos de 
aprendizagem, criatividade e inovação.  
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De certa forma, essas observações permitem induzir que a  evolução  do SRI em 

biotecnologia ocorre porque os conhecimentos científicos que exploram o núcleo8 

evoluem, e as empresas são capazes de adquirir estes conhecimentos de forma mais 

rápida, além de efetuarem mudanças em suas rotinas organizacionais e tecnológicas.  

Nesse sentido observamos que, para os autores, o desenvolvimento de um SRI 

em biotecnologia pode ser explicado a partir da existência de mercados de tecnologia 

como capital de risco, mercado de trabalho e licenciamento de patente.  Todos 

impulsionados pelo aumento da produção de conhecimento em áreas correlatas, gerando 

um efeito de transbordamento tecnológico e proporcionando o nascimento de empresas 

de biotecnologia.  

Outros a contribuir com as discussões envolvendo SRI em biotecnologia foram 

Todt et al (2007). Com estudos voltados para regiões periféricas, especificamente 

Valência na Espanha, os autores argumentam que o desenvolvimento da biotecnologia 

nas regiões onde as condições gerais são desfavoráveis e exigem, além de um sistema 

de pesquisa pública de alta qualidade, a existência de indústrias que funcionem como 

fonte de conhecimento, incentivos para os cientistas transformarem-se em 

empreendedores, políticas públicas que abordem as deficiências do setor de 

biotecnologia e gerentes com foco na criação de laços fortes no sistema de inovação. 

Argumentam ainda que o sucesso de um SRI nessas regiões se encontra fortemente 

ancorado na colaboração entre os diferentes atores sociais. Conclusão semelhante à 

apresentada por Radosevic (2002) ao estudar o SRI em países europeus.  

Tendo como base essas observações envolvendo o SRI em biotecnologia nas 

regiões desenvolvidas e periféricas, podemos concluir que o surgimento e consolidação 

de um SRI em biotecnologia prescindem um setor público de pesquisa e colaboração 

entre os diferentes atores sociais. No entanto, verificamos uma idiossincrasia entre as 

regiões: enquanto nas desenvolvidas a ênfase é dada às externalidades e ao capital de 

risco, no caso das regiões periféricas a prioridade seria o fortalecimento da rede de 

atores, a fim de gerar condições de desenvolvimento. Essas questões nos levam a 

concluir que o panorama institucional9 de cada região se constitui em um instrumento 

basilar para o desenvolvimento da biotecnologia, e que precisa ser levado em conta no 

momento da adoção de políticas de incentivos.   
                                                      
8  O núcleo da biotecnologia consiste na biologia molecular, também chamada de engenharia 
genética (FONSECA, 2009). 
9  O Panorama institucional citado aqui corresponde à interação que ocorre entre as instituições 
que gravitam em torno da biotecnologia.  
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Todas essas abordagens trazem elementos importantes que tornam possível 

verificar que o enfoque de SRI explora aspectos da capacidade de inovação regional. 

Tencionando conhecer os elementos que caracterizam um sistema de inovação no 

âmbito regional, a seguir, apresentamos discussões que tratam dos componentes capazes 

de tornar a região num sistema inovador; elementos que auxiliarão na compreensão da  

Região Nordeste enquanto estruturação de um  SRI em biotecnologia.  

 

1.4 Formas Institucionais para Potencializar um Sistema Regional de Inovação  

  

Em consonância com os estudos de Cooke e Memedovic (2003),  para quem a 

discussão do conceito de SRI deve  promover uma  reflexão do que seja uma região,  

aqui discutimos  o conceito de região, apresentando em seguida o  conceito e os 

elementos que potencializam o  surgimento do SRI. 

Torna-se oportuno  esclarecer que a definição de  região não é  questão bem 

resolvida sequer entre os geográficos. Santos (1997) advoga que  região é um termo 

intelectual,  não tendo existência própria. Só existe  conjunto de critérios pelos quais  é 

definida, extrapolando, dessa forma, os domínios da geografia. Na visão das políticas de 

planejamento territorial, Lopes (2001, p. 11) enfatiza que   “cada região será constituída 

por regiões menores e ela própria é um sistema, mas um sistema que não é autônomo 

porque na realidade se encontra integrado sempre nalgum sistema de regiões”.  

Embasado por essas questões e tendo em vista a diversidade de unidades de 

análises utilizadas por pesquisadores que utilizam o termo SRI,  Cooke, Uranga & 

Etxebaria (1997)  propõem dois  enfoques -  a regionalização e o regionalismo - para 

inferir  o conceito de região.   

A regionalização  consiste na delimitação de um território por corpo político-

administrativo hierarquicamente superior, como um Estado. Aí a região é descrita como 

um espaço geograficamente definido. No  presente escopo encontra-se a região  de 

Emilia-Romagna na Itália10. Nessa região a economia encontra-se apoiadas  em 

pequenas e médias empresas que contam com acesso a centro de informações, 

denominados ‘observatórios econômicos’.  

                                                      
10  Região situada no norte da Itália com quatro milhões de habitantes e 22 124 km², cuja capital é 
Bolonha. Composta por nove provincias a região se  diferencia por não dispor de uma rota de 
industrialização, mas por agregar aos produtos ligados à cultura elementos de inovação, qualidade, 
empreendorismo e cooperação (RESTAKIS, 2005).  
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No enfoque de regionalização, o sistema geralmente é avaliado por meio da 

competência e grau de autonomia para elaborar políticas e gerir os diferentes elementos 

que compõem o SRI, bem como a capacidade de financiamento estratégico e 

investimentos em infraestrutura, necessários para o desenvolvimento do processo de 

inovação. Nessa perspectiva, Rolim (2003) destaca que na vertente em foco  os 

desenhos políticos-administrativos da região raramente contemplam os processos 

históricos,  baseado nas experiências culturais, econômicas e de lutas comuns. 

O segundo conceito consiste no regionalismo que envolve os aspectos culturais 

da região. Nesse enfoque, a região não dispõe de um tamanho determinado, é 

homogênea em critérios específicos. Como uma entidade cultural, o significado da 

região é melhor capturado mediante o uso do conceito de imersão (também denominado 

de  embeddedness11 ou enraizamento). Nessa dimensão a região é apresentada para além 

da delimitação natural e de fronteiras bem definidas – enfatiza o enraizamento dos 

indivíduos e dos grupos sociais no espaço  marcado pelo mesmo processo que vincula 

os atores ao meio.  Nessa categoria podemos citar o Vale Silício12, situado na 

Califórnia, que consiste numa região na qual se encontra um conjunto de empresas 

implantadas a partir da década de 1950 com o objetivo de gerar inovações científicas e 

tecnológicas, destacando-se na produção de chips, na eletrônica e na informática. Cabe 

enfatizar que no enfoque regionalismo o sistema geralmente é avaliado por meio  do 

grau de imersão social (embeddedness) entre os atores.  

As definições  envolvendo o termo regionalização e regionalismo atestam  o 

quanto é difícil  fazer uma distinção entre ambos, haja vista que guardam certas 

semelhanças. De uma maneira geral, podemos depreender que os dois termos na análise 

da  inovação a nível regional encontram-se imbricados. Cooke e Memedovic (2003) 

sinalizam para esse fato, ao definirem os critérios que podem ser utilizados para 

delimitação de uma região: não dispor de um tamanho determinado; ser homogênea em 

termos de critérios específicos; ser distinguida por áreas de fronteiras e possuir algum 

tipo de coesão interna.  

                                                      
11  O autor que cunha a expressão é Mark Granovetter. Através do artigo “Economic Action and 
Social Stucture: the problem of Embeddedness” (1985) o autor propõe o conceito de redes para explicar o 
enraizamento social dos mercados.  
12  O aparecimento do Vale do Silício remonta às indústrias do campo do rádio, televisão e 
eletrônica militar que se desenvolveram nas regiões desde a década de 1910. O direcionamento 
tecnológico da região se reforçou com a formação da Hewlett-Packard, em 1938 e com a incubadora da 
Universidade de Stanford.  
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Nesse sentido, advogamos que a Região Nordeste apresenta os dois enfoques. O 

regionalismo ocorre em função do enfoque administrativo da Região,  composta por 

nove estados e apresentando área territorial definida. No enfoque da regionalização, 

tem-se a  mobilização de ações - por parte da comunidade científica, política e 

administrativa da Região -  voltadas para o desenvolvimento da biotecnologia.   

Quanto aos elementos que facilitam  o processo inovativo no nível regional e 

conformar um SRI, Cooke, Uranga e Etxebaria (1997) e Cooke (2001) enfatizam a 

necessidade da presença de três fatores institucionais: financiamento, aprendizagem e 

cultura. Com base nesses elementos, os SRIs podem se apresentar de forma 

diferenciada em diversos aspectos, como estrutura institucional, desempenho, recursos, 

conhecimento e difusão. Visando uma análise comparativa entre um SRI ótimo com 

outro sistema, Cooke (1997; 2001) estabelece dois perfis indicativos que auxiliam a 

estruturar as principais características de um SRI: infraestrutural e superestrutural.  

 O nível infraestrutural refere-se à competência financeira regional. Neste, inclui-

se o financiamento público e privado, em que as políticas de financiamento devem ser 

direcionadas para tornar as relações mais próximas entre as partes, minimizando 

incertezas. Tal prática visa criar reputação, confiança e credibilidade entre parceiros 

regionais.   

 Além do aporte de financiamento, a região deve possuir autoridade de 

arrecadação própria e ser capaz de realizar gastos descentralizados e autônomos. Deve 

possuir, ainda, a capacidade de controlar e financiar investimentos em infraestrutura. 

Cooke (1997, 2001)  classifica os investimentos em duas áreas: infraestrutura pesada e 

infraestrutura leve. Sobre a primeira, residem as telecomunicações; sobre a segunda, o 

financiamento volta-se para a capacidade de controlar e influenciar investimentos em 

universidades, institutos de pesquisa, parques tecnológicos e centros de transferência 

tecnológica.  

 No nível superestrutural são elencadas três dimensões: institucional (engloba a 

interação entre os elementos que compõem o SRI), organizacional para as firmas 

(envolve as relações de trabalho, formação de  recursos humanos e parcerias entre  

instituições e pesquisa e desenvolvimento),  organizacional para a governança13 (faz-se 

referência ao desenvolvimento das  políticas de gestão). De acordo com Prates (2006), 

                                                      
13  Cooke & Memedovic (2003) advogam que o sucesso econômico das empresas não depende 
apenas dos mecanismos intraorganizacionais de coordenação e controle, mas também do ajuste entre eles 
e a estrutura de governança regional. Defende que haja uma combinação de governança pública e privada 
no nível regional para promover a inovação. 
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essas categorias possibilitam definir o grau de imersão da região, suas instituições e 

organizações, redefinindo/ampliando a visão de infraestrutura enquanto estrutura física 

para sinergias socioculturais e externalidades de aprendizagem. Neste nível, a densidade 

e a qualidade da infraestrutura para a inovação na região são extremamente importantes.  

Cabe destacar que, conforme visto nas discussões envolvendo as pesquisas 

desenvolvidas por Niosi e Bas (2003) e Bartholomew (1996), esses elementos ganham 

importância na estruturação de SRI em biotecnologia, destacando-se os incentivos 

(infraestrutura) e as instituições (superestrutural).     

Um dos trabalhos que envolve uma possível mensuração das características de 

um SRI encontra-se em Cooke  (2004). Para a construção dos indicadores, os autores 

colocam o SRI como uma combinação de elementos públicos e privados e, assim, 

caracteriza o SRI segundo a governança (enraizamento capilar; redes e dirigista) e 

dimensão (interativo, globalizado e localista).   

Harmonizando-se com essa taxonomia temos os estudos de Asheim e Coenen 

(2005) que utilizam a prerrogativa de que a dimensão sistêmica da SRI deriva, em parte, 

do caráter associativo das redes de inovação e que a construção do SRI se encontra 

atrelada à base de conhecimento abordado (sintético e analístico) pela indústria e pela 

infraestrutura regional. Os autores propõem, assim, uma catalogação do SRI que 

mantém forte correlação com a proposta de Cooke.   

Em virtude dessa classificação, a utilização do conhecimento científico como 

categoria referente às inovações radicais, bem como a evocação à abordagem de redes, 

cremos que se torna pertinente abordar tais questões, posto que essas discussões 

auxiliam no entendimento do panorama   apresentado na Região Nordeste em termos de 

ações de C&T em biotecnologia.   

Dentre as três classificações propostas pelos autores, duas evocam o uso do 

conhecimento analítico na qual se encontra inserida a biotecnologia. O SRI em rede e 

SRI regionalizado.  

O SRI em rede  caracteriza-se pela necessidade das empresas de terem  acesso 

mais amplo a ambos os conhecimentos (sintético e analítico) a fim de desenvolver uma 

investigação mais sistemática visando realizar inovações mais radicais. As empresas e 

organizações encontram-se inseridas numa região específica caracterizada pela 

aprendizagem interativa, envolvendo cooperação público-privado. Para Asheim e 

Coenen (2005, p.1180), o SRI em “rede é resultado de uma intervenção política para 

aumentar a colaboração e capacidade de inovação”.    



41 
 

 

Quanto ao SRI regionalizado, caracteriza-se por dispor de parte da indústria e 

infraestrutura integradas a sistema nacional e internacional de inovação em que a 

atividade de inovação ocorre de forma frequente fora da região. Nesse ambiente há uma 

incorporação das funções de P&D das universidades, institutos de pesquisa e 

corporações, em que a colaboração entre as instituições ocorre mediante o modelo linear 

de inovação. Essa afinidade funcional facilita a circulação do conhecimento entre 

comunidades que partilham interesses comuns.  

Tomando-se como referência essas duas tipologias e a dinâmica das políticas de 

CT&I na Região Nordeste, cremos que a abordagem de SRI regionalizado se apresenta 

como a mais próxima da Região. Os capítulos seguintes, desta tese,  sistematizam as 

informações que permitem  verificar essa proporsição.  

Com relação à validade das dimensões e uso de indicadores, chamamos atenção 

para a declaração de Cooke (2001). Para ele, os perfis apresentados não são suficientes 

para definir a consistência de um SRI. O autor aponta ainda a necessidade de que estes 

sejam complementados com características das relações sistêmicas geradas em seu 

desenvolvimento, e enfatiza que, em função dessas características disporem de natureza 

qualitativa, dificilmente serão mensurados por meio  de indicadores.  

No entorno dessas conclusões, Doloreux e Parto (2005, p. 134) argumentam que 

o contexto institucional das interações entre os atores de um SRI tem sido largamente 

ignorado,  constatam, inclusive, que o “resultado e a validade das recomendações para a 

formulação de políticas de inovação com base nas análises atuais dos sistemas regional 

é algo questionável”. Mencionamos aqui que um dos primeiros estudiosos a chamar 

atenção para as dificuldades sobre o processo de análise de um SRI por meio  de um 

modelo preditivo foi Radosevic (2002), acrescentando a esse debate a conclusão de que 

a ênfase das atividades a serem desenvolvidas para a formação de um SRI deve  basear-

se em funções e programas ao invés de novas organizações. 

Diante do exposto, partimos da premissa de que estudos sobre o 

desenvolvimento da biotecnologia na perspectiva de um SRI possibilita compreender os 

mecanismos da capacidade de inovação regional, fato que viabiliza  análise dos 

principais elementos que caracterizam um sistema de inovação no âmbito de uma dada 

região e torna-se especialmente útil para as autoridades locais e governamentais que 

desejam definir elementos que caracterizam uma região como inovadora.  

Nessa vertente, a abordagem discutida para a conformação do SRI em conjunto 

com as discussões voltadas para e as particularidades dos países em desenvolvimento -  
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apresentadas a seguir -  foram tomadas como parâmetro para a construção das 

categorias utilizadas nesta tese (Figura 2).   

 

 

Sistemas regionais de inovação em países em desenvolvimento  

 

Cassiolato e Lastres (2005) enfocam que, ao utilizar o conceito de sistema de 

inovação, torna-se inviável fazer generalizações, pois tanto as tecnologias quanto as 

formas de promoção tendem a se diferenciar entre países. Coadunando com essa 

reflexão e com o fato de que, segundo teóricos da inovação, o Brasil dispõe de um 

Sistema de Inovação  incompleto (ALBUQUERQUE, 1996; 1999), encontrando-se  

ainda na escala de países em desenvolvimento (MOTA, 2001),  acha-se adiante 

discussão sobre as possibilidade de formação de um Sistema Regional de Inovação em 

tal ambiente. 

 Dentre os autores que adotam essa temática, citamos Asheim e Vang (2006) e 

Vang e Chaminade (2006) e Chaminade e  Vang (2008).  Segundo esses autores, o SRI 

nos países em desenvolvimento deve ser analisado na perspectiva evolutiva, pois  

alguns elementos, especificamente a interação entre os elementos que o compõem, 

ainda se encontram em formação.    

Ao examinarem o sistema de inovação no setor de tecnologia da informação, os 

autores concluem que os SRIs em países em desenvolvimento estão fadados a contar 

com as empresas transnacionais e o impacto dessas empresas depende 

significativamente do tipo de acoplamento entre os ativos estratégicos regionais e 

transnacionais. Em (uma) vertente similar, Rolim (2003) e Casali, Silva e Carvalho 

(2010)  defendem que o grau de dependência tecnológica nos países em 

desenvolvimento depende não apenas da transferência de tecnologia, mas também da 

forma de sua apropriação. Dessa forma, o nível de capacitação de cada região é função, 

tanto da sua capacidade de inovação e difusão, quanto da sua capacidade de imitar a 

inovação introduzida por outras regiões.  

 Para Asheim e Vang (2006), a literatura sobre SRI aponta que a importância das 

empresas multinacionais no desenvolvimento regional encontra-se atrelada a fatores em 

que a importação de tecnologia exige o envolvimento dos setores privado e público na 
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busca de novas práticas a fim de favorecer a transferência de tecnologia e ampliar o 

conceito de inovação.  

No Brasil, uma das ações adotadas consiste na consolidação do sistema de 

CT&I, que  utilizam como principais ferramentas a formação de recursos humanos,  o 

“adensamento de instituições”14 de pesquisa e a construção de um ambiente 

institucional voltado para a inovação. No âmbito científico, tem-se buscado o 

estabelecimento de cooperação interinstitucional. Como exemplo, citamos as recentes 

regulamentações das instituições de fomentos (Coordenação de Aperfeiçoamento de  

Pessoal de  Nível Superior- Capes, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico- CNPq e  Financiadora de Estudos e Projetos - Finep) visando estimular as 

instituições de pesquisa a buscarem formas de estimular os pesquisadores a cooperarem 

com colegas externos (interinstitucional e inter-regional). Outra prática consiste no 

aumento do número de bolsas de pesquisas para o Programa de Doutorado no País com 

Estágio no Exterior. 

Essa busca por um ambiente favorável para a inovação é balisada por Cooke e 

Memedovic (2003; p.7)), “como a produção se torna cada vez mais baseada na ciência, 

as vantagens como infraestrutura de investigação desenvolvida, força de trabalho 

altamente qualificado e uma cultura voltada para inovação, tem se tornado mais 

importante do que os recursos naturais, o que significa que um ambiente favorável para 

as empresas inovadoras pode ser criado”.   

É interessante considerar que, apesar da literatura evocar a importância das 

multinacionais na conformação do SRI nos países em desenvolvimento, é possível 

verificar que nas atuais políticas de CT&I do Brasil existe um forte apelo para a 

interação entre a pesquisa básica e o setor empresarial. De certa forma, essa prática 

encontra-se alicerçada nos objetivos da CT&I que consistem em buscar fortalecimento e 

ampliação de uma base de conhecimento ampla e socialmente relevante; solidificação 

da interação entre os diversos atores do sistema nacional de inovação e descentralização 

das atividades de produção e uso do conhecimento, desenvolvimento regional e local 

nas políticas de CT&I  (VELHO, SOUZA-PAULO, 2008). Nessa perspectiva e do 

ponto de vista do  referencial teórico evocado nesta tese,   partimos da premissa de que 

                                                      
14   Dallabrida (2010, p. 18) define densidade institucional como “a estrutura organizativo-
funcional obtida por um determinado território, gerada a partir da presença de um número significativo de 
instituições direta ou indiretamente vinculado ao processo produtivo, e dos níveis de interação entre os 
atores institucionais e o conjunto de atores econômicos territoriais”. 
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as atuais ações de CT&I dispõem de mecanismo  que possibilitam a estruturação do SRI 

em biotecnologia na Região Nordeste.  

Quanto aos indicadores utilizados para analisar o SRI nos países em 

desenvolvimento, tem-se o artigo Strategies for regional innovation systems: learning 

transfer and apllications desenvolvido por Cooke e Memedovic (2003), que ao 

analisarem o SRI em duas regiões (Santa Catarina/Brasil e Kyongbuk-Targu/Korea), 

utilizam como indicadores: educação (envolvendo atendimento às necessidade do 

País/Região); transferência de conhecimento (intercâmbio internacional e integração 

entre empresas);  P&D empresarial (participação das empresas nos dispêndios de 

C&T); linguagem (infraestrutura pública de C&T envolvida com clusters); 

investimentos (apoio regional para inovação nas pequenas e médias empresas)  e 

comunicação (redes de informação interligadas entre o setor federal, regional e 

empresarial).  

No entanto, será nos trabalhos de Asheim e Vang (2006) que as discussões 

voltadas para os indicadores em países em desenvolvidos serão apresentadas. Ao 

analisarem o desenvolvimento do SRI  nestes países, os autores elencam quatro 

dimensões: Capital físico – denominado infraestrutura hard; capital social15 chamado  

de  insfraestrutura soft;  capital humano - considerado educação formal e treinamento e 

capital financeiro – envolvendo capital de risco e capacidade financeira da região. A 

eleição de tais dimensões ocorrem em função dessas serem  apontadas como 

importantes facilitadores ou restritores para o crescimento, desenvolvimento e 

modernização nos países em desenvolvimento. Para os autores, a importância dos 

diferentes fatores depende da base de conhecimento industrial dominante  e das 

especificidades regionais.  

No eixo dessas discussões, Todt et al  ((2007) ao tratarem da dimensão regional 

da biotecnologia em regiões periféricas, adotam como variáveis: grupos de pesquisa; 

empresas; recursos financeiros e produção científica. Ao enquadrarmos essa variáveis 

nas dimensões propostas por Asheim e Vang (2006), verificamos que elas se encontram 

elencadas: capital físico, capital humano e capital financeiro. Quanto à  produção 

científica, essa é apontada como uma forma de mensurar as interelações dos diferentes 

atores do sistema. Quanto a essa dinâmica, é conveniente destacar que as publicações, 

por meio da coautoria, têm sido apontada  pela OCDE (1997) como uma  importante 

                                                      
15  Asheim e Vang (2006) apontam  para a dificuldade de  mensurar a dimensão capital social.  
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fonte de conhecimento sobre como a ciência se desenvolve no seio de um grupo, 

podendo informar quais os temas e possíveis tecnologias podem emergir a partir de um 

determinado grupo.  

Na análise envolvendo o progresso da biotecnologia em países em 

desenvolvimento, é possível verificar que as variáveis utilizadas por Todt et al (2007) 

mantém  semelhança com as contidas  no Manual de Desenvolvimento da Biotecnologia  

elaborado pelo Biotecsur (2005). De certa forma, essas se encontram incluídas nos itens 

P&D em processo de biotecnologia e inovação em biotecnologia.  

A  conjunção  dos níveis e variáveis encontra-se no  quadro 3.  

Quadro 3  - Autores e abordagens referenciadas para mensurar um SRI em diferentes setores 

localizados em países em desenvolvimento.  

SRI 

(Cooke, 2001) 

 Textil Tecnologia da 
Informação  

Biotecnologia 

  
Superestrut

ural 

Cooke e 
Memedovic 
(2003)  

Asheim e Vang 
(2006)  

Biotecsur 
(2006)* 

Todt et al  (2007)  

 
Educação 
 

 
Capital Humano  

 
Recursos 
Humanos 

 
Grupos de 
pesquisas 

 
Transferência de 
conhecimento 
 

 
Capital social  
(Infraestrutura 
soft) 

 
Produção 
científica e 
tecnológica** 

 
Produção 
científica** 

 
Infraestrutu

ral 

P&D Empresarial 
 

 
Capital financeiro 

 
Financiamento e 
despesas (público 
e privado) 

 
Recursos 
financeiros Investimentos  

 

Linguagem  
 

 
Capital físico 
(Infraestrutura 
hard) 

 
-  

 
Empresas 

Comunicação  

* Os indicadores contidos no manual são direcionados para análise de  países localizado no Mercosul.  
**  Em função da pouca interação entre universidade-empresas nos países em desenvolvimento, a análise 
do desenvolvimento da biotecnologia volta-se para a produção científica com o objetivo de identificar  as 
instituições produtoras do conhecimento, bem como a dinâmica de cooperação entre instituições.  
Fonte: Elaboração própria  

 

De certa forma os indicadores utilizados, por esses autores,  para analisar o SRI 

em países em desenvolvimento e, especificamente em biotecnologia, encontram-se 

inseridos nos dois níveis  (infraestrutural e  superestrutural) proposto por Cooke (2001). 
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Atentamos aqui, para a análise da dimensão institucional, a qual se encontra inserida no 

capital social abordado nos trabalhos de Asheim e Vang (2006). Ao tratar dessa 

dimensão nos países em desenvolvimento verifica-se que há um processo de adaptação, 

em que a produção científica e tecnológica é utilizada como mecanismo para analisar as 

interações entre atores, ou para analisar o processo de desenvolvimento da ciência. Tal 

dinâmica encontra-se atrelada ao fato de nesses países o conhecimento se encontrar 

localizado basicamente em instituições públicas de pesquisa. 

Para a construção dos procedimentos  metodológicos adotados neste trabalho, as 

discussões apontadas até o momento se constituíram nos elementos que balizaram as 

escolhas das dimensões e variáveis a serem adotadas. A estruturação da pesquisa  

constitui-se na matéria do item a seguir.  

 

1.5 Metodologia e Estratégia de Pesquisa   

 

O presente trabalho se constituiu em uma pesquisa exploratória que, segundo Gil 

(1994, p. 44 - 45), intenta descrever características de determinada população ou 

fenômeno; ou ainda o estabelecimento de relações entre variáveis.  

Com base nas discussões voltadas para o SRI em biotecnologia e nas dimensões 

propostas por Cooke (2001) e complementadas com o quadro 3, buscamos convergência 

com a dinâmica da biotecnologia na Região Nordeste. A  partir desta ação, foi possível a 

eleição de quatro categorias: infraestrutura, capital humano, produção científica e 

capital financeiro. A escolha destas variáveis ocorreu em função de essas possibilitarem 

verificar as possibilidades e limites de desenvolvimento de um SRI em biotecnologia no 

Nordeste brasileiro. Elementos que permitem  responder ao questionamento norteador 

desta tese.  

 As relações de cada categoria  foram abordadas em conjunto com o aporte 

teórico. A figura 1  apresenta o esquema de análise do sistema inovação a partir das 

quatro  categorias de análise. 
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Figura 1 – Categoria de análise do desenvolvimento da biotecnologia no Nordeste 

brasileiro sob o enfoque de sistema regional de inovação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria.  

 

 Em função da  natureza de cada elemento, a seguir acham-se apresentados: 

definição das categorias, ambiente onde os dados foram coletados e   procedimentos 

realizados para análise das informações colhidas.   

INFRAESTRUTURA FÍSICA: Relaciona-se com o conjunto de ambientes 

físicos que permitem o desenvolvimento de pesquisas, extensão tecnológica, 

comercialização, entre outros.   

CAPITAL HUMANO: Aqui abordado como o conjunto de conhecimentos que 

permitem produzir bens e serviços, ou ideias em circunstâncias de mercado ou fora do 

mercado (OCDE, 1996).  

Infraestrutura física 

Capital Humano 
Produção Científica 

Financiamento 

Aporte teórico 
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA16: Consiste nos artigos publicados em áreas do 

conhecimento relacionados à biotecnologia.  

FINANCIAMENTO: Fomento à pesquisa básica e ao financiamento às práticas 

de inovação no setor empresarial e capital de risco.  

Cabe aqui a ressalva que embora ciente de que os marcos regulatórios se 

constituam em uma categoria importante para a análise a compreensão do 

desenvolvimento da biotecnologia sobre a abordagem de sistema de inovação, optamos 

por não abordá-la nesse trabalho. A opção ocorreu em função das leis  encontrarem-se 

agregadas ao Sistema CT&I nacional e já existir   literatura (DAL POZ, 2006; DAL 

POZ, SILVEIRA, e FONSECA, 2004; FIGUEIREDO, PENTEADO, MEDEIROS, 

2006; VALLE, 2006; MELLO, 1998;  MOREIRA, ANTUNES E PEREIRA JÚNIOR, 

2004; PEDRO, 2008) que aborda de forma densa a análise sobre essa categoria.  Por 

outro lado, os marcos regulatórios encontram-se acoplados às discussões desenvolvidas 

na tese, embora restritos  à explicitação da dinâmica regional.     

 

Variáveis adotadas e coleta de dados  

 

 A partir da  análise conjugada (Quadro 3)  foram estruturadas as variáveis a 

serem elencadas em cada categoria. A coleta de dados ocorreu mediante fonte primária 

e secundária. A seguir apresentamos as variáveis coletadas por dimensão.   

As instituições que desenvolvem atividades em biotecnologia e o processo 

inovativo na área empresarial compuseram a base de dados para estruturação das 

análises da Infraestrutura física, compreendendo  a infraestrutura física, tecnológica e 

empresarial. A localização da infraestrutura ocorreu mediante pesquisa bibliográfica, 

documental e entrevistas. As variáveis coletadas foram linhas de pesquisas e atividades 

desenvolvidas.   

 A análise do item Capital humano incidiu sobre a formação de recursos em 

biotecnologia, destacando-se os cursos de pós-graduação e grupos de pesquisas na área. 

Os dados foram obtidos mediante pesquisa documental e consulta às plataformas Capes 

e CNPq (Grupo de Pesquisa). As variáveis coletadas foram linhas de pesquisas, número 

de cursos de pós-graduação, números de pesquisadores, discentes, técnicos e empresas.  

                                                      
16  Quanto a produção tecnológica resolvemos não adotá-la como instrumento de análise tendo em 
vista a pouca representatividade do Nordeste na produção tecnológica em Biotecnologia, conforme 
apontado em estudos de Moura (2009) e CGEE e ABDI (2009).  
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Para mensurar a categoria Produção do conhecimento delimitamos como foco 

a colaboração científica entre pesquisadores na área de biotecnologia. A localização das 

informações incidiu sobre os docentes vinculados a programas de pós-graduação stricto 

sensu em biotecnologia. Com relação à coleta das informações referente à produção 

científica, utilizamos dois ambientes: a rede de colaboração do docente vinculado a 

programas de pós-graduação em biotecnologia e o portal Web of Science (WoS). As 

variáveis coletadas foram: número de artigos em colaboração entre pesquisadores; 

instituição de filiação do colaborador; palavras-chave com maior frequência inserida 

nos artigos publicados; área de conhecimento dos artigos publicados.  

Quanto ao Financiamento, utilizamos como categorias o financimento a C&T e 

P&D, o primeiro abrangendo  amplo conjunto de atividades dirigidas, tanto para o 

avanço do conhecimento, quanto para o desenvolvimento de inovação tecnológica, tais 

como pesquisa básica, aplicada ou adaptativa; desenvolvimento experimental na forma 

pré-competitiva, conduzida por diferentes atores, como universidades, instituições de 

pesquisa e empresas. Por sua vez, P&D compreende trabalho criativo executado de 

forma sistemática para aumentar o estoque de conhecimento, inclusive aquele existente 

sobre o homem, a cultura e a sociedade e a forma como esse estoque intelectual é usado 

para imaginar novas aplicações (OCDE, 1997). Bastos (2004) argumenta que, em 

relação à C&T, temos um escopo reduzido, com uma maior proximidade ao mercado e 

seus objetivos mais imediatos. 

As informações foram coletadas junto a relatórios disponibilizados nos sites de 

agências financiadoras (MCT, Finep, CNPq, bancos regionais e nacionais públicos e 

privados, fundações de amparo, entre outros). Nestes ambientes, coletamos informações 

sobre instituições de pesquisa e empresas localizadas no Nordeste brasileiro, que 

receberam recursos financeiros provenientes dos fundos setoriais e instrumentos de 

financiamento à inovação em empresas. As variáveis coletadas foram título do projeto 

aprovado, valor aportado por projeto e instituição de filiação do pesquisador e/ou 

empresas responsável pelo projeto.  

 

Procedimentos de Análise dos Dados   

 

Em sintonia com Minayo (2005), para quem a integração de métodos 

quantitativos e qualitativos em um mesmo estudo permite a obtenção e interpretação de 

dados que se complementam e melhor informam sobre a realidade estudada, 
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submetemos os dados coletados (fontes primárias e secundárias) à crítica e validação e, 

posteriormente, foram analisados mediante procedimento quali-quantitativo. Na busca 

de superar vieses e buscar convergência nos resultados, recorremos à triangulação de 

métodos17.  A opção por essa estratégia deveu-se à possibilidade que ela oferece de 

desenvolver-se uma ação dialógica e complementar entre diferentes métodos e 

disciplinas, de modo a que os resultados da investigação possam convergir para um 

mesmo foco (DUARTE, 2009). A análise dos dados foi realizada em três etapas.  

A primeira consistiu na categorização das informações mediante as dimensões 

analisadas. O segundo passo da análise foi a aplicação de técnicas. É bom lembrar que 

para a operacionalização das dimensões analisadas nessa tese foram utilizados grupos 

de variáveis correspondentes a cada dimensão; procedimento que exigiu diferentes 

estratégias de análise. Assim, para a análise dos dados referentes à infraestrutura e 

capital humano utilizamos procedimentos da técnica de análise de conteúdo. Já a 

produção do conhecimento foi analisada a partir do uso de indicadores da bibliometria 

(coautoria), análise de redes sociais e análise multivariada em que a colaboração entre 

instituições de pesquisa consistiu em um dos focos do  processo analítico. Para análise 

do financiamento, utilizamos as ferramentas da estatística descritiva e inferencial, 

especificamente a análise de correlação.  

A terceira fase foi a interpretação dos dados. Nela, buscamos relacionar as 

descobertas entre as dimensões adotadas e o referencial teórico, a fim de verificar a 

convergência dos dados entre as dimensões e a teoria.  A figura 2 sumariza os 

procedimentos utilizados na coleta e análise dos dados.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
17  A triangulação é um conceito que vem do interacionismo simbólico e significa a combinação e o 
cruzamento de múltiplos pontos de vista, a tarefa conjunta de pesquisadores com formação diferenciada, a 
visão de vários informantes e o emprego de uma variedade de técnicas de coleta de dados que acompanha 
o trabalho de investigação. O conceito repousa  em três posturas diferentes e complementares: (1) 
profundo respeito aos campos disciplinares; (2) relativização da visão fragmentada de cada um deles; (3) 
crença na capacidade dialógica dos pesquisadores frente às propostas teóricas e metodológicas diferentes 
e com os sujeitos que atuam no mundo da vida (MINAYO, 2005).  
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Figura 2: Diagrama síntese da metodologia - categorias de análise, variáveis adotadas na 
construção do trabalho e procedimentos metodológicos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Gostaríamos de destacar que, em virtude das particularidades referentes à coleta, 

organização e tratamento dos dados relacionados a cada dimensão, incluímos a partir do 

próximo capítulo o item “Percurso Metodológico” onde será esclarecida a forma como 

as variáveis foram coletadas e organizadas.  

Torna-se oportuno esclarecer que não procuramos descrever todas as nuances, 

peculiaridades regionais e etapas relacionadas à estruturação da biotecnologia na  

Região Nordeste. Para tanto, levamos em consideração o fato de a área envolver a 

agregação de diversas técnicas (Quadro 1) e que um possível mapeamento seria 

Infraestrutura 
física 

C&T  

Produção Científica 

Artigos científicos  

P&D 

Legenda:           
 

       Categoria de análise              
 

    Variáveis                            Procedimento metodológico        

Financiamento  

Pesquisa documental. 

Análise de conteúdo 

      Pesquisa documental.  

Bibliometria; analise de 
redes sociais e análise 
multivariada.  

Pesquisa documental. 

Estatística descritiva e 
inferencial 

Capital Humano 

Cursos de Pós-
Graduação 

Grupos de 
Pesquisas 

Científica, tecnológica e 
empresarial 

Pesquisa bibliográfica,  
documental e entrevista 

Análise de conteúdo 
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demasiadamente complexo, tendo em vista as dificuldades referentes à extração de 

dados envolvendo todas as técnicas utilizadas na biotecnologia.  Assim, a opção 

utilizada consistiu pelo uso do termo “biotecnologia” para a localização das 

informações. Cabe reter que, ao utilizar tal procedimento, levamos em conta que a 

dinâmica de se trabalhar com uma amostra (quando se tenciona conhecer algumas 

características de uma população) torna-se apropriada, pois possibilita “obter valores 

aproximados, ou estimativas, para as características populacionais de interesse" 

(BARBETTA, 1999, p. 41).  

  

1.5.1 Definição de termos relevantes  

 

Para analisar o desenvolvimento da biotecnologia no Nordeste brasileiro, 

gostaríamos primeiramente de apresentar a concepção de biotecnologia adotada no País.  

 Ao assinar a Convenção Sobre a Diversidade Biológica (CDB), o governo 

brasileiro estabelece como conceito de biotecnologia “qualquer aplicação tecnológica 

que utilize sistemas biológicos, organismos vivos, ou seus derivados, para fabricar ou 

modificar produtos ou processos para utilização específica” (BRASIL, 2000, p. 9). Este 

conceito também foi adotado na PDB  (BRASIL, 2007a).  

 No entanto, na prática essa definição tem se tornando muito abrangente. A  

expressão “qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos 

vivos, ou seus derivados” implica na inclusão das técnicas da biotecnologia tradicional e 

intermediária, dificultando uma análise mais precisa sobre o desenvolvimento da 

biotecnologia moderna.  

 Uma das primeiras instituições a chamar atenção para essas dificuldades foi a 

Fundação Biominas (2007, p. 15) ao levar a definição para o meio empresarial 

[...] o conceito acima não permite a distinção de uma empresa 
que produz iogurte ou vinho (que não é nosso foco de atuação) 
de uma empresa que tem como produto uma linha de nutrientes 
com propriedades terapêuticas que contém microorganismos 
geneticamente modificados desenvolvidos em projetos de 
pesquisa (que é o nosso real foco de atuação).  
 

 Com base nessas observações a Fundação Biominas adotou o conceito de 

‘empresa de biotecnologia’ apresentado pelos editores da revista Nature Biotechnology 

(2004), “uma empresa de biotecnologia é aquela que tem como atividade comercial 
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principal a aplicação tecnológica que utilize organismos vivos, sistemas ou processos 

biológicos, na pesquisa e desenvolvimento, na manufatura ou na provisão de serviços 

especializados” (FUNDAÇÃO BIOMINAS, 2007, p. 15).  

 No estudo realizado em 2009, envolvendo as empresas de biociências, a 

Fundação Biominas adota o conceito empresado pela OCDE (2006, p.7) que consiste 

em: 

a aplicação de ciência e a tecnologia aos organismos vivos, bem 
como as partes, produtos e modelos dos mesmos, para alterar 
vivos ou não, com a finalidade de produzir conhecimentos, bens 
ou serviços. [...] Dentre as técnicas da biotecnologia moderna 
incluem-se: DNA (Ácido Desoxirribonucléico) - RNA (Ácido 
Ribonucléico); proteínas e outras moléculas; cultivo e 
engenharia celular e de tecidos; Biotecnologia de processos; 
organismos sub-celulares; bioinformática  e nanobiotecnologia.  
 

Nessa linha, observamos que os trabalhos desenvolvidos no sentido de analisar o 

desenvolvimento da biotecnologia em países do Mercosul18,  no qual o Brasil é um dos 

Estados Partes,  o conceito de Biotecnologia adotado consiste, também, no apresentado 

pela OCDE.  

Diante do impasse envolvendo o conceito de biotecnologia existente no cenário 

brasileiro e estatísticas que analisam seu desenvolvimento em países do Mercosul, 

optamos por utilizar o termo “biotecnologia moderna” para tratar da definição abordada 

pela OCDE e o termo “biotecnologia” para enfatizar as técnicas da biotecnologia 

tradicional e intermediária, as quais a definição brasileira adotada não distingue. 

Cabe ainda enfatizar que, ao utilizarmos esse procedimento, evitamos apresentar 

uma visão distorcida das estatísticas apresentadas no cenário internacional e ao mesmo 

tempo englobamos a definição de biotecnologia adotada pela PDB. Essa observação 

pode ser exemplificada mediante do número de empresas de biotecnologia existentes no 

Brasil. Ao adotarmos a definição de biotecnologia apresentada pela legislação brasileira 

(BRASIL, 2002; 2007a), o Brasil conta com 253 empresas privadas de biotecnologia19. 

Quando se utiliza o conceito adotado pela OCDE (2009), o Brasil passa a contar 

somente com 110 empresas de biotecnologia.  

 
                                                      
18   Mercado Comum do Sul é a união aduaneira (livre comércio intrazona e política comercial 
comum) de quatro  países da América do Sul - Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.  
19  A Fundação Biominas compreende que toda empresa de biotecnologia é de biociências, mas 
nem toda empresa de biociências é de biotecnologia.  
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2 TRAJETÓRIA, ATORES E INFRAESTRUTURA DA BIOTECNOLOGIA NO 
NORDESTE BRASILEIRO   

 

O presente capítulo tem por objetivo analisar  o contexto da biotecnologia e aparato 
físico e tecnológico  na Região Nordeste. Adotando uma análise retrospectiva, 
buscamos, por meio das ações de C&T, compreender a dinâmica das atividades que 
propiciaram a inserção da biotecnologia moderna na Região, bem como a localização da 
infraestrutura  que participam do atual cenário. A coleta de dados ocorreu mediante 
pesquisa bibliográfica, documentária e entrevista estruturada. As discussões encontram-
se estruturadas em três seções: a primeiro trata da caracterização geográfica da área de 
estudo, a segunda versa sobre a estruturação do sistema de ciência e tecnologia em que 
se destaca o panorama regional e descentralização das ações federais envolvendo os 
atores institucionais e a infraestrutura física e tecnológica e a terceira apresenta a 
infraestrutura empresarial juntamente com o panorama inovador da Região Nordeste.  
 

2.1Caracterização geográfica da área de estudo 

 

 O Nordeste ocupa posição norte-oriental do país, entre 1° e 18°30' de latitude a 

sul e entre 34°20' e 48°30' de longitude a oeste de Greenwich. Apresenta uma superfície 

de 1.561.177,8 km2, o que equivale a 18,3% do território brasileiro. É a terceira região 

em extensão, inferior apenas ao Norte e ao Centro-Oeste. Constituída por nove estados: 

Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e 

Bahia. Congrega 27,93% da população, correspondendo à segunda região mais 

populosa no cenário brasileiro (IBGE, 2010).   

Com relação ao  agrupamento regional temos dois nordestes: O demarcado pelo 

IBGE em 1945 e o apresentado na  Lei 175 de 7 de janeiro de 1936 e revisado por meio 

da Lei nº 1.348 de 10/02/1951 na qual se constitui o Polígonos das Secas20.   

Em função dos Fundos Constitucionais de Financiamento implantados por meio  

do art. 159, inciso I, alínea C, da Constituição de 1988, o Polígono das Secas deixa de 

funcionar como área oficial de ocorrência das secas e adota-se mediante a Lei nº 

7.827/1989 a demarcação da região semiárida do Fundo Constitucional de 

Financiamento do Nordeste (FNE).  

 Em 2005, visando aperfeiçoar e atualizar a delimitação do espaço sub-regional, 

para adequar a operacionalização do FNE, os ministérios da Integração Nacional e Meio 

Ambiente instituíram um grupo de trabalho, sob a coordenação do Ministério da 

                                                      
20  Consiste  na delimitação do espaço oficial de ocorrência das secas do Nordeste em que se 
estabelecia um plano que envolvia obras e serviços de natureza permanente, obras de emergência e 
serviços de assistência às populações durante o período de estiagem. (CARVALHO, 2006) 
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Integração Nacional, para redefinir a região semiárida do Nordeste e do Polígono das 

Secas. A partir desses estudos a área do semiárido passa a abranger 981.821,9 km2, 

envolvendo 1.134 municípios (BRASIL, 2005a), ocupando 60% da área territorial da 

região e presente em 63% dos municípios localizados no espaço nordestino.   

Do ponto de vista econômico e social a nova delimitação do semiárido mantém 

características semelhantes as do Polígono das Secas, ocorrendo, apenas em relação a 

este, redução da superfície territorial de abrangência (Figura  3).    

 

Figura 3 – Localização da Região Nordeste no mapa mundi, demarcada pelo IBGE e da 

Lei nº 7.827/1989 (Região Semiárida do FNE) e atualizado pela Portaria nº 89, DOU de 

17 de novembro de 2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado a partir de Google earth, Brasil (2005a) 

    

Ao se analisar o número de municípios incluídos no Semiárido e a dimensão da 

superfície territorial do Nordeste brasileiro verifica-se que os estados do Piauí, Rio 

Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco dispõem do maior número de municípios 

inseridos nesta área (Tabela 1).  
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Tabela 1 – Estados, área (Km2), população, nº de municípios incluídos no semiárido. 

Nordeste. Brasil. 2010.  

Estados Área (Km2) População*  Nº de 
municípios 

Nº e % correspondente 
de municípios 

inseridos no Semiárido 

Maranhão (MA) 331.983.293 6.424.340 217 - 
Piauí (PI) 251.529.186 3.086.448 223 127  (56,95%) 
Ceará (CE) 148.825.600 8.180.087 184 150 (81,52%) 
Rio Grande do Norte (RN) 52.796.791 3.121.451 167 147 (88,02%) 
Paraíba (PB) 56.439.838 3.753.633 223 170 (76,23%) 
Pernambuco (PE) 98.311.616 8.541.250 185 122 (65,94%) 
Alagoas (AL) 27.767.661 3.093.994 102 38 (37,25%) 
Sergipe (SE) 21.910.348 2.036.277 75 29 (38,67%) 
Bahia (BA) 564.929.669 13.633.969 417 265 (63,55%) 
Minas Gerais** - - - 85 (10%) 
*Atualizado de acordo com o Diário Oficial da União de 04/11/2010.  

** Estado da Região Sudeste que dispõe de Municípios inseridos na região semiárida.  

Fonte: Adaptado a partir de  Brasil (2005) e IBGE (2010).  

 

Enfatizamos que embora essa forma de agrupar o Nordeste seja a administrativa, 

que engloba o conceito de regionalismo proposto por Cooke  (1997) defendemos a ideia 

de que a Região, no caso específico da biotecnologia, também dispõe de características 

que a enquadram no conceito de regionalização. Tal prerrogativa encontra-se embasada 

nas atuais ações de CT&I, bem como nos Planos de Desenvolvimento que elencam a 

biotecnologia como suporte para a inovação e competitividade.  

A seguir, apresentamos os procedimentos utilizados para a coleta de informações 

referente às ações de C&T voltadas para a biotecnologia.  

 

 

Percurso metodológico  

 

Para a coleta de informações realizamos pesquisa bibliográfica, documental e 

entrevista estruturada. A pesquisa bibliográfica consistiu em verificar como ocorreu a 

introdução das ações de C&T na Região, utilizamos como fonte de pesquisa artigos, 

dissertações e livros. Cabe mencionar que ao realizarmos o levantamento sobre as ações 

de C&T na Região levamos em consideração que o desenvolvimento das ações do 

Governo Federal para a área de biotecnologia remonta à década de 70, em que as ações 

direcionavam-se para desenvolver impactos nos setores científicos e industriais, 

utilizando as técnicas da biotecnologia tradicional e intermediária (Quadro 1), em que a 
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química fina consistia no principal agente.  

Nesse sentido, a década de 70 será o período de referência deste estudo e o 

enquadramento da química fina na região será mencionado a fim de se entender melhor 

a inserção da biotecnologia moderna na Região.  

 A pesquisa documental foi realizada tendo como objeto de estudo os Planos de 

Desenvolvimento Regional, em que buscamos verificar como se dá inserção da 

biotecnologia na Região e quais as justificativas para ações de C&T nesta área. Além 

desses documentos, consultamos os sites de seis instituições: o Centro de Tecnologia do 

Nordeste (Cetene), Fundação Biominas, a Rede Nordeste de Biotecnologia (Renorbio), 

o Instituto Nacional do Semiárido (INSA), o Instituto Nacional  da Propriedade 

Intelectual (INPI) e o sistema “Cultivarweb” do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento  (MAPA). A pesquisa nestes ambientes buscou verificar os 

projetos/atividades desenvolvidos, bem como a produção tecnológica (INPI e MAPA) 

na área de biotecnologia.   

Após essa dinâmica, aplicamos questionário estruturado (APÊNDICE A) em 

entrevista com  analista de negócios da Fundação Biominas e  Coordenadores de 

Pesquisa do INSA e Cetene. Os questionamentos buscaram complementar as 

informações coletadas a partir da pesquisa bibliográfica e documental, bem como 

verificar como ocorre o desenvolvimento das ações voltadas para a biotecnologia nestas 

instituições. O instrumento de coleta de dados fora encaminhado via e-mail, durante os 

meses de abril e agosto de 2010.  

Após a coleta de informações os dados foram analisados mediante a técnica de 

análise de conteúdo. De acordo com Souza Júnior, Melo e Santiago (2010, p. 34) esta 

consiste num recurso técnico para análise de dados provenientes  de mensagens escritas 

ou transcritas, no caso desse capítulo, as mensagens analisadas consistiram nas 

existentes nos documentos, sites e  entrevistas. Apresentamos a  seguir a análise 

referente às informações coletadas.  
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2.2 Estruturação do Sistema de Ciência e Tecnologia: Panorama Regional e 

Descentralização das Ações Federais  

 

As origens institucionais do desenvolvimento das ações de C&T em 

biotecnologia na Região remontam a década de 70, mediante as primeiras ações 

regionais voltadas para o desenvolvimento de pesquisas envolvendo as área de  

produtos naturais, farmacêutica e o setor sucroalcoquímico  

Na área de produtos naturais destaca-se o Laboratório de Produtos Naturais da 

Universidade Federal do Ceará (UFC), que em 1974 inicia a atividade de Coletas de 

Plantas aromáticas mediante o Programa Botânica – Química – Farmacologia de Plantas 

do Nordeste, fortalecendo a área de pesquisa por meio  da implantação do Mestrado em 

Química.  Na área farmacêutica o Departamento de Antibióticos do Centro de Ciências 

Biológicas da UFPE apresenta-se de forma pioneira em pesquisas envolvendo o campo 

de farmácia. Outro a contribuir com os estudos fora  o Laboratório de Tecnologia 

Farmacêutica da UFPB, com início das atividades em 1968, e, vinculado ao curso de 

Farmácia passou a desenvolver atividades de ensino, pesquisa, extensão e produção de 

medicamentos, atendendo à rede hospitalar do estado.  

Ainda, na década de 1970, outras duas ações marcaram o cenário de C&T na 

Região: a implantação do Programa do Trópico Semiárido (PTSA) em 1974 e a 

instalação da Agência do CNPq em 1979, na cidade de Recife.  

O PTSA fora coordenado pela Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste (Sudene), em parceria com o CNPq, e  estava restrito à área agrícola 

(BARBOSA, 1990). De acordo com Sicsú e Bolâno (2006), este programa consistiu na 

proposta incluída no I Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(PBDCT) que, conjugado com o I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), iniciava 

as preocupações com a questão regional. O PTSA tinha como objetivo estimular a 

contribuição da C&T ao desenvolvimento econômico e social do semiárido nordestino e 

promover o adequado conhecimento para o manejo e controle de suas características 

ecológicas. 

Quanto à instalação da Agência do CNPq, Barbosa (1990) aponta que uma das 

finalidades consistia em orientar e estimular as atividades de C&T na Região. Por outro 

lado, podemos inferir que a maior contribuição desta para a Região consistiu no 

desenvolvimento de ações para a formação de recursos humanos por meio  da promoção 
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de bolsas (iniciação científica, doutorado e pós-doutorado) visando a formação de 

pessoal na área sucroalcoolquímica. As atividades foram realizadas especificamente nos 

estados de Alagoas e Pernambuco, considerados os maiores produtores de cana-de-

açúcar da Região. O referido programa foi idealizado por meio da ação programada das 

indústrias química, petroquímica e farmacêutica, englobando universidades e institutos 

de pesquisa de base alcoolquímica da região.  

Aliando as ações de recursos humanos, o pioneirismo de docentes ligados às 

universidades e os investimentos industriais no Nordeste, no final da década de 1970 a 

Região passa a reunir um complexo químico diversificado e de grandes proporções. Em 

1978, entra em operação o Complexo Petroquímico de Camaçari (Copec) na Bahia, 

constituindo-se na maior parcela da indústria química do Nordeste e um setor com forte 

impacto no desenvolvimento e na diversificação da economia regional (DINIZ e 

BASQUES, 2004).  Quanto à implantação do Copec observamos que este se encontra 

atrelado à política industrial, em que a diversificação da produção de bens 

intermediários básicos (química e petroquímica) e bens de capital se constituem em uma 

das estratégias para criar no Nordeste um pólo nacional de desenvolvimento.    

Para encerrar essa parte, torna-se oportuno destacar que no final da década de 

1970 o cenário na área de C&T estava repleto de dificuldades. Rebouças (1979) destaca 

que em estudos realizados pelo Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste 

(Etene) fora observado problemas na área de recursos financeiros, humanos e 

administrativos, falta de entrosamento entre os vários órgãos, escassez de publicações 

técnicas e científicas, insuficiente atenção ao aproveitamento de recursos naturais e 

ausência de pesquisas destinadas ao atendimento das necessidades dos pequenos 

produtores. Destacando-se como potencialidades a existência de tecnologias voltadas 

para a cana-de-açúcar e o dinamismo econômico do cacau. 

 No entanto, uma característica a ser evocada referente a esse período se dá sobre 

a formação de recursos humanos nas técnicas de biotecnologia intermediária (processos 

fermentativos, obtenção de cepas de leveduras, osmolaridade, entre outros) que  irá se 

atualizar nas décadas seguintes, mediante a inserção em redes científicas para compor o 

quadro de pessoal qualificado na ‘Biotecnologia Moderna’. É sobre a inserção da 

Biotecnologia Moderna na Região que iremos tratar nos próximos itens.  
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2.3 Inserção da Biotecnologia nas Políticas Regionais  

 

 No início da década de 1980, as ações de C&T na Região encontravam-se 

atreladas ao desenrolar das atividades propostas no PTSA. Em 1985, o referido 

programa finaliza as atividades sem fortalecer o desenvolvimento da C&T no semiárido 

nordestino.   

Barbosa (1990) argumenta que é sobre a diversificação do número de linhas de 

pesquisa e o volume de recursos que os resultados não atingiram “um equilíbrio 

desejado na visão intersetorial que o programa deveria contemplar” (p. 89). Durante o 

processo de encerramento do PTSA, inicia-se a implantação do Programa de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico para a Região Nordeste (PDCT-NE). Este 

consistiu em uma continuidade do PTSA por manter algumas áreas de atuação do 

programa anterior, no entanto, agregava a participação da Universidade para ampliar as 

pesquisas científicas e tecnológicas, visando solucionar os problemas do trópico 

semiárido. O Programa tinha como órgão executor o CNPq e contava com a 

participação da Embrapa, da Sudene e de cinco universidades nordestinas. A inclusão 

das universidades tinha como objetivo a necessidade de fortalecimento e vinculação das 

mesmas aos problemas regionais.  

Sobre as ações do PDCT-NE, Barbosa (op.cit.) conclui que estas se caracterizam 

como um programa de C&T que tem a missão de resolver os mais diversos problemas 

do Nordeste, e por dispor de um número extenso de linhas de pesquisas ocasionou na 

pulverização de recursos e deixou muitas dúvidas quanto aos resultados dos projetos. 

Em 1990, o PDCT encerra suas atividades, sem dispor de uma avaliação efetiva sobre 

os resultados das atividades desenvolvidas em parceria com as universidades.  

 Paralelamente ao período de implantação do PDCT-NE, ocorria, sob a 

coordenação da Sudene, a construção das diretrizes do Primeiro Plano de 

Desenvolvimento do Nordeste da Nova República (I PDNE-NR), por meio do qual a 

necessidade de incorporar as dimensões científica e tecnológica às políticas regionais de 

desenvolvimento torna-se obrigatória. Concomitantemente o Ministério da Ciência e 

Tecnologia (MCT) elaborava o I Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova 

República (I PND-NR), que direcionava a política tecnológica para o atendimento às 

necessidades sociais (saúde, saneamento, educação, alimentação e nutrição) e para o 
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atendimento especial às seguintes áreas: microeletrônica, biotecnologia21, aeroespacial, 

recursos do mar, química fina, novos materiais e mecânica de precisão (MORAES, 

2000).  

Na esfera regional, o I PDNE-NR foi resultado de uma ampla mobilização da 

sociedade civil, a qual participou por meio  de seminários estaduais e regionais que 

ocorreram em setembro de 1985. Sobre estes seminários Monteiro Filho (1998) advoga 

que, apesar da pouca representatividade dos docentes universitários no seminário 

regional, as recomendações do evento destacaram a importância de uma política 

regional de ciência, pesquisa e tecnologia para o Nordeste.  

 Em 1986, mediante  a  Lei 7.499, de 25 de junho de 1986, o I PDNE-NR é 

aprovado enfatizando a necessidade de promover, na região, o desenvolvimento das 

atividades ligadas a novas tecnologias, particularmente informática. Neste período, a 

Sudene estrutura o departamento de Planejamento em Ciência e Tecnologia (PCT), em 

consonância com o que vinha acontecendo nacionalmente. Neste período iniciavam-se 

as atividades do recém-criado MCT (1985) e, regionalmente, os estados mobilizavam-se 

para criar as Secretarias de Ciência e Tecnologia (SECTs) e as Fundações de Amparo à 

Pesquisa (FAPs).   

Ao apresentar os objetivos da C&T a ser implantada na Sudene, o coordenador 

do Departamento de PCT advoga que, como organismo de planejamento regional, a  

Sudene deve realizar esforços para promover o desenvolvimento científico e 

tecnológico na região e, para isto, a instituição é apresentada como articuladora entre “a 

política e estratégia de desenvolvimento com a pesquisa e com a formação de centros de 

pesquisa e desenvolvimento” (MONTEIRO FILHO, 1998, p. 60), o que possibilitaria as 

condições para a criação de centros e distribuição de centros de excelência em pesquisa 

básica, buscando articulação com a atividade produtiva.  

 Dentre as primeiras atividades do PCT citamos a instituição de dois instrumentos 

de trabalho. O primeiro estava relacionado à criação do “Programa de Cooperação 

Interinstitucional Sudene e Universidade do Nordeste”, programa que consistia em uma 

cooperação entre as instituições (Sudene e universidades) em áreas que atendessem às 

demandas do Nordeste. Para o desenvolvimento, fora constituído o Grupo de Trabalho 

                                                      
21  Para Motoyama (2004), o caráter estratégico da biotecnologia se apresenta mediante o 
desenvolvimento do Programa Nacional de Biotecnologia  - PRONAB  (1981) que, além de consolidar 
grupos em biologia celular e molecular básica e aplicada, permite o reconhecimento da importância da 
biotecnologia para o desenvolvimento do país.  
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Interinstitucional (GTI), ao qual foi delegada a tarefa de dar encaminhamento ao 

programa.  

 Em outubro de 1986, houve a primeira reunião do GTI, na qual foram 

apresentadas as áreas em que os projetos de pesquisa poderiam ser desenvolvidos. 

Dentre as áreas citadas encontram-se a química fina, a informática, a biotecnologia, 

novos materiais e mecânica de precisão. Cabe mencionar que a seleção fora instituída de 

acordo com as diretrizes traçadas no I PND-NR.  O programa consistia em duas etapas, 

que envolviam encaminhamento de projetos e implementação das ações.  

Dentre os projetos encaminhados não houve demanda na área de biotecnologia e 

apenas quatro projetos na área da química fina foram desenvolvidos. Sobre o processo 

de implementação das atividades Monteiro Filho (1998) advoga que, em função do 

pouco envolvimento do PCT e GTI, o programa perde o ponto norteador das ações 

(articulação e negociação entre as instituições) e passa atuar no campo meramente 

burocrático, gerando desconfiança e desmotivação por parte dos atores. Em 1989, o 

programa foi desativado após passar por problemas relacionados à mudança estrutural, 

despreparo burocrático e acadêmico.  

 O segundo instrumento consistia no estabelecimento de concessão de incentivos 

fiscais às empresas de tecnologia de ponta que se instalassem na Região. Dentre estes 

incentivos, citamos a Portaria nº 647/86 da Sudene, de 31 de outubro de 1986, na qual a 

informática, a biotecnologia e a química fina passam a participar na faixa máxima de 

prioridade de recursos do Fundo de Investimento do Nordeste  (Finor)22.  

Para a inclusão da informática, da biotecnologia e da química fina na 

participação de recursos do Finor, fora utilizado o argumento de estas se constituírem na 

fronteira de expansão do parque industrial brasileiro e por se observar acentuada 

concentração na Região Sudeste. Ressalta-se que esse documento consiste na primeira 

aparição do termo “biotecnologia” nos documentos oficiais da Região, fato que indica 

que as técnicas da biotecnologia moderna passam a fazer parte das políticas de C&T no 

Nordeste em meados da década de 80.   

 Quanto a adoção das técnicas biotecnológicas na Região por empresas, Telles 

(1985), tendo como base os pareceres da Sudene referentes aos incentivos fiscais e 
                                                      
22  O Finor fora criado através do Decreto de Lei nº 1.376, de 12 de dezembro de 1974, com o 
objetivo de auxiliar no desenvolvimento da Região Nordeste. Sua criação encontra-se relacionada a  
alteração da Lei nº 3.995, de 14 de dezembro de 1961, que determinava ser facultado às pessoas jurídicas 
e de capital 100% nacional efetuarem a dedução de 50% nas declarações do imposto de renda, de 
importância destinada ao reinvestimento ou aplicação em indústria considerada pela Sudene de interesse 
para o desenvolvimento do Nordeste.  
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financeiros pleiteados pelos investidores da Região, constata que poucos projetos foram 

beneficiados pela Portaria nº 647/86. Na área de biotecnologia cita que apenas uma 

empresa que utiliza técnicas incluídas na biotecnologia tradicional fora beneficiada.  

 Além dessa constatação o autor advoga a escassez da utilização das técnicas da 

biotecnologia moderna por empresas brasileiras e aponta como exemplo de empresas 

que utilizam as técnicas da biotecnologia moderna a Biobrás23 – Bioquímica do Brasil 

S.A, instalada em Montes Claros (MG), município inserido no Polígono das Secas.  

Neste ponto, chamamos atenção para um aspecto curioso sobre o processo de 

consolidação da Biobrás. Proveniente de uma empresa spin-off  originária do 

Departamento de Bioquímica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), a Biobrás troca a capital de Minas Gerais por Montes Claros 

(município incorporado a área de atuação da Sudene), com a finalidade de obter 

incentivos fiscais e mediante apoio técnico da Hidroservice torna-se uma empresa start-

up (FONSECA, 2009).  

 Diante dessa análise, pode-se concluir que a década de 1980 consiste no 

despertar de interesses  da região para as técnicas da biotecnologia moderna, no entanto, 

a demanda da comunidade científica e do setor empresarial é inexistente. Outro ponto a 

ser destacado se dá sobre as políticas destinadas à Região Nordeste, especificamente o 

semiárido – que ocorre o desenvolvimento e consolidação da primeira empresa de 

biotecnologia no Brasil.  

 

2.4 O Nordeste no Cenário da Integração 

 

Na década de 1990, verifica-se um desmonte do setor de C&T com o MCT 

sendo transformado em Secretaria de Ciência e Tecnologia (SCT), as agências 

regionais do CNPq sendo extintas e os Departamentos de C&T das agências das 

superintendências de desenvolvimento (Sudene e Sudam) sofrendo oscilações com 

relação ao desenvolvimento das atividades de C&T  (MOTOYAMA, 2004.). No âmbito 

                                                      
23  Com início das atividades industriais, em 1976, a Biobrás consiste na primeira indústria de 
biotecnologia do Brasil. Tinha como atividades iniciais de pesquisa a produção de enzimas industriais. As 
pesquisas evoluíram para a primeira insulina humana produzida no Brasil e para uma linha de produtos e 
serviços que envolvem pesquisa, produção e comercialização de produtos biomoleculares e de 
identificação genética. Em 2001, a Biobrás foi adquirida pela concorrente dinamarquesa Novo Nordisk.  
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dessas ações ocorria, também, divergência de ideias sobre as ações de C&T a serem 

desenvolvidas na Região Nordeste.  

Essas questões podem ser visualizadas no artigo intitulado “Por uma Política de 

Ciência e Tecnologia para o Nordeste” em que os autores (BRITO, PEDROZA 

JUNIOR, SIMÃO, 1996) refutam a tese de que o Nordeste deve especializar-se em 

atividades ditas tradicionais (pedras ornamentais, turismo e agricultura irrigada, entre 

outros) e argumentam que a Região deveria incluir-se na produção de produtos 

tecnologicamente avançados.   

É conveniente ressaltar que o embate de ideias envolvendo as ações de C&T 

para a Região deixa transparecer que embora houvesse documento (Portaria nº 647/86 

da Sudene, de 31 de outubro de 1986) promovendo a inserção de “tecnologias de 

fronteira” na Região, estas não foram adotadas pelo órgão que as instituiu como 

importante para o desenvolvimento da Região. Indicando que os discursos existentes 

nos documentos oficiais da Região encontravam-se ancorados nas políticas federais, 

mas as práticas (crenças) permaneceriam inalteradas.   

De forma geral, a década de 90 apresenta-se importante para o desenvolvimento 

da  biotecnologia na Região, por apresentar o primeiro curso de pós-graduação em 

Química e Biotecnologia com ênfase na área de  Química de Produtos Naturais. O 

referido curso fora resultado das discussões -  apresentadas  pelos  docentes   ligados ao 

Instituto de Química e Biotecnologia da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) - 

sobre a necessidade de formação de recursos humanos na Região,  em áreas de 

fronteiras.   

No final da década de 90 e início de 2000 a Região Nordeste passa a fazer parte 

do noticiário nacional, tendo como foco o desenvolvimento das atividades 

desenvolvidas pela Sudene. Em meio ao que era noticiado, esta (Sudene) passa por um 

processo de esvaziamento político e orçamentário, tendo as atividades quase que 

restritas à administração do Finor. Em 2001, diante de várias denúncias, a Sudene é 

extinta por meio da medida provisória n° 2.145, em 02 de maio de 2001. Mediante esta  

medida, ocorre também a criação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste (Adene).  

Em decorrência da extinção da Sudene, parte do corpo técnico foi redistribuído 

para outros órgãos, e a Adene inicia suas atividades com carência de quadro próprio de 

funcionários, fato que acarreta danos ao desenvolvimento das atividades na área de 

C&T na Região Nordeste. A partir deste episódio, a Região não contará com um órgão 

gerenciador das atividades de C&T.   
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Ainda em 2001, encontraremos ações voltadas para o Nordeste, especificamente 

para o semiárido, por meio  da terceira fase do Programa para o Apoio ao 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PADCT) 24 e do Projeto Institutos do 

Milênio. Com o objetivo de fortalecer as instituições de pesquisa brasileira, que tinham 

condições de atuar na vanguarda do conhecimento científico e tecnológico, o programa 

foi instituído mediante chamada de Edital. Por meio deste edital, foram aprovados 15 

projetos.  

Mediante o edital de demanda induzida que teve como foco a integração 

regional, foram selecionados dois projetos para a Região, dentre os quais o Projeto 

referente ao Instituto Semiárido: Biodiversidade, Bioprospecção e Conservação de 

Recursos Naturais, sob a coordenação da Universidade Estadual de Feira de Santana 

(UEFS). O Instituto tinha como objetivo unir instituições de pesquisas que desenvolvem 

soluções para melhoria das condições de vida na região, tendo o uso das técnicas da  

biotecnologia moderna como um dos seus pilares (PIMENTA, 2008).  

Tendo como base essa experiência, e ainda no bojo das ações do PADCT, inicia-

se o processo de discussão para a implantação do INSA. Convém ressaltar que a ideia 

de criação de um instituto voltado para o semiárido remonta a 1975, quando o então 

vice-presidente do CNPq, Prof. José Pelúcio Ferreira, propôs a criação do Instituto de 

Pesquisa da Zona Central do Semiárido do Nordeste Brasileiro, tendo a proposta sido 

reapresentada pelos elaboradores do Projeto Árida (1993-1995). 

Após a gestão de vários grupos políticos da região, o INSA foi criado em abril 

de 2004,  Lei nº 10.860, como unidade de pesquisa do MCT, e regulamentado em 2006, 

com a missão de “Promover a realização de estudos e pesquisas científicas e 

tecnológicas sobre a região do semiárido brasileiro, em estreita cooperação com outras 

entidades locais, bem como sua divulgação e difusão, visando à integração dos pólos 

socioeconômicos e ecossistemas estratégicos e o desenvolvimento sustentável da 

região” (BRASIL, 2010c, p. 89).   

                                                      
24  O PADCT desenvolveu-se em três fases e contava com um subprograma voltado para a 
Biotecnologia (SBio). A primeira fase (1984-1989) teve como objetivo a formação de recursos humanos 
destinados à ciência da vida. A segunda fase (1991-1996) buscou introduzir projetos em cooperação com 
as universidades e empresas e contribuir significativamente para a capacitação de pesquisadores 
envolvidos com a biotecnologia. No entanto, um dos pontos críticos visualizados por Pimenta (2008) fora 
a concentração de recursos nas Regiões Sul e Sudeste. A terceira fase, iniciada em 1996 e finalizada em 
2003 - através do Instituto do Milênio -, buscou maior integração entre universidade e empresas, bem 
como maior integração entre as regiões – incluindo as questões da Amazônia, Semiárido e do Mar dentre 
as prioridades.  
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Um elemento a ser observado na estruturação do Instituto se dá com a mudança 

de visão sobre o semiárido nordestino. A partir do INSA, o semiárido deixa de ser visto 

apenas como uma região problemática na qual os temas da seca e da pobreza são 

recorrentes e incorporam a visão de um espaço que dispõe de recursos naturais, 

recomendando-se valorizar as suas potencialidades mediante  investimentos na área de 

CT&I.  

No item pesquisa, o INSA fortalece e fomenta estudos desenvolvidos por outros 

atores institucionais associados a temas importantes, de forma a gerar conhecimento e 

tecnologia relevantes para o desenvolvimento tecnológico e sustentável do semiárido. 

Para atender a este objetivo, encontra-se em processo de  instalação o Centro Integrado 

de Inovação e Difusão de Tecnologia para o Semiárido Brasileiro (CIDSAB), que 

consiste em um complexo de laboratórios caracterizado pelas unidades de 

biotecnologia, recursos naturais e agroindústria (BRASIL,2011). Sobre o 

desenvolvimento das atividades na área de biotecnologia, verificamos, mediante contato 

com o Diretor de Pesquisa, que, em virtude de o instituto contar com apenas seis 

pesquisadores  no quadro, as ações se desenvolvem a partir de parcerias com 

pesquisadores de outras instituições. As parcerias ocorrem fundalmentalmente por meio 

de Redes, dentre essas destaca-se: Rede AgroSAB para o Desenvolvimento da 

Agroindústria do Semiárido Brasileiro e a  Rede Fito-Caatinga (BRASIL, 2011).  

Quanto as atividades em biotecnologia verificou-se que  até o momento da 

entrevista não havia registro sistematizado de pesquisas, o que tornou impossível 

compor uma lista de projetos e parceiros na área de biotecnologia.    

Nesse item é importante destacar que apesar de a criação do INSA ter ocorrido 

em 2004, somente em 2007 iniciou-se efetivamente o processo de Gestão do INSA. O 

referido hiato nos leva a concluir que  o processo de criação e implementação das 

atividades do instituto levou efetivamente três anos.   

 Concomitante ao processo de criação do INSA começa a se delinear no cenário 

nacional o processo de integralização das regiões e uma dessas ações envolve as áreas 

de CT&I. De certa forma esse processo se dá a partir de duas ações. A primeira ocorre 

com a estruturação do Ministério da Integração Nacional, e a segunda volta-se para a 

estruturação de redes de pesquisas. É sobre essas duas ações que iremos tratar a seguir. 
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Integração Nacional  

Embora a questão da integração nacional tenha sido ensejada desde o início da 

década de 1980, essa começa a se efetivar somente, em 2003, mediante a criação do 

Ministério da Integração Nacional.  A este Ministério cabe a formulação da Política 

Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) e dos planos e programas regionais de 

desenvolvimento. As premissas assumidas na PNDR são a de ser uma política de 

governo e de desenvolvimento com viés territorial, na qual todas as áreas de atuação do 

governo federal encontram-se em convergência com os objetivos traçados na PNDR 

(BRASIL, 2003). Embora a primeira versão da PNDR seja apresentada em 2003, 

somente em 2007, por meio  do Decreto nº 6.047, de 22 de fevereiro, a PNDR é 

institucionalizada. 

Cabe destacar que as propostas contidas na PNDR ocorrem em consonância com 

a Política de Indústria, Tecnologia e Comércio Exterior (PITCE), lançada em 2003 pelo 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).  

Como desdobramento da PNDR, estruturam-se os planos estratégicos para o 

semiárido e para a Região Nordeste. Vejamos como se estruturam as ações de C&T e a 

forma como a biotecnologia é incorporada ao desenvolvimento da Região em tela.  

O Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido (PDSA) 

apresenta, em uma de suas diretrizes, que “Os trabalhos de ciência e tecnologia na 

região considerarão na devida medida as especificidades do semiárido” (BRASIL, 

2005b, p. 99) e aponta o desenvolvimento tecnológico como imprescindível para criar e 

dar sustentabilidade aos APLs.   

Quanto ao Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste 

(PNDE), este tem como marco referencial a PNDR e o conhecimento da realidade 

regional. Neste documento a biotecnologia encontra-se inserida no eixo “construção da 

competitividade sistêmica”, por meio da ação  “fomento à estrutura produtiva do 

futuro”, na qual é apresentada como setor portador de futuro, juntamente com a 

nanotecnologia e novos materiais (BRASIL, 2006, p. 119).  

É preciso, ainda, destacar que esses setores (Biotecnologia, nanotecnologia e 

novos materiais) são apontados na PNDR como os setores responsáveis para o 

enfrentamento dos estrangulamentos tecnológicos das cadeias produtivas ou dos APLs 

existentes na Região Nordeste.  

 Em 2007, seguindo orientações da PNDR, a Sudene é recriada por meio  da Lei 
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Complementar nº 125, de 03/01/2007, tendo como uma de suas atribuições o 

desenvolvimento do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE). Em 

2010, utilizando como base a PNDR e a PNDE, a Sudene torna pública a versão para 

discussão do PRDNE e, neste documento, a biotecnologia, citada como biogenética, 

juntamente com a nanotecnologia e a Tecnologia da Informação são  apontadas como os 

setores responsáveis para “promover a competitividade do setor produtivo” (BRASIL, 

2010c, p. 24). Para realizar tal intento o plano propõe que os conhecimentos produzidos 

por estas áreas sejam levadas aos APLs a fim de se integrar a indústria local aos grandes 

projetos industriais que vêm sendo implantados no Nordeste. 

 É, pois, nesse contexto, que podemos verificar que no âmbito das políticas de 

desenvolvimento regional, a biotecnologia – juntamente com a nanotecnologia, Novos 

Materiais e Tecnologia da Informação – são considerados setores responsáveis para 

enfrentar o estrangulamento tecnológico e para impulsionar os APLs aos grandes 

projetos industriais. De um modo geral, observa-se nesses documentos a ênfase dada a 

necessidade de articulação da biotecnologia, nanotecnologia e Novos Materiais com os 

temas regionais e a indústria – com vistas  a impulsionar o desenvolvimento econômico 

e social da Região Nordeste.  

Numa análise mais detida nos documentos de C&T da região, especificamente o  

Edital BNB/ETENE/MCT, 200325  é possível constatarmos o relacionamento (ainda que 

de forma implícita) de linhas de pesquisa em biotecnologia com temas voltados para o 

atendimento às demandas contidas nos APLs.  

Ao tomarmos como base para análise o ano de inclusão dos APLs nas políticas 

federais (2004) e nas políticas regionais (2003), conforme visto anteriomente, 

concluimos que, no caso específico da biotecnologia, o discurso de enlencar o 

conhecimento científico ao ambiente industrial e social encontra-se ancorado, 

inicialmente, no ambiente regional (tendo as especificidades estaduais como ponto de 

partida) ocorrendo paralelamente à incorporação dessa aos documentos oficiais da 

Região em estudo.  

Outro dado significativo a assinalar é que as diretrizes contidas na PNDR, PDSA 

e PRDNE, se encontram relacionadas às conclusões apontadas nos estudos regionais 

                                                      
25  Edital lançado em parceria entre BNB/Etene e MCT com o objetivo de implantar a Renorbio. 
Para a delimitação das linhas de pesquisa dos projetos a serem contemplados com financiamento fora 
solicitado as SECTs que encaminhassem temas de interesses estaduais.  
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contidos nos documentos CGEE e UFPE (2005) e CGGE (2008) e que, no plano 

federal, mantém consonância  com o Plano de Ação de Ciência, Tecnologia & Inovação 

(PACT&I), período de 2007-2010.  

 

2.5 Redes de Pesquisas em Biotecnologia  

 

Na esfera das políticas de C&T voltadas para a área de biotecnologia e seguindo 

a linha de integração nacional, o MCT elaborou, em 2000, o Programa Nacional de 

Biotecnologia e Recursos Genéticos, conhecido por Projeto Genoma, para orientar as 

iniciativas nessa área. O lançamento do documento oficial ocorreu em 2002 pelo MCT, 

estabelecendo as diretrizes políticas para a biotecnologia no País. O Programa mantinha 

interação com vários programas existentes no Plano Plurianual do Governo Federal 

(PPA) do MCT, além disso, propunha parcerias com o CNPq, a Finep, a Embrapa e a 

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Com duração de dez anos, o Programa teve por 

objetivo apoiar projetos e atividades no que diz respeito à utilização de oportunidades 

regionais e locais.  

As atividades de sequenciamento induzidas pelo Programa tiveram como 

objetivo estruturar redes e competências específicas no conjunto do território nacional. 

Uma das principais metas do programa consistiu em estimular e apoiar as instituições 

envolvidas com atividades de CT&I e também ajudar instituições usuárias da 

biotecnologia a acessar/gerar e disponibilizar informações sobre pesquisa, 

modernização tecnológica, inovação e comercialização de produtos biotecnológicos por 

meio de redes interativas.  O sequenciamento genético da Chromobacterium violaceum 

e do Mycoplasma synoviae fora o foco inicial do programa.  

 Para atender as metas citadas, foram implantadas, em 2001, oito redes regionais 

do Projeto Genoma Brasileiro destinadas ao sequenciamento de genomas de organismos 

de interesses social, econômico e regional (Figura 4). Com duração de quatro anos, o 

programa tinha como foco fortalecer a infraestrutura das instituições e formação de 

recursos humanos. Para o desenvolvimento das atividades, o projeto contou com 

orçamento de R$ 26 milhões, metade deste valor financiado pelo MCT e o restante 

dividido entre os governos estaduais, universidades e iniciativas privadas.  
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Figura 4 – Configuração espacial da Rede Regional Genoma. Brasil, 2001. 

  

 

 

 

Fonte: Adaptado a partir de Dal Poz (2006). 

Conforme visualizado (Figura 4), a Região Nordeste dispõe de dois grupos de 

trabalho: um voltado para a área da saúde e outro para a agricultura. 

 A Rede de Genoma Nordeste (ProGeNe) utilizou como modelo o genoma 

expresso da Leishmania chagasi, uma das três espécies responsáveis pela Leishmaniose 

visceral, que afeta países de clima quente e temperado. A rede contou com a UFPE 

como instituição coordenadora. Participaram desse projeto 12 laboratórios de 

instituições públicas da região (Quadro 2). A aplicação biotecnológica teve como foco a 

identificação de vacinas e drogas que possibilitem o controle da doença em seres 

humanos e animais.  

A Rede de Genômica no Estado da Bahia desenvolveu o projeto “Genoma do 

fungo Crinipellis perniciosa”, microrganismo causador da doença conhecida como 

“vassoura de bruxa” nos cacauais. As atividades envolveram sete instituições (Quadro 

2) e tinham por objetivo reconhecer os genes relacionados com a patogenicidade do 

fungo e com a resistência do cacaueiro (DAL POZ, 2006).  

 

Rede Genoma do Nordeste – 
Leishmania chagasi  

Rede Genomica do Estado da Bahia -  
Crinipellis perniciosa   

Rede Genoma do Trypanosoma cruzi  

Rede de Genoma do Estado do Rio 
de Janeiro – Gluconacetobacter 

diaztrophicus 

Rede Centro-Oeste  
Paracoccidioides brasiliensis 

Rede Genoma do Estado de Minas 
Gerais – Schistosona mansonio 

Rede Genoma da Rede Sul – 
Programa de Investigação de 
Genomas  - Mycoplasma 
hyopneumoniae 
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Quadro 4 – Instituições participantes da Rede Genoma Regional. Nordeste. Brasil. 

Rede de Genoma Nordeste (ProGeNe) Rede de Genômica no Estado da Bahia 

Coordenação: Paulo Paes de Andrade (UFPE) Coordenação: Gonçalo Amarante Guimarães Pereira 

(Unicamp) 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL) 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) 

Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA) 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

Universidade Federal Rural de Pernambuco 

(UFRPE) 

Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária 

(IPA) 

Universidade Federal do Piauí (UFPI) 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 

Centro de Pesquisas do Cacau – CEPEC 

Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC 

Embrapa – Recursos Genéticas e Biotecnologia  

(Cenargem) 

Universidade Estadual de Feira de Santana – UESC 

Universidade Federal da Bahia – UFBA 

Universidade Católica do Salvado – UCSAL 

Fonte: Elaborado a partir de Dal Poz, Fonseca e Silveira (2004) 

Em termos de participação do Nordeste, além das redes regionais, verificamos o 

envolvimento de instituições inseridas na Região  - UFPE e UFAL -  no projeto 

Genoma Cana (SUCEST – Sugar cane EST project) lançado pela FAPESP, que tinha 

como objetivo a melhoria das características agrícolas da espécie (produção de açúcar e 

resistência a doenças).  

Constatamos também a participação de pesquisadores de instituições da Região 

Nordeste no Projeto Genoma Nacional, referente aos organismos Chromobacterium 

violaceum e Mycoplasma synoviae. Sobre o primeiro organismo participaram 

pesquisadores provenientes de três instituições da Região (UFRN, UESC e UFC), 

gerando como resultado o depósito da patente nº PI0207339-4 A2 junto ao INPI, sob o 

título “Polinucleotídeos codificadores de genes do cromossomo da bactéria 

Chromobacterium violaceum, e expressão e atividades desses polinucleotídeos e suas 

aplicações”, depositado pelo CNPq em 2002, englobando 84 cotitulares provenientes 

das mais diversas instituições brasileiras.  

Com relação ao segundo participaram duas instituições (UFRN e UESC). Essa 

atividade gerou o depósito da patente nº PI0402981-0-A2 intitulada “Polinucleotídeos 
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codificadores de genes do cromossomo da bactéria Mycoplasma synoviae, expressão e 

atividade desses polinucleotídeos e suas aplicações”, depositada pelo CNPq em 2004.  

De acordo com a literatura, a inserção de pesquisadores e instituições nessas 

redes de pesquisas possibilitou além de mudanças nas práticas científicas e tecnológicas 

dos pesquisadores a construção  da infraestrutura institucional. Nesta linha, Xavier et al 

(2008), ao apresentarem os resultados da produção tecnológica desenvolvida a partir do 

sequenciamento do genoma do organismo Xyllela fastidiosa, enfatiza  que  a formação  

de redes se constituiu  numa estratégia apropriada para países em desenvolvimento, 

como no caso do Brasil.  

Esse aspecto ganha força em função da natureza multidisciplinar e da 

necessidade de uma infraestrutura adequada para o desenvolvimento de pesquisas em 

biotecnologia. Neste patamar sobressaem-se recursos humanos altamente especializados 

e recursos físicos, o que torna as pesquisas dispendiosas, sendo, assim, difíceis de serem 

realizadas apenas por uma única instituição.  

Para uma ideia mais precisa sobre as contribuições da participação de 

pesquisadores da Região inseridos em redes genômicas trazemos a declaração da Prof.ª 

Lucymara Fassarella Agnez de Lima, responsável pela rede no estado do Rio Grande do 

Norte: “Hoje, temos condições de desenvolver ações que nunca imaginei que poderia 

ser feitas aqui... Funcionamos com uma agência de fomento para a ciência local”26.  

Nesse sentido, podemos verificar que os impactos encontram-se relacionados à 

estruturação física das instituições participantes do projeto. Como exemplo dessa  

afirmação citamos o caso da participação dos pesquisadores da Bahia na rede de 

genômica, que possibilitou o surgimento do Instituto Baiano de Biotecnologia (IBB). O 

referido instituto consiste numa rede virtual de pesquisadores incluídos  em 

universidades e empresas,  com o foco de promover a  interação entre as instituições de 

pesquisa e o meio empresarial.  

A partir dessa experiência citada logo acima, foi criado o Núcleo de Biologia 

Computacional e Gestão de Informações Biotecnológicas, com sede na UESC, que 

dispõe do Laboratório de Bioinformática – LABBI, o qual fornece suporte 

computacional a projetos de genômica, trasncriptômica e proteômica.  

                                                      
26  Acesso em: jun de 2010. Disponível em: 
Http://www.tecpar.br/appi/NewsLetter/Projeto%20Genoma%20Brasileiro%20possibilita%2029
%20dep%F3sitos%20de%20patentes%20e%20fomenta%20pesquisas%20em%20todo%20o%2
0Brasil.pdf.  
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Além do impacto voltado para a infraestrutura, vislumbramos também a inserção 

de pesquisadores e empresas no ambiente tecnológico. Nesse ponto citamos a produção 

tecnológica envolvendo as técnicas da biotecnologia moderna27 no Nordeste, em que se 

concentra sobre os produtos que dinamizaram, no século passado, a economia do 

Nordeste (cana-de-açúcar e algodão) e sobre a indústria (biomassa). A referida 

conclusão se dá tendo como panorama os pedidos de cultivares, depositados a partir da 

experiência nas redes genômicas. Conforme, pode ser visto a seguir.  

• A UFAL detém o registro de seis cultivares referentes à Saccharum L 

(cana-de-açúcar);  

• A Embrapa, em parceria com Empresa Baiana de Desenvolvimento 

Agrícola - EBDA, detém o registro do cultivar do Brs sucupira 

(algodoeiro);  

• A Empresa Papel e Celulose S.A., solicitou registro da proteção de 11 

cultivares do Eucalyptus spp referente ao Eucalipto.   

Com relação a Empresa Papel e Celulose S. SA é importante frisar a 

participação desta na Rede Brasileira de Pesquisa do Genoma do Eucalyptus28, 

denominada Projeto Genolyptus, lançado em 2002 e coordenado pelo MCT.  

Constituindo-se na única empresa da Região a participar do Projeto Genoma.  Ainda em 

relação a produção tecnológica destaca-se, em 2001, o pedido de patente envolvendo a 

biotecnologia moderna (Classificação: G01N 33/56) pela UFBA.  

Outro fato que merece destaque consiste na adoção das modernas técnicas da 

biotecnologia na agricultura. Em 2005, o Nordeste passa a sediar uma das discussões 

mais acaloradas envolvendo a comercialização de produtos geneticamente modificados. 

A referida discussão ocorre em função da liberação pela Comissão Técnica Nacional de 

Biossegurança (CTNBio), para a Associação Avícola do Estado de Pernambuco 

(AVIPE) comercializar o milho geneticamente modificado da Argentina, isolado ou 

misturado com os genes Cry1Ab, Cry1Ac e Cry9C, os quais conferem resistência ao 

insetos pat e bar, tolerantes ao herbicida glufosinato de amônio; e mEPSPS, que confere 

tolerância ao herbicida glifosatee.  

                                                      
27  Ressaltamos que o registro de cultivares não indica que no desenvolvimento do cultivar fora 
utilizado  o uso de técnicas da biotecnologia moderna, porém, o fato de elencarmos aqui se dá em função 
dos registros terem ocorrido, no momento, em que os atores participaram de redes genômicas. 
Participação que implica necessariamente na aplicação de  modernas técnicas da biotecnologia.  
28  A referida rede envolveu doze empresas e sete universidades, além da EMBRAPA. Contou com 
recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), do Fundo Setorial 
Verde Amarelo (CT-Verde amarelo) e das empresas participantes.  
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Após a aprovação do caso já citado várias entidades não-governamentais 

encaminharam ofício29 à Comissão Nacional de Biossegurança –CNBS, solicitando a 

revogação integral do parecer da CTNBio, que autorizava a importação, pela AVIPE, de 

milho transgênico para fabricação de ração para aves. Em função de a CTNBio ter 

aprovado, neste documento, uma espécie que não constava na requisição original (milho 

resistente ao herbicida NK603) o parecer foi parcialmente revogado (CTNBio; 2005). 

Esse fato gerou repercussão nacional e internacional, ocorrendo também a 

mobilização da comunidade científica, especificamente da Universidade Federal de 

Viçosa (UFV), que levou um grupo de trinta pesquisadores a Brasília, objetivando 

agilizar a regulamentação da Lei de Biossegurança. Após oito meses de intenso debate, 

o decreto 5.591, de 22 de novembro de 2005, que regulamentava a referida Lei, foi 

aprovado (CASTRO, 2006).  

  A participação de pesquisadores da Região Nordeste no Projeto Genoma e as 

políticas de CT&I voltadas para descentralização possibilitaram o surgimento de 

diferentes atores institucionais, bem como maior aporte da infraestrutura física.  O 

próximo item tratará sobre a inserção dos atores institucionais, bem como mecionará a  

infraestrutura física e tecnológica existentes na Região.  

 
2.6 Infraestrutura  Científica e Tecnológico em Biotecnologia  
 
 
 

Considerando que para o desenvolvimento da biotecnologia a importância da 

diversidade institucional torna-se fundamental. O presente item busca apresentar as 

instituições chaves para o desenvolvimento da biotecnologia no Nordeste. As 

informações encontram-se organizadas em dois momentos. No primeiro momento 

apresenta-se as  instituições que estabelecem a biotecnologia como principal ferramenta 

e/ou desenvolverem atividades envolvendo essa tecnologia. Estas encontram-se ligadas 

a esfera federal, especificamente ao MCT. Quanto ao segundo item direciona-se para 

apresentar a infraestrutura ligada ao âmbito regional. Para a localização dessas 

instituições utilizou-se como fonte de pesquisas sites de universidades, instituições de 

pesquisa, INPI, Web of Science, MCT, CNPq e Finep. A eleição dos atores se deu em 
                                                      
29  Entidades que assinaram o ofício: Associação de Agricultura Orgânica, Articulação do Semi-
Árido Brasileiro, Centro Ecológico Ipê, Central única dos Trabalhos, Fórum brasileiro de ONGs e 
Movimentos Sociais, Fundação Cebrac, HOLOS, IDEC, Instituto Socioambiental, Movimentos das 
Mulheres Camponesas, Movimento dos Pequenos Agricultores e Terra de Direitos 
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função da  participação na produção científica e tecnológica na área de biotecnologia. 

Ressalvamos que neste item as Instituições de Ensino Superior, ou seja, universidades, 

não serão mencionadas. Estas serão tratadas nos capítulos 3 e  4.  

 
- Atores institucionais em Biotecnologia  

 

Renorbio: nasce como um dos projetos que integram as atividades do INSA e 

tem como finalidade aplicar as competências científicas do Nordeste ao 

desenvolvimento regional das áreas de tecnologia e indústria. Criada a partir de um 

protocolo de cooperação entre o MCT e o Fórum dos Secretários Estaduais de C&T da 

Região Nordeste, realizado em agosto de 2003, tinha sua vigência prevista, 

inicialmente, para o período de 2003 a 2006, com a finalidade de se constituir em um 

importante instrumento para viabilizar a inserção e a participação do Brasil na liderança 

de um grande projeto de âmbito mundial.  

Por integrar as atividades do INSA, a Renorbio adota inicialmente como temas 

de pesquisas a serem desenvolvidos para o Semiárido as seguintes linhas de pesquisa:  

- Bioprospecção de plantas do semiárido nordestino com propriedades 

medicinais ou de interesse para o controle biológico de pragas e doenças da região, bem 

como de potencial de utilização na alimentação humana e animal, ou que sejam, 

potencialmente, fonte de moléculas de interesse farmacológico ou de genes para a 

engenharia de genomas superiores;  

- Otimização de processos biotecnológicos para a obtenção de produtos a serem 

aplicados em saúde humana, como vacinas recombinantes, drogas terapêuticas sintéticas 

ou derivadas de produtos naturais da região, kits diagnósticos e processos terapêuticos, 

visando controlar a transmissão ou reduzir a morbidade de doenças endêmicas, 

emergentes ou re-emergentes na Região Nordeste;  

- Estudo do genoma funcional para identificação de genes para expressão em 

plantas para resolver problemas regionais, visando à resistência a estresse abiótico e 

biótico como resistência a pragas e doenças;  

- Aprimoramento e obtenção de técnicas que possam ser aplicadas na reprodução 

animal, com vistas à expressão gênica de substâncias de interesse farmacológico que 

possibilitem a redução de doenças da região (BNB, 2003).  

 É importante destacar que, nessa perspectiva, a Renorbio “se propõe a resolver 

os principais problemas do semiárido com a melhor ciência disponível mundialmente” 
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(BRASIL, 2010a, s/p). Com base nos objetivos e nas linhas de pesquisa adotados para o 

Semiárido, foi lançado em 2004 o primeiro edital  Etene/FUNDECI/MCT (BNB, 2003), 

para o qual foram submetidos quinze projetos à apreciação de um comitê avaliador, dos 

quais somente cinco foram aprovados, com temas voltados para a área de genômica 

funcional e estrutural, antígenos recombinantes, desenvolvimento de fármacos, caprinos 

transgênicos e análise proteômica de plantas.   

 Os pesquisadores dos projetos aprovados encontram-se incorporados a quatro 

instituições: UFPE, Centro de Pesquisa Gonçalo Moniz (CPqGM), Universidade 

Estadual do Ceará  (UECE) e UFRN. Ressaltamos que este edital consistiu em verificar 

como o desenvolvimento das atividades dos projetos se estruturariam em formar redes 

no sentido de fornecer subsídios para a criação do núcleo de pós-graduação.  

A partir dessa experiência, em 2006, o Núcleo de Pós-Graduação (NPG) da 

Renorbio é aprovado pela Capes, constituindo-se na primeira modalidade em rede na 

escala regional. Em 2011, o NPG Renorbio congregava 35 instituições do Nordeste do 

estado do Espiríto Santo (distribuídos em 10 pontos focais), tendo a UECE como 

coordenadora (LIMA, 2011).  As demais instituições encontram-se inseridas nas 

categorias certificadoras, colaboradoras e consorciadas (RENORBIO, 2009).  

Com base nessa organização, o NPG Renorbio conta com quatro áreas de 

concentração, as quais contemplam as seguintes linhas de pesquisa: 

- Biotecnologia em Agropecuária – Genética e transgênese, sanidade e 

conservação e multiplicação de germoplasma; 

- Biotecnologia em recursos naturais – Bioprospecção, biodiversidade e 

conservação, purificação, caracterização e produção de insumos biotecnológicos em 

sistemas heterólogos;  

- Biotecnologia em saúde – Desenvolvimento de agentes profiláticos, 

terapêuticos e testes diagnósticos; 

- Biotecnologia industrial – Bioprocessos. 

Até maio de 2011 participavam da rede 191  docentes, dos quais 170 atuavam 

como orientadores e  388 discentes matriculados entre os 10 pontos focais. Do total de 

520 alunos que ingressaram no NPG, 79  realizaram defesa de tese. Os discentes 

envolvidos no programa colaboraram em 576 artigos periódicos e em 98 pedidos de 

patentes, destas 2/3, ou seja, 59 patentes foram originadas de trabalhos de tese de 

discentes (LIMA, 2011).  
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De forma geral, a rede tem como meta construir um centro de excelência virtual 

em biotecnologia (Figura 5), tendo como base a pós-graduação e como alvo a indústria 

(RENORBIO, 2009). Para atender aos objetivos, a rede conta com quatro câmaras: 

Industrial; agropecuária, saúde e recursos naturais.  

 

Figura  5 – Metas  da Rede Nordeste de Biotecnologia - Renorbio   

                                                

 

 

 

 

 

 

 

Visando atender às metas propostas, o PNG Renorbio conta com o 

desenvolvimento de produtos mediante os  projetos de pesquisas empreendidos pelos 

discentes e docentes. Para defesa da tese, apontam-se como critérios que o aluno 

disponha de “pelo menos um artigo derivado da tese submetido (ou uma patente 

depositada) a revista com impacto maior ou igual a 0,83 no Journal Citation Reports 

(JCR) 2007, 2008 ou 2009, para aqueles que qualificaram até julho de 2009, e maior ou 

igual a 1,15 no JRC 2007, 2008 ou 2009, para os demais” (RENORBIO, 2008, p. 1).  

Dentre as iniciativas que se descortinam a partir dessa vinculação consiste na 

elaboração do Portfólio de resultados oriundos de pesquisas desenvolvidas no âmbito da 

Renorbio;  realização da I mostra Renorbio de Produtos e Processos e  reuniões com 

empresários  e pesquisadores para a apresentação dos produtos originados das teses 

(www.renorbio.org.br). 

A respeito da oferta de vagas e modelo de funcionamento, o NPG-Renorbio 

possibilita aos Estados com baixa densidade de cursos de pós-graduação e 

pesquisadores doutores a inserção no ambiente científico-tecnológico envolvendo a 

biotecnologia moderna. Outro ponto ainda a ser destacado dá-se na alteração das 

Fonte: Renorbio, 2009 
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práticas culturais dos pesquisadores (docentes e discentes) inseridos na rede ao vincular 

além da produção científica a produção tecnológica como elemento fundamental para o 

desenvolvimento das pesquisas.  

Cabe enfatizar que em 2011, Portaria nº 969 do MCTI, de 21/12/2011 (publicada 

no Diário Oficial da União de 21/12/2011, Seção I, pág. 246) a  RENORBIO é 

instituída e tem sua estrutura atrelada ao MCTI30. Com base nesta portaria, a Renorbio 

tem como  finalidade de acelerar o processo de desenvolvimento da região Nordeste,  

por meio da biotecnologia,  dispondo das  seguintes competências:  Integrar esforços de 

formação de recursos humanos ao desenvolvimento científico e tecnológico para 

produzir impactos socioeconômicos que permitam a melhoria da qualidade de vida de 

sua população;  promover a participação efetiva das instituições que atuam em 

Biotecnologia, por meio de uma estratégia que promova a convergência do 

desenvolvimento científico em biologia nas diversas áreas de aplicação da 

biotecnologia; e contribuir para a formulação e o acompanhamento de políticas públicas 

na região.  

Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT): foram instituídos pela 

Portaria MCT nº 429, de 17 de agosto de 2008, em substituição ao programa Institutos 

do Milênio, criado em 2001. Com uma nova forma de gestão e de financiamento, o 

INCT conta com 122 projetos aprovados nas diferentes áreas de pesquisa, como saúde, 

biotecnologia, nanotecnologia e energia. Possui como meta mobilizar e agregar, de 

forma articulada com atuação em redes, os melhores grupos de pesquisa em áreas de 

fronteira da ciência e em áreas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do país, 

como definidas no PACT&I (CNPq, 2010). Com relação à distribuição espacial, 

verifica-se que no Nordeste brasileiro encontram-se em atuação 18 INCTs, o que 

corresponde a 14,75% dos INCTs existentes no Brasil. Dentre os Estados da Região 

apenas o Maranhão não aloja INCT. Sobre as linhas de pesquisa desses institutos, 

notamos que os INCTs abaixo relacionados utilizam técnicas da biotecnologia 

moderna31 com aplicação em setores relacionados a saúde, agropecuária e meio 

ambiente da PDB.  

                                                      
30  É importante ressaltar que a Renorbio foi criada formalmente através da Portaria nº 598 do 
MCT, de 26/11/2004 (publicada no Diário Oficial da União de 30/11/2004, Seção I, pág. 16.  
 
31  A pesquisa ocorreu sobre a análise das linhas de pesquisa, envolvendo os termos propostos por 
Biotecsur (2005).  
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Bahia: INCT:  Doenças Tropicais; Energia e Meio Ambiente; e Saúde 

(CITECS);  

Ceará: INCT: Biomedicina do Semiárido; Salinidade (SAL); NanoBioEstruturas  

e Simulação NanoBioMolecular;  Transferência de Materiais Continente-Oceano; 

Paraíba: INCT  Controle das Intoxicações por Plantas; 

Pernambuco: INCT: Inovação Farmacêutica;  Virtual da Flora e dos Fungos;  

Sergipe: INCT Frutas Tropicais.   

Cetene32: Com a missão de “desenvolver, introduzir e aperfeiçoar inovações 

tecnológicas que tenham caráter estratégico para o desenvolvimento econômico e social 

do Nordeste brasileiro” (PAIVA, 2009, s/p), este tem atuado como núcleo de redes 

temáticas – que envolvem a participação de universidades, institutos estaduais, 

empresas e centros de pesquisas –  estabelecendo ligações que buscam  integração de 

esforços e competência, com forte orientação para a utilização do conhecimento voltado 

para a solução de problemas, promoção da inovação e a difusão de tecnologias  

(BRASIL, 2010d).  

 Com atuação em três grandes áreas: biotecnologia, nanotecnologia e 

microeletrônica, o Cetene estabelece parceria com centros e grupos de pesquisa que 

dispõem de instalações de seu interesse para o desenvolvimento das pesquisas. De 

acordo com informações obtidas junto ao Cetene na área de biotecnologia, o Centro 

conta com três núcleos:  

Núcleo Biofábrica: desenvolvendo pesquisas que envolvem tecnologias de 

micropropagação e obtenção de substratos vegetais. Encontram-se em andamento os 

seguintes projetos: 

- Projeto cana de meristema para o Nordeste;  

- Eucaliptos para o Nordeste;  

- Obtenção de clones isentos de vírus em videiras no Vale do São Francisco;  

- Produção em larga escala de plantas ornamentais para diversificação da 

agricultura no Nordeste;  

- Produção de bioinseticida e óleo de neem (Azadirachta indica), visando 

disponibilizar tecnologia de clonagem para produção de mudas-elite de neem com alto 

teor de inseticida e óleo;  

                                                      
32  Criado em 2005 por meio de uma emenda parlamentar sugerida pelo então deputado federal 
Miguel Arraes de Alencar, a proposta de criação do Cetene consistia em formatar um centro de 
tecnologias que introduzisse, desenvolvesse e aperfeiçoasse tecnologias e ações inovadoras voltadas para 
o Nordeste. 
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- Clonagem e multiplicação in vitro de mudas de pinhão-manso, Palma 

forrageira resistente à cochonilha do carmim. 

Núcleo Biodiesel: desenvolve tecnologia de produção de biocombustíveis. 

Encontram-se em andamento os seguintes projetos: 

- Implantação da Rede Interinstitucional de Competências em Oleaginosas;  

- Usinas de extração de óleo vegetal;  

- Sistema de gestão em Caetés;  

- Análise integrada da produção e utilização do biodiesel em motores.  

Núcleo Bioetanol: desenvolve tecnologia de processos fermentativos. Nesse 

núcleo desenvolve-se o projeto “Produção de etanol”, que envolve o desenvolvimento 

do álcool de segunda geração por meio do estudo de enzimas que quebram a celulose e 

permitem extrair o combustível do bagaço da cana-de-açúcar e de outros resíduos 

agroindustriais.  

No tocante ao desenvolvimento das atividades, verifica-se que o Cetene passa a 

ser um articulador das atividades de CT&I na Região. Processo desenvolvido pela 

Sudene nas décadas anteriores. A transferência de tecnologia ocorre por meio  de dois 

segmentos: produtores e indústria. Com os produtores, o Cetene realiza capacitação para 

os filhos de produtores rurais envolvendo o processo de aclimatização das mudas em 

estufa referente às espécies da cana-de-açúcar. A transferência para a indústria ocorre 

mediante  workshop e oficinas de trabalho. No entanto, nesses eventos, somente a 

nanotecnologia tem sido utilizada/apresentada como ferramenta de mobilização, 

inovação e diferencial competitivo. 

Analisando a forma de atuação do Cetene é possível verificar que esta se 

encontra vinculado aos setores: Agropecuária e Industrial da PDB. Quanto ao raio de 

atuação verificamos que em sua grande parte as ações ocorrem no estado de 

Pernambuco, sede do Cetene (APÊNDICE B). Apenas as instituições UFMA, UFC, 

UFPI, MAPA, Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal de Campina 

Grande (UFCG) e INSA encontram-se residentes em outros estados e/ou regiões, dados 

que nos levam a inferir que, embora o “Centro” tenha na sua concepção à dimensão 

regional, a realização das ações na área de biotecnologia ocorrem com maior densidade 

em Pernambuco33.   

                                                      
33  Visando ampliar o raio de atuação do Cetene, em dezembro de 2010, o Instituto Nacional de 
Tecnologia (INT)/MCT e a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco 
(FACEPE) firmaram convênio visando disponibilizar bolsas de estudo e pesquisa aos grupos de pesquisa 
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É importante ressaltar que a inclusão desses atores na Região (Renorbio, Cetene, 

e INCT) ocorre mediante as prioridades elencadas no PACT&I, especificamente no item 

“Expansão e Consolidação do Sistema Nacional de CT&I”. Sobre a forma de atuação e 

o surgimento dos atores na área de CT&I, cabe aqui destacar que se encontram 

relacionados aos resultados dos estudos CGEE e UFPE (2005) e CGEE (2008), bem 

como a mobilização de pesquisadores e políticos participantes  das discussões de CT&I 

no âmbito  regional e nacional.  

Nesse ponto chama-se a atenção para os interesses antagônicos sobre a forma de 

atuação dessas instituições. As duas principais discussões podem ser visualizadas no 

documento Plano de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para o  Nordeste 

(PDCTNE) - elaborado pela bancada de políticos de C&T da Região -  em que as 

propostas apontam para a necessidade de se olhar para as vocações da região (cadeias 

produtivas). Por outro lado tem-se um grupo de pesquisadores que apontam para a 

necessidade de se olhar para as áreas portadoras de futuro. É importante lembrar que 

essas  divergências de ideias consiste numa herança das práticas visualizadas na  

Sudene, conforme apontado anteriormente. 

A outra questão encontra-se nos embates que permearam a criação e instalação 

de instituições de pesquisa. Como exemplo citamos a escolha da sede do INSA que após 

muitas disputas políticas ficou alojado em Campina Grande (PB), por dispor de um 

parque tecnológico avançado. O outro ponto se dá com relação a discordância de 

algumas lideranças regionais na área de CT&I sobre a criação do Instituto, as quais 

mantinham a opinião de que  ao invés de estruturar um instituto deveria se traçar um 

plano de desenvolvimento científico e tecnológico para o Nordeste.  

 A esse cenário acrescentamos que embora a biotecnologia seja apontada como 

uma área comum de atuação as instituições  analisadas verificamos que não existe um 

projeto de cooperação entre elas. Cada instituição realiza as atividades de forma 

pontual, essa conclusão toma forma quando analisamos o desenvolvimento das ações 

das instituições em que o INSA, Renorbio e Cetene não apontam para atividades 

realizadas em comum, ou seja, não figuram na lista de parceiros. Cabe a ressalva de que 

                                                                                                                                                            
da região interessados na utilização dos laboratórios e equipamentos do CETENE.  O edital fora  voltado 
para pesquisadores de universidades e instituições de pesquisa da Região Nordeste que estejam 
trabalhando em pesquisas nas áreas de Biotecnologia Aplicada à Cultura de Tecidos Vegetais, 
Biocombustíveis, Nanotecnologia, Microscopia Eletrônica e Gestão/Inovação Tecnológica. A partir do 
resultado preliminar do edital verificou-se que instituições inseridas nos estados de: Alagoas (1), BA (3), 
Ceará (2), PE (19); PB (9) e RN (5) tiveram projetos aprovados.  
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embora o Cetene tenha citado  o INSA como parceiro, o inverso não ocorre. 

Procedimento que nos leva a inferir que a cooperação não é validada entre as 

Instituições.  Outro fato que nos chamou atenção se deu para o fato de apenas o INSA 

listar a Embrapa-Semiárido nas ações das instituições. Nesse enfoque torna-se oportuno 

lembrar que a criação das demais instituições encontram-se alicerçadas sobre o 

semiárido.  

A figura 6 sistematiza as principais ações de CT&I no Nordeste brasileiro 

voltado para a biotecnologia.   
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Figura 6 – Panorama cronológico das principais ações de Ciência e Tecnologia voltadas 
para o desenvolvimento da biotecnologia na Região Nordeste.  
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O  contexto  (Figura 6), promovido desde a década de 1970 com a implantação 

de bolsas de pesquisa, onde os cursos de pós-graduação e parque industrial na área da 
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química fina e das ações induzidas na área da biotecnologia moderna, induziu a um 

conjunto de novas práticas, desenvolvimento de redes de pesquisa, incentivo a produção 

tecnológica, prestação de serviços tecnológicos a comunidade empresarial e 

comunidades locais. Cabe enfatizar que na perspectiva cronológica, a década de 2000 

apresenta cenário distinto quanto as práticas de pesquisa, em que a formação de redes 

possibilita  ampliar a infraestrutura e possibilita a imersão de atores em práticas 

biotecnológicas.  Acrescentando-se a essa dinâmica têm-se o surgimento de instituições 

que possibilitam: formação de recursos humanos altamente qualificado,  transferência 

de tecnologia e de fomento a produção tecnológica. A seguir,  descreveremos as 

instituições  de âmbito estadual   que desenvolvem atividades de biotecnologia  

 

- Infraestrutura  tecnológica e laboratorial   

 

Instituto Tecnológico de Pernambuco (ITEP): criado em 1942, o ITEP atua no 

atendimento às principais demandas dos setores econômicos estratégicos do próprio 

estado e do Nordeste, priorizando as propostas que promovem a redução de 

desigualdades tecnológicas regionais e a inclusão social, por meio  da geração de novos 

empregos e novos empreendimentos, além da melhoria de competitividade tecnológica 

dos empreendimentos já existentes e dos arranjos produtivos locais. Desde 1992 conta 

com a Incubadora de Empresas de Base Tecnológica do Estado de Pernambuco 

(INCUBATEP), primeira incubadora de empresas de base tecnológica (nas áreas de 

eletroeletrônica, química fina, informática, biotecnologia, metalmecânica, tecnologia 

médica, novos materiais, tecnologia agrícola e optoeletrônico), por meio  da qual as 

empresas tem recebido apoio.  

Instituto de Tecnologia de Sergipe (ITP): criado em 1998 a partir das demandas 

(verificadas por pesquisadores da Universidade Tiradentes) por estrutura apropriada ao 

desenvolvimento da C&T em Sergipe. O ITP tem como missão promover e avaliar 

ações e atividades de pesquisa, cooperando  e transferindo conhecimentos, produtos e 

serviços para a sociedade e  para os setores produtivos.  A contribuição para o 

desenvolvimento da biotecnologia ocorre mediante a participação de pesquisadores na 

produção tecnológica (autores de patentes junto ao INPE).   

Rede de Núcleos de Inovação Tecnológica da Região Nordeste (Rede NIT-NE): 

implementada simultaneamente à aprovação da Lei de Inovação (2004), mediante 
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submissão do projeto “Núcleos de Propriedade Intelectual - NPIS” por pesquisadores da 

UFBA ao Edital CNPQ/TIB/FVA 034/2004. Surge como mecanismo de integração dos 

NITs do Nordeste. Adota como premissa a Política de Inovação e Transferência de 

Tecnologia, que consiste em uma ferramenta para reduzir a exclusão e aumentar a 

sustentabilidade. Para o desenvolvimento das atividades a rede busca nos elementos da 

cultura nordestina (convívio multicultural pacífico, criatividade multicultural e trabalho 

árduo) o modelo para ancorar a apropriação da Propriedade Intelectual e Transferência 

de Tecnologia - PI&TT.  

 A Rede NIT-NE conta com diversos parceiros (instituições de ensino superior, 

empresas, redes de pesquisa, agências de fomento de CT&I estaduais e federais). Em 

maio de 2011,  contava com 29 instituições inseridas na Região Nordeste, e três 

instituições do estado do Espírito Santo.    

Atualmente a Rede NIT-Ne dispõe de atividades voltadas para a capacitação de 

inovação tecnológica envolvendo  empresários e setor acadêmico residentes na Região 

Nordeste. As atividades desenvolvem-se em torno de cursos, treinamento e distribuição 

de “kit-nit gestão”. Paralelamente a essas atividades, os coordenadores da Rede NIT-NE 

vem desenvolvendo o projeto PI&TT do Programa Rede Nordeste de Biotecnologia, as 

atividades tem como objetivos: mapear os potenciais de produtos gerados no âmbito da 

Renorbio; apropriar com qualidade os produtos gerados no âmbito da Renorbio; 

formação de recursos humanos em nível de doutoramento em extensão tecnológica com 

experiência em mapeamento; avaliação tecnológica e identificação dos produtos 

passíveis de apropriação, assim como Política de Propriedade Intelectual e de 

Transferência de Tecnologia.  

Sistema Brasileiro de Tecnologia (Sibratec): Instituído pelo Decreto 6.259 de 20 

de novembro de 2007, o Sibratec tem como finalidade apoiar o desenvolvimento 

tecnológico do setor empresarial nacional, por meio da promoção de atividades de 

pesquisa e desenvolvimento de processo e produtos voltados para a inovação e 

prestação de serviços de metrologia, extensionismo, assistência e transferência de 

tecnologia.   

Para atender a esses objetivos o Sibratec está organizado na forma de três tipos 

de redes denominados “componentes”: Redes Temáticas de Centros de Inovação, Redes 

Estaduais de Extensão Tecnológica e Redes Temáticas de Serviços Tecnológicos34.  

                                                      
34  Atualmente,  o Cetene integra três redes do Sibratec: Rede de Extensão Tecnológica da Bahia, 
que apóia a melhoria de produtos e processos em micro, pequenas e médias empresas; Rede de 
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Na área de biotecnologia a Região conta com projetos para estruturar  

laboratórios em quatro estados: Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia, que 

ofertam serviços de “avaliação da conformidade” para auxiliar as empresas na 

superação de exigências técnicas para o acesso aos mercados interno e externo. Cabe a 

ressalva que embora o Sibratec esteja instituído desde 2007 as ações encontram-se em 

processo de implantação. De acordo com informações colhidas junto a coordenação do 

Sibratec,  até dezembro  de 2011,  as propostas voltadas para a área de  biotecnologia, 

envolvendo serviços tecnológicos encontravam-se em processo de análise junto a Finep. 

Indicando que as atividades do Sibratec na área de biotecnologia ainda não se 

concretizaram.  

 Neste ponto gostaríamos de destacar que mediante análise do material de 

divulgação  da Renorbio verificamos a existência de  proposta para   elaboração do 

Projeto para estruturar a Rede Sibratec-Renorbio, a fim de se levar as ações 

desenvolvidas no NPG-Renorbio ao ambiente empresarial (RENORBIO, 2010).  

Proposta que poderá incorrer em duplicação de projetos com finalidades em comum.  

Parques Tecnológicos: para a promoção da inovação, a Região conta ainda com 

oito parques tecnológicos os quais congregam em torno de 150 empresas (ANPROTEC, 

2008), instalados em seis estados nordestinos (Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte 

não dispõem de Parques Tecnológicos).  

Dentre esses parques enfatiza-se a importância do Parque de Desenvolvimento 

Tecnológico – Padetec (CE) e da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba – PaqTcPB 

(PB). O primeiro por dispor de incubadoras de empresas nas quais  as spin-offs de 

biotecnologia localizadas na Região contam com o apoio deste parque para se 

desenvolverem. Além disso, conta com  registro de patentes envolvendo a biotecnologia 

intermediária. O segundo por ser incubadora âncora do programa Primeira Empresa 

Inovadora (Prime), que visa apoiar empresas nascentes inovadoras no Brasil.  

Centro de Pesquisas Agropecuário: inclui-se nessa categoria as unidades 

descentralizadas da  Embrapa. Criada em 1973, com sede em Brasília, conta com 46 

unidades de pesquisa, espalhadas nas cinco regiões do Brasil. Em 1975 o Nordeste 

passa a receber os primeiros centros. Atualmente a  Região concentra oito (15,6%) das 

                                                                                                                                                            
Microeletrônica, para a realização de serviços em microeletrônica como projetos, testes e fabricação de 
circuitos integrados de aplicação específica (ASICs e IP-Cores); e Rede de Eletrônica para Produtos, com 
serviços que buscam integrar soluções completas para projeto, prototipação e testes de produtos de 
sistemas de eletrônica embarcada.  
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unidades descentralizadas e uma Unidade de Execução de Pesquisa. Dos centros 

instalados na Região quatro contam com pesquisadores envolvidos nos cursos de pós-

graduação em biotecnologia.   

De acordo com Valle (2006) a Embrapa consiste na principal instituição em 

biotecnologia agrícola no País, que mediante  parceiras com universidades, empresas e 

instituições de pesquisa estaduais e federais têm desenvolvido pesquisas que permitem 

ao Brasil competir nacional e internacionalmente com o mercado de Organismo 

Geneticamente Modificados (OGMs).   Até julho de 2010 a Embrapa detinha 20,4% do 

registro de cultivares depositados no Brasil. Dos quais 89,1% encontram-se 

relacionados à soja, trigo, arroz, algodão, sorgo e feijão. Destes, a soja corresponde a 

49,81% de cultivares registrados.  

 Além dos Centros de Pesquisas existentes na Região a Embrapa conta com o 

apoio das Organizações Estaduais  de Pesquisas – OEPAS, que integram o Sistema 

Nacional de Pesquisa Agropecuária - SNPA. O Nordeste dispõe de seis OEPAS, 

destacando-se na área de biotecnologia vegetal a EBDA, por dispor de registro de 

cultivares relacionadas ao algodão e por manter vínculos com grupos de pesquisas em 

biotecnologia com temáticas voltadas para “melhoramento genético vegetal”.  

Centro de Pesquisas em Saúde: unidade técnico-científica da Fundação Oswaldo 

Cruz. O Nordeste dispõe de dois centros: o Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães – 

CPqAM (PE) e o CPqGM (BA). Estes desempenham papel estratégico na interface dos 

sistemas de ciência e tecnologia em saúde e tem por missão o enfrentamento dos 

problemas sociossanitários no Nordeste brasileiro, atuando como expressivo suporte ao 

Sistema Único de Saúde (SUS). O CPqAM desenvolve trabalho sistemático de pesquisa 

e de ensino em diversos campos da saúde pública, doenças infectocontagiosas e no 

combate a endemias. Quanto ao CPqGM o foco da pesquisa recai sobre: patologia, 

imunopatologia, biologia molecular, parasitologia, ecologia e controle de doenças 

infectoparasitárias (tais como a AIDS, a anemia falciforme, a doença de Chagas, a 

esquistossomose, a hanseníase, as hepatites, a leishmaniose, a leptospirose, as 

meningites bacterianas e a tuberculose). 

Dessas instituições, o CPqGM destaca-se na área de biotecnologia por dispor de 

cursos de Pós-Graduação strictu sensu (mestrado e doutorado).  

 Laboratórios de pesquisa: em função de contar com competências nas áreas da 

química fina, caprinocultura, piscicultura, sucroalcoolquímica, agricultura e exploração 

de recursos do mar, bem como ter participado da rede genoma regional. Atualmente a 
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Região conta com uma rede de laboratórios que interliga diferentes atores que trabalham 

na área de biotecnologia. Em virtude do  número  de laboratórios que se encontram 

envolvidos em   pesquisas de biotecnologia, optou-se por apresentar uma lista no final 

desse trabalho (APÊNDICE C). Nesse ponto, é preciso lembrar que em função de a 

biotecnologia moderna exigir um forte aparato laboratorial as instituições têm mantido 

parcerias no sentido de utilizar as instalações de forma coletiva a fim de evitar 

duplicidade de instalações físicas e de material de consumo.   

Dentre os laboratórios existentes na área da biotecnologia moderna, 

especificamente na área genômica, destacamos: Laboratório de Bioinformática – 

LABBI (BA); Laboratório de Estudos Genômicos e de Histocompatibilidade – 

LEGH/Hospital Universitário (MA); Laboratório de Bioquímica Molecular; Laboratório 

de Manipulação de Oócitos e Folículos Ovarianos Pré-antrais – LAMOFOPA (CE); 

Laboratório de Biologia Molecular e Genômica (RN); Laboratório de Genética de 

Recursos Marinhos (RN); Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami – LIKA (PE).  

Na área de transgeníase animal elencamos o Laboratório de Fisiologia e 

Controle da Reprodução – LFCR (CE). Na área vegetal, o Laboratório de Bioquímica 

Humana da UECE desenvolve pesquisas que visam o desenvolvimento de vacinas no 

combate à dengue. Na área de bioenergia, o Laboratório de Bioquímica (RN) realiza 

pesquisas envolvendo desempenho fermentativo de leveduras do bagaço da cana-de-

açúcar e do pedúnculo de caju para a produção de etanol. Na área ambiental, o 

Laboratório de Ecologia Microbiana e Biotecnologia (CE) desenvolve pesquisas 

voltadas para a recuperação de ambientes contaminados com petróleo e derivados. 

Convém ressaltar que o número de laboratório apresenta-se de forma bastante 

heterogênea entre os estados da Região.  O gráfico 1 apresenta o número de laboratórios 

por estado.  
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Gráfico 1 – Número de laboratórios (por Estado) envolvidos com pesquisas 
biotecnológicas. Região Nordeste/Brasil. 2010.  

 

 
Fonte: Adaptado a partir do apêndice C.  

 

Para finalizar este item chamamos a atenção para a estrutura de CT&I na 

Região, dando-se destaque aos estudos de Viana, Santos e Silva (2009), que numa 

análise sobre a estrutura tecnológica do Nordeste constataram, mediante  modelos 

econométricos, que a Região apresenta alta concentração da estrutura tecnológica nos 

estados: Bahia (especificamente em Salvador), Pernambuco (Recife) e Paraíba 

(Campina Grande). No entanto, apenas Pernambuco e suas macrorregiões encontram-se 

melhor preparados para dar sustento a esforços inovadores internos, a infraestrutura dos 

demais estados apresentam pouca estrutura de suporte à inovação em qualquer ramo de 

atividade econômica. Indicando que qualquer tentativa de consolidação de um SRI deve 

ser realizada mediante a abordagem de cooperação.   

Outro ponto a se reter  na análise das instituições aqui relatadas consiste na 

observação de que não foi possível verificar como irá se desenvolver o processo de 

transferência de tecnologia para os APLs, conforme proposta contida no PNDR,  ou 

seja, sabe-se que as modernas técnicas da biotecnologia devem ser direcionadas para os 

APLs, mas os caminhos para que isso aconteça ainda não foram traçados.  A seguir 

apresentaremos a infraestrutura empresarial da Região.  
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2.6 Infraestrutura empresarial  

 

As práticas de pesquisas em biotecnologia tem possibilitado o surgimento de 

cientistas-empreendedores, como exemplo mencionamos as  empresas de biociências na 

Região. Convém destacar que em relação às empresas de biociências, o Nordeste detém 

16 empresas, correspondendo a 6,3% do parque nacional (Quadro 4). Destas, 50%, ou 

seja, oito, são de biotecnologia.  

Sobre as empresas de biotecnologia cabe aqui destacar que desde 2001 a 

Fundação Biominas tem envolvido esforços no sentido de contextualizar o parque de 

empresas de biotecnologia no Brasil. De acordo com a Fundação Biominas (2009)35 o 

Brasil conta com 110 empresas de biotecnologia36, tendo as Regiões Sudeste (72,7%) e 

Sul (13,6%) com o maior número delas. O Nordeste responde por 7,3% do total de 

empresas residentes no país (QUADRO 3), ocupando a terceira posição no ranking 

nacional, seguido de perto pela Região Centro-Oeste, que detém seis empresas (5,4% do 

total).  

Com relação ao setor de atuação das empresas de biotecnologia no âmbito 

nacional, é possível verificar, por meio da pesquisa realizada pela Fundação Biominas 

(2007), que 22,5% direcionam-se para o setor de agricultura, seguido por insumos 

(21,1%) e saúde animal (18,3%) e humana (16,9%). Sobre o tempo de maturidade das 

empresas verifica-se que os setores de saúde animal, meio ambiente e agricultura 

encontram-se há mais tempo no mercado.  

Das empresas participantes da pesquisa 35,21% encontravam-se instaladas em 

incubadoras, sendo que no Nordeste este percentual corresponde a 50%. Esses 

indicadores mostram que a Região é composta por empresas muito novas, não diferindo 

dessa forma da realidade nacional. As empresas de biotecnologia, por setor e residência, 

encontram-se listadas no quadro 5.  

 

 

 

                                                      
35  Em 2009 a Fundação Biominas direcionou questionários para empresas de Biociências.  
36  A Fundação Biominas utiliza como critério para a definição de uma empresa de Biotecnologias 
as definições propostas pela OCDE (2006, p.7), que consiste: “empresas cuja atividade comercial 
principal envolve a aplicação de técnicas biotecnológicas avançadas para a produção de bens e serviços 
e/ou para realização de pesquisa e desenvolvimento (P&D) ”, e utiliza técnicas de DNA/RNA, proteínas e 
outras moléculas, cultura e engenharia de células e tecidos, técnicas de processamento biotecnológico, 
vetores gênicos de RNA, bioinformática e nanobiotecnologia.  
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Quadro 5 - Empresas de Biociências por setor, cidade (UF) residentes no Nordeste 
brasileiro. 
 

Biotecnologia Biociências 

Empresa Setor Cidade 

(UF) 

Empresa Setor Cidade (UF) 

Interacta Ltda Agricultura 
 

Maceió 
(AL) 

Biobrax Bioenergia 
 

Salvador 
(BA) 

Quantas 
Biotecnologica S/A 

Agricultura 
 

Camaçari 
(BA)  

ACP 
Biotecnologia 

Insumos 
 

Fortaleza 
(CE) 

Pronat Agricultura 
 

Fortaleza 
(CE) 

Bioclone Ltda. Agricultura 
 

Icapuí (CE) 

Genpharma 
Saúde 
Humana 

 
Fortaleza 
(CE) 

Biovetech 
Saúde 
Animal 

Recife (PE) 

TissueBond 
Saúde 
Humana 

Recife 
(PE) 

Caltech 
Saúde 
Humana  

Recife (PE) 

Bioenzima Ltda. Misto 
 

Caruaru 
(PE) 

Genearch 
Aquacultura 

Saúde 
Animal 

Rio do 
Fogo (RN) 

Biogene 
Saúde 
Animal 

Recife 
(PE)  

Genetech Insumos Recife (PE) 

Bioticom – 
Biotecnológica 

Ltda.  

Meio 
Ambiente 

Recife 
(PE)  

Nuteral  Saúde  
Humana 

Fortaleza 
(CE) 

Fonte: Fundação Biominas. Abr./2010.  

Com base nas informações apresentadas no quadro acima é possível verificar 

que apenas quatro estados, dentre os nove, hospedam empresas na área de biotecnologia 

(Pernambuco dispõe do maior número de empresas de biotecnologia seguido pelo 

Ceará). Quanto aos setores de atuação das empresas verifica-se que a Região Nordeste 

mantém relação com o cenário nacional, em que Agricultura, Saúde Animal e Saúde 

Humana se apresentam com maior número de empresas.  

Tendo como base essas discussões, e o fato de a biotecnologia ser apontada 

como um setor para melhorar o desempenho produtivo dos APLs,  iremos discorrer a 

seguir sobre como se dá o processo de inovação no meio empresarial.  Os dados foram 

obtidos mediante a  Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC) realizada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com o apoio da Finep e do MCT.  
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Cenário Inovador da Região Nordeste 

 

Inicialmente torna-se oportuno destacar que embora a biotecnologia integre a 

base produtiva de diversos setores da economia brasileira (ASSAD e AUCELIO, 2004) 

não existe ainda uma classificação da biotecnologia como indústria37, tendo em vista o 

seu caráter multidisciplinar e por se encontrar na fronteira do conhecimento impactando 

diferentes mercados.  

Assim, a Pintec não apresenta dados relativos à indústria/empresa de 

biotecnologia.. Por outro lado, acreditamos que a mesma fornece insights importantes 

sobre como as empresas aumentam o processo de inovação no desenvolvimento de 

produto ou processo. Essas discussões tornam-se oportuna tendo em vista que  as 

políticas regionais evocam a biotecnologia para aumentar a competitividade dos APLs.  

Outro elemento que fortalece a opção por utilizar os dados da Pintec se dá 

mediante a inserção do item38 “Uso da biotecnologia e da nanotecnologia” no 

questionário. A inclusão destas questões no questionário na pesquisa de inovação 

brasileira, nos permite concluir que existe  o reconhecimento destas áreas para aumentar 

a competitividade da empresa e, consequentemente, validam o caráter inovador da 

adoção das técnicas ofertadas pela biotecnologia e nanotecnologia39.  

Tomando como base esses elementos descreveremos a seguir os dados das 

empresas que realizaram inovação na esfera brasileira, destacando a Região Nordeste. 

Na recompilação dos dados, optamos por adotar as seguintes variáveis: empresas que 

inovaram; empresas que promoveram inovação de produtos ou processos; origem das 

atividades inovadoras; depósito de patente, número e nível de qualificação das pessoas 

ocupadas com P&D; e fontes de informação utilizadas pelas empresas para inovarem 

(Tabela 2).  

 

 

                                                      
37  A OCDE (2005), não considera a biotecnologia  uma indústria, não estando incluída nas 
classificações industriais. No Brasil, diferentes autores apontam que a biotecnologia é uma indústria 
emergente e competitiva (FONSECA, 2009; ANDRADE JÚNIOR, 2004; FUNDAÇÃO BIOMINAS, 
2007).  
38  No questionário PINTEC – 2006 aparece pela primeira vez o item “Uso da Biotecnologia”, para 
2008 é acrescido a este a análise envolvendo “Uso da nanotecnologia”. 
39  De acordo com informações coletadas em março de 2011, junto a Diretora da Pintec/IBGE, os 
dados absolutos referentes as empresas que utilizam a biotecnologia e a nanotecnologia não se encontram 
disponíveis para divulgação. A justificativa encontra-se fundamentada no processo de validação dos 
dados. Até o momento de nosso contato (via telefone e e-mail) os dados referente a essas questões não 
foram validados pela equipe técnica responsável pela análise da Pintec. 
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Tabela 2 - Empresas de indústria extrativa e de transformação que implementaram 
inovações. Total de empresas consultadas e percentual das empresas que 
implementaram inovação de produto ou processo, depósito de patente e pessoas 
ocupadas em pesquisa e desenvolvimento, segundo as grandes Regiões e Unidades de 
Federação selecionadas. Período: 2006 a 2008.  

Região/Estado Total de 

empresas 

consultadas  

Inovação de produto 

ou processo 

Depósito de 

patente 

Pessoas ocupadas 
em Pesquisa e 

Desenvolvimento 

BRASIL 100.496 38.299 3.473 48.082 

NORTE 3.463* 3,23 1,21 1,87 

Amazonas 737 36,23 1,18 78,85 

Pará 1581 34,95 0,03 12,14 

NORDESTE 10.699* 9,45 4,61 4,44 

Ceará 2.085 23,22 21,61 60,71 

Pernambuco 2.312 20,15 10,62 7,50 

Bahia 2.967 29,93 60,00 2,59 

SUDESTE 54.418* 52,88 63,60 68,22 

Minas Gerais 12 578 25,71 14,22 12,04 

Espírito Santo 2 673 4,70 1,14 1,48 

Rio de Janeiro 5 205 8,46 4,66 12,00 

São Paulo 33 962 62,41 79,99 74,48 

SUL 26 133* 28,41 25,19 23,15 

Paraná 8 534 33,47 26,06 25,51 

Santa Catarina 8 472 29,50 31,54 32,07 

Rio Grande do Sul 9 127 37,04 42,52 42,48 

CENTRO-OESTE 5 784* 6,03 5 2,32 

Goiás  3 301 54,59 93,55 79,25 

* Total de empresas consultadas por região. Na PINTEC os resultados detalhados são apresentados 
apenas para os grandes centros por região. 
Fonte: Pintec 2008/IBGE Dados Regionais. 2010. Adaptado a partir das Tabelas 2_01 e 2_05. Disponível 
no site: http://www.pintec.ibge.gov.br. Acesso em 03 de nov. de 2010.  

 
 
 Observando os resultados gerais da inovação no Brasil (Tabela 2), vê-se que o 

Nordeste conta 9,45% das empresas que implementaram inovação, ocupando a terceira 

colocação dentre as regiões brasileiras. Quando se analisa os percentuais de empresas 

que implementaram inovação em produto ou processo dentre as Unidades da Federação, 

é possível verificar que as Regiões Norte e Nordeste apresentam baixa variação   nas 

taxas percentuais de empresas inovadoras entre os estados, indicando que o grau de 

inovação nas regiões brasileiras apresentam dinâmica muito próxima (homogênea). 
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Divergindo desse movimento encontra-se a Região Sudeste, onde os estados: Espírito 

Santo (4,20%)  e Rio de Janeiro (8,46%)  -  dispõe da menor taxa de empresas que 

implementou inovação- enquanto Minas Gerais (14,22%) e São Paulo (79,99%) 

apresentam maior dinamismo.  

Dentre as empresas da Região Nordeste que implementaram inovações apenas 

4,61% realizaram depósito de patentes, enquanto que na Região Centro-Oeste este 

percentual foi de 5%. Quando se compara o número de empresas pesquisadas entre as 

duas Regiões (10.669 empresas/Nordeste e 5.784 empresas/Centro-Oeste) observa-se 

que a Região Centro-Oeste apresenta maior dinamismo com relação ao registro de 

patentes. Dentre os estados do Nordeste vê-se que a Bahia apresenta maior dinamismo 

no depósito de patentes. Neste item é importante destacar que desde 2004 o estado 

abriga os integrantes da Rede NIT-NE, que vem atuando junto à comunidade acadêmica 

e empresarial do estado e região, na busca de implementar a cultura da inovação. Fato 

este que pode ser utilizado para justificar o fortalecimento dessa Região na atividade 

inovativa. A esse dado se agrega o fato de residir nesse estado maior adensamento de 

empresas no setor da química fina. 

Outro ponto ainda a ser observado se dá com relação ao número de pessoas 

envolvidas com P&D nas empresas da Região Nordeste (APÊNDICE D). É possível 

verificar que em relação ao Centro-Oeste a Região Nordeste dispõe praticamente do 

dobro de pessoas envolvidas, tendo o estado do Ceará o maior número de pessoas 

envolvidas com P&D (60,71%). Quanto ao nível de qualificação das pessoas ocupadas 

com P&D nas empresas localizadas no Nordeste, verifica-se que estas se encontram nas 

mãos dos graduados e nos concludentes do ensino médio. Quando se analisa a 

participação dos pós-graduados nas atividades de P&D é possível observar que a maior 

frequência destes ocorre na Região Norte e Centro-Oeste, com aproximadamente 

17,40% de pessoal, seguidos da Região Nordeste com 16,25%.  

Com relação às fontes de informações utilizadas para promover a inovação em 

produtos ou processos, verificou-se que estas ocorrem de forma preponderante no 

Brasil, o que deixa transparecer que a adoção de tecnologia estrangeira apresenta pouca 

representatividade no panorama da inovação brasileira.  

Sobre os recursos mais utilizados pelos empresários para obter informações 

sobre inovações, estes consistem em redes de informação informatizadas, feiras e 

exposições. Universidades, institutos de pesquisas ou centros tecnológicos e instituições 
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de testes, ensaios e certificações obtiveram os menores percentuais com relação ao grau 

de importância para obtenção de inovação.  

No âmbito da Região Nordeste foi possível constatar que os empresários 

dispõem de preferência por centro de capacitação profissional e assistência técnica, 

além de  feiras e exposições para atualizarem-se com relação à inovação de produto ou 

processo. É importante ressaltar que dentre as empresas que realizaram inovações 

apenas 7,72% o fizeram mediante atividades internas de P&D, as demais realizaram 

mediante informações coletadas juntas a fornecedores, entre outros.  

Isto posto, é interessante observar essas características a fim de traçar políticas 

que atendam as particularidades, bem como, promova mudanças nas práticas inovativas 

a fim de que as diretrizes contidas nas políticas regionais voltadas para a implantação da 

biotecnologia no ramo empresarial sejam efetivamente desenvolvidas.  

 

À Guisa de Conclusão  

Com base nas análises empreendidas neste capítulo foi possível verificar que é 

sobre os setores farmacêuticos, produtos naturais, sucroalcoolquímico e mediante a 

consolidação de complexo químico industrial diversificado que se consolida na Região 

os recursos humanos que irão compor a base científica e tecnológica das técnicas da 

biotecnologia moderna. Verificamos, também, que é sobre as políticas de incentivos 

fiscais voltados para o Nordeste, especificamente o Polígono das Secas, que se dá a 

consolidação da primeira empresa de biotecnologia do Brasil  

A institucionalização da biotecnologia na Região ocorre em meados da década 

de 80, mediante as diretrizes propostas nas Políticas de Desenvolvimento Nacional e 

Regional. No entanto, não existe demanda por parte do setor científico (Universidade) e 

empresarial. Convém ressaltar que a adoção da biotecnologia, no cenário regional, 

encontra-se ancorada nas políticas nacionais (âmbito federal) de C&T  e sob as práticas 

de descentralização do parque industrial brasileiro.  

Na década posterior, a biotecnologia é apontada como um dos setores 

responsáveis para promover a competitividade do setor empresarial. Para realizar tal 

intento é proposto que os conhecimentos produzidos (considerados de alto valor 

agregado) sejam levados aos APLs a fim de se integrar a indústria local aos grandes 

projetos industriais que vêm sendo implantados no Nordeste.  
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A inserção de pesquisadores da Região nas técnicas de biotecnologia moderna 

ocorre de forma efetiva na década de 2000, mediante o Programa Regional Genoma 

instituído pelo Governo Federal. A participação neste programa fortalece a  

infraestrutura laboratorial e insere a Região no contexto nacional das políticas CT&I.  

Com os desdobramentos das ações de CT&I voltadas à biotecnologia na Região, 

verifica-se:  

As técnicas da biotecnologia moderna se inserem na Região por meio  dos 

produtos que dinamizaram no século passado a economia do Nordeste (cacau, cana-de-

açúcar e algodão) e sobre a indústria de papel e celulose (biomassa).  

No cenário da integração nacional, foi possível o surgimento de novos atores 

para compor a infraestrutura necessária ao desenvolvimento da CT&I em biotecnologia 

Dentre os atores citam-se: INSA, Renorbio, INCT e Cetene. Cabe enfatizar que embora 

tenha provocado incremento na infraestrutura física a Região conta com alta 

concentração de instituições e laboratórios  em apenas três estados, além disso apenas a 

Renorbio desenvolve ações promovendo a integração das  instituições localizadas em 

diferentes Estados da Região. As demais, dispõe de raio atuação praticamente restrita ao 

âmbito estadual.  

A respeito do tema básico das linhas de pesquisas dos projetos desenvolvidos na 

Região – na área de biotecnologia – verificamos que ele se encontra assentado sobre o 

semiárido, onde a biotecnologia vem para resolver os principais problemas, bem como 

para aproveitar as potencialidades referentes à biodiversidade da Região. Ao 

analisarmos a forma de atuação dos atores mencionados acima verificamos que não 

existe entre ambos um projeto de cooperação, ou seja, ambos realizam as atividades 

(pesquisas e extensão) de forma pontual.   

Outro ponto que chamamos atenção ocorre para a existência, na Região,   de três  

grupos  - que mantém propostas - na área de CT&I. O primeiro refere-se elaboradores 

das políticas regionais – representadas pela Sudene e Ministério da Integração 

Nacional; a segunda envolve a comunidade científica – aqui representada por 

pesquisadores e instituições de pesquisa e o terceiro engloba a bancada de C&T– 

representada pelos políticos pertecentes ao âmbito federal e estadual. Embora esses 

grupos disponham de diretrizes e discussões que se mostram de natureza complementar, 

não existe um projeto coeso, ou melhor, uma ação conjunta  entre ambos.  

Cabe ressaltar que a complementariedade das questões evocadas por esses 

grupos tornam-se extremamentes importantes, considerando  que o panorama das 



97 
 

 

práticas da inovação na Região mostram-se bastante complexas em que a cultura para a 

inovação e os índices educacionais da Região se encontrarem entre os mais baixos do 

país. Outro aspecto a se observar é que embora exista a compreensão de que o 

conhecimento produzido na área de biotecnologia deva ser levado aos APLs, não existe 

estudos/projetos que estimulem o debate e, consequentemente, a implementação de 

ações que visem a transferência do conhecimento. Apenas o grupo que formulou o 

PDCTNE (bancada de C&T) chama atenção para a necessidade de se formar recursos 

humanos a fim de possibilitar a transferência de tecnologias para as pequenas e médias 

empresas.  

Diante dessas reflexões, podemos inferir que as atuais ações de CT&I 

possibilitaram a emersão de instituições que fomentam a construção de conhecimento e 

transferência de tecnologia em biotecnologia, no entanto, o grau de imersão desses 

atores precisa ainda ser intensificado. É conveniente destacar que além da  infraestrutura 

existentes,  as políticas de CT&I tem mobilizado ações visando a formação de recursos 

humanos na área de biotecnologia. Este é o objeto de análise do próximo capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 

3  RECURSOS HUMANOS EM BIOTECNOLOGIA NO NORDESTE 

BRASILEIRO 

 

O presente capítulo  objetiva analisar a formação de recursos humanos em biotecnologia 
em relação aos temas regionais e  as  áreas de fronteira da biotecnologia.  As discussões 
buscam  caracterização a formação de recursos humanos em biotecnologia no cenário 
brasileiro, seguida da análise  do cenário existente na região Nordeste. Neste as 
discussões envolvem dois ambientes: os Cursos de Pós-Graduação em Biotecnologia  e 
os Grupos de Pesquisa cadastrados na Plataforma Lattes do CNPq. O capítulo está 
estruturado em quatro seções. Na primeira seção encontra-se a  descrição dos recursos 
humanos em biotecnologia, seguida do panorama regional. A  terceira versa sobre a 
pós-graduação e a quarta elenca os grupos de pesquisas em biotecnologia.  

 

3.1 Caracterização da Formação de Recursos Humanos em Biotecnologia 

 

 

A formação de Recursos Humanos para compor o cenário da C&T passa a ter 

prioridade durante o II PBDCT. Neste, áreas básicas como Bioquímica, Biologia 

Molecular e Celular, Imunologia, Microbiologia e Parasitologia Básica – que compõem 

a biotecnologia tradicional – serão as áreas a formar os primeiros profissionais para 

atuarem nas novas técnicas da moderna biotecnologia durante as décadas seguintes 

(AUCÉLIO e SANT’ANA, 2006). 

O desenvolvimento de políticas voltadas para o progresso da biotecnologia no 

início da década de 2000 intensificou  os programas de C&T voltados para a formação 

de pessoal, dando-se de forma mais intensa durante a inserção do Programa Nacional de 

Biotecnologia e Recursos Genéticos (BRASIL, 2002).  

Outro instrumento que veio fortalecer a discussão a respeito da formação de 

recursos humanos para a biotecnologia consiste na PDB, instituída mediante o Decreto 

nº 6.041, de 08 de fevereiro de 2007. A PDB encontra-se estruturada em duas áreas: 

setoriais e estruturantes. As áreas setoriais são objeto de programas específicos e 

contemplam quatro áreas:  saúde humana,  agropecuária,  indústria e  meio-ambiente. 

Quanto às áreas estruturantes, elas elencam também quatro ações: investimentos,  infra-

estrutura,  marcos regulatórios e recursos humanos.  
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Ressaltamos que o tema da Formação de Recursos Humanos em Biotecnologia 

foi explorado em diferentes ângulos, tendo a questão nacional como foco de estudo. 

Dentre esses, destacaremos as conclusões de alguns estudos.   

Batalha et al (2004, p. 281) alertam para a excessiva concentração da formação 

de pessoal na região sudeste; baixa inserção de pesquisadores (doutores) na área 

empresarial; e a existência de lacunas potenciais na formação de pessoal em 

Bioinformática, Tecnologia de Tecidos, Fármacos, Proteômica,  Biossegurança,  e 

Bioética. Felipe (2005) propõe ações para a formação na área de biotecnologia, 

contemplando os diferentes níveis de formação (ensino médio/técnico; graduação e pós-

graduação). Mendonça e Freitas (2009) alertam para a concentração de grupos nas 

regiões Sul e Sudeste, e Trigueiro (2010) chama a atenção para  a baixa frequência de 

grupos de pesquisas provenientes das áreas de humanas e correlatas e a inexistência de 

pesquisadores que vinculem a problemática do jornalismo científico ― apontado pelos 

estudos prospectivos do CGEE ― como importante para as áreas ‘portadores de futuro’  

dentre as quais a biotecnologia encontra-se inserida.   

A partir da diretriz  apontada na área estruturante recursos humanos40 (BRASIL, 

2007a) e da leitura dos artigos acima mencionados, iremos analisar neste capítulo a 

formação de recursos em biotecnologia no Nordeste brasileiro.  

  

Percurso Metodológico  

 

Para atender ao objetivo acima descrito, utilizamos como fonte as linhas de 

pesquisa dos cursos de pós-graduação stricto sensu e dos grupos de pesquisas em 

Biotecnologia ofertados na região Nordeste. A escolha das fontes de pesquisas se deu 

em função de se entender que estas possibilitam evidenciar os temas que prevalecem e 

os que deixam de ser explorados. Em virtude da coleta de dados envolver dois universos 

(os cursos de pós-graduação e os grupos de pesquisa), apresentaremos, por ambiente, a 

forma como os dados foram coletados e analisados.  

 

 

 

                                                      
40  A PDB elenca como diretriz para a área de recursos humanos “Incentivar a formação e 
capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento de C&T e inovação em biotecnologia, em 
especial para atendimento das demandas da bioindústria” (BRASIL, 2007, p. 21). 



100 
 

 

I – Cursos de Pós-Graduação  

 

Como fonte de pesquisa para este ambiente, utilizamos o link “Cursos 

recomendados”, encontrado no portal eletrônico da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de  Pessoal de  Nível Superior  (Capes). Ali, coletamos dados como nome da 

instituição, conceito avaliativo e linhas de pesquisa das áreas que selecionamos41, a 

saber: Multidisciplinar, Ciências Biológicas I, Ciências Agrárias I, Interdisciplinar e 

Química. Após essa coleta inicial e na tentativa de buscar informações sobre a 

estruturação do curso (ano de início, número de docentes, vagas ofertadas anualmente e 

detalhamento das linhas de pesquisa), valemo-nos dos sítios eletrônicos dos programas 

de pós-graduação de cada uma das instituições coletadas. Esse processo ocorreu entre 

maio e dezembro de 2010. 

  

II – Grupos de Pesquisas  

 

Com relação às informações referentes aos grupos de pesquisas utilizamos a 

base corrente do Diretório dos Grupos de Pesquisa, disponibilizado no sítio eletrônico 

do CNPq. A coleta de dados ocorreu no período de 27 a 28 de junho de 2010, 

utilizando-se o descritor “biotecnologia” no campo “Consultar por” e as Unidades da 

Federação (UFs) dos estados que compõem o Nordeste no ícone “Filtro”. Sobre o uso 

do descritor “biotecnologia”, gostaríamos de salientar que, embora cientes de a área 

envolver a agregação de diversas técnicas (OCDE, 2005), optamos por usar apenas o 

termo “biotecnologia”, por dispor de maior generalidade e entendermos que, no 

momento em que o pesquisador líder preenche o banco de dados do Diretório de Grupo, 

este apresenta de forma explícita o desejo de trabalhar/pesquisar a temática. Escapam a 

esse procedimento os grupos cadastrados na área de conhecimento “Engenharias” que 

em função de os pesquisadores utilizarem com maior freqüência o termo bioprocessos, 

                                                      
41  A Portaria Capes nº 9 de 23 de janeiro de 2008, criou a Grande Área Multidisciplinar, a qual é 
composta pelas áreas: Interdisciplinar; Ensino de Ciências e Matemática; Materiais; Biotecnologia; Meio-
Ambiente e Agrárias; Engenharia/Tecnologia/Gestão; Saúde e Biológicas; e Sociais e Humanidades. 
Ressalta-se que apesar de o Programa de Pós-Graduação dispor do termo “biotecnologia” o curso poderá 
ser agrupado nas áreas de conhecimento em Ciências Biológicas I,  Ciências Agrárias, Interdisciplinar e 
Química. Enquadramento que depende da ênfase apresentada nas linhas de pesquisa adotadas no projeto 
pedagógico do curso. 
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optamos por utilizar os descritores “biotecnologia” e “bioprocessos” para a localização 

dos grupos.  

Dessa forma, deve-se levar em conta que provavelmente nem todos os grupos 

que abordam, nas linhas de pesquisa, as técnicas de biotecnologias serão aqui 

apresentados. No entanto, acreditamos que os dados apresentados fornecem uma visão 

geral sobre os temas de pesquisas ora desenvolvidos pelos pesquisadores residentes na 

Região.   

A partir dos grupos exibidos no Diretório dos Grupos por UFs, coletávamos  as 

seguintes variáveis: nome do grupo de pesquisa, área predominante, ano de formação, 

instituição, linha de pesquisa, número de pesquisadores, estudantes, técnicos e empresas 

envolvidas. Os dados foram organizados em um único arquivo do software “Excel”, em 

planilhas individuais, identificadas pelas siglas dos estados que compõem o Nordeste.  

Ressalta-se que durante a análise dos dados foi possível perceber que, embora 

em alguns grupos constasse o termo biotecnologia em suas linhas de pesquisa, as 

atividades desenvolvidas não demonstravam relação com os temas regionais ou 

nacionais envolvendo a área de biotecnologia. Assim, quatro grupos cadastrados  no 

estado de Pernambuco e dois no Ceará foram retirados do banco de dados. 

 Após o registro dos dados referente aos cursos de pós-graduação e grupos de 

pesquisas, verificamos a necessidade de se estruturar uma análise que evocasse os temas 

regionais e de fronteira da biotecnologia.  

 Para a localização dos temas regionais, adotamos os “Temas prioritários 

sugeridos pelos governos estaduais”, apenso ao Aviso Etene/FUNDECI/MCT (BNB, 

2003).  A opção por este documento se deu em função de ele estar relacionado à 

chamada de projetos de pesquisas voltados para a área de biotecnologia e encontrar-se 

relacionados às demandas de tecnologias para os APLs.  Consistindo, dessa forma, no 

único documento encontrado em que os temas regionais são elencados com 

direcionamento de pesquisas para a área de biotecnologia.  

 Com relação aos temas de fronteiras, utilizamos como fonte de informação dois 

documentos: o primeiro consiste na PDB, instituída  por meio  do Decreto nº 6.041, de 

08 de fevereiro de 2007; o segundo trata-se do estudo prospectivo Visão de Futuro e 

Agenda INI Biotecnologia 2008-2025  (INI-Bio), elaborado pela Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial (ABDI) em conjunto com o Centro de Gestão e Estudos 

Estratégicos (CGEE). A escolha por estes documentos se deu em função da PDB 

envolver as áreas setoriais priorizadas para a área de biotecnologia, enquanto o INI-Bio 
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apresenta, com bases em mapas tecnológicos, as áreas de fronteiras da biotecnologia a 

serem desenvolvidas no Brasil até 2025.    

 Após a escolha destes documentos, verificamos que as tipologias adotadas 

apresentavam diferentes divisões, por exemplo, a PDB menciona a área da 

Agropecuária, enquanto que no INI-Bio, esta se encontra inserida no setor de 

Agroindústria. Nos temas regionais, a Agropecuária equivale às áreas de Agropecuária 

e Agricultura. A partir dessas observações, elaboramos um quadro de equivalência de 

termos (Quadro 6), a fim de se buscar um ponto de convergência entre os documentos 

adotados.  

 

Quadro 6  – Vínculos entre os setores apresentados na PBD, temas regionais e setores 

selecionados do INI-Bio e áreas de fronteira.   

Área Setorial PDB Temas regionais Setor selecionado 
INI-Bio 

Área de fronteira (INI-Bio)* 

 
 
 
Saúde Humana 
 
 

 
 
 
Saúde 

 
Medicina e Saúde 

 

 
Genômica, pós-genômica e 
proteômica; célula-tronco; clonagem e 
expressão heteróloga de proteínas; 
novas tecnologias em reprodução 
animal e vegetal; função gênica, 
elementos regulatórios e terapias 
gênicas; engenharia tecidual; 
bioinformática 

 
 

Biofármacos 

 
 
Agropecuária 

 
 
Agropecuária  
e Agricultura 

 
 
Agroindústria 

Genômica, pós-genômica e 
proteômica; célula-tronco; clonagem e 
expressão heteróloga de proteínas, 
novas tecnologias em reprodução 
animal e vegetal; biodiversidade; 
biotecnologia agrícola; bioinformática 

 
Meio Ambiente 

 
Meio Ambiente 

 
Ambiental  

Genômica, pós-genômica e 
proteômica; nanobiotecnologia; 
conversão de biomassa; biodiversidade  

 
Industrial e outras 
aplicações  

 
Biomassa  

 
Biomassa 

Nanobiotecnologia; conversão de 
biomassa  

* A definições das áreas de fronteira encontram-se no Apêndice E 
Fonte: Adaptado a partir de Brasil (2007a), BNB (2003) e ABDI e CGEE (2008).  
 
 

   

 Após a organização desse quadro de referência optamos por organizar as linhas 

de pesquisas dos cursos de Pós-Graduação e dos grupos de pesquisa em formato de 

grafos42, tendo a área do conhecimento como vértice e, nos arcos, as linhas de 

                                                      
42  Formado por dois conjuntos: (i) conjunto V de pontos chamados vértices  ou nodos; (ii) e um 
conjunto de  vértices, que se chama arestas ou arcos e que indicam que nodos estão relacionados. Os 
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pesquisas. Para a construção dos grafos optamos por retirar os stopwords43 das linhas de 

pesquisas, a fim de melhorar a visualização dos dados e  possibilitar a análise 

comparativa entre as linhas de pesquisas e as áreas de fronteiras apresentadas na PDB e 

INI-Bio e os temas regionais.  Visando orientar a condução das análises e discussões, 

tomamos como parâmetro as definições das áreas de fronteiras contidas no INI-Bio 

(ABDI e CGEE, 2008).   

Os dados foram analisados mediante a técnica de análise categorial temática44, 

na qual  os setores da PBD, temas regionais e setores selecionados do INI-Bio e áreas de 

fronteira as áreas de fronteira se constituíram nas categorias de classificação, conforme 

apresentado no quadro 6.  

Com base nestes elementos metodológicos descreveremos a seguir uma análise 

da formação de recursos humanos no plano regional. Após essa visão panorâmica 

iremos adentrar nas análises voltadas para área de biotecnologia. Esta ocorrerá em dois 

momentos: o primeiro voltado para os cursos de pós-graduação Stricto Sensu e o 

segundo envolvendo a dinâmica dos grupos de pesquisas.  

 

3.2 Panorama Regional de Recursos Humanos no Nordeste Brasileiro  

 

Para a formação de recursos humanos na área de pós-graduação Stricto Sensu, o 

Nordeste conta com quatorze universidades estaduais, quatorze federais e, no universo 

das Instituições de Ensino Superior (IES) privadas, quatro destacam-se por ofertarem 

cursos de pós-graduação. Dessas, quatro Universidades (UFBA,  UFC, UFPE e  UFRN) 

foram apontadas no estudo “Quadro de atores selecionados no Sistema Nacional de 

Ciência, Tecnologia e Inovacão”, como instituições que apresentam “contribuições para 

o desenvolvimento científico e tecnológico e a ambiência para a inovação tecnológica 

no Pais” (CGEE, 2010a, p. 10) 

                                                                                                                                                            
grafos foram gerados no software Pajek. Disponível no site: http://vlado.fmf.uni-
lj.si/pub/networks/pajek/  
43  Palavras que se repetem inúmeras vezes no decorrer do texto ou palavras sem relevância 
aparente para o entendimento do texto, como por exemplo, preposição, artigos, conjunções e alguns 
caracteres sem efeito (SCHEIDT, 2007).  
44  Análise categorial temática tem por objetivo descobrir os núcleos de sentido que compõem uma 
comunicação cuja presença ou frequência signifiquem alguma coisa para o objetivo analítico visado 
(SOUZA JÚNIOR, MELO e SANTIAGO, 2010).  
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No panorama brasileiro, o Nordeste detêm 11.056 (18,84%) de mestres e 12.940 

(15,56%)   dos doutores portadores do título em diferentes áreas do conhecimento. 

Dados que proporcionam a relação de 26 doutores a cada 100 mil/hab (CNPq, 2010). 

Dos doutores 58,61% encontram-se envolvidos na área de docência (CAPES, 2010).  

Com relação à área de formação dos portadores do título de doutor e atuantes na 

docência, verifica-se que as áreas de Ciências Humanas (16%), Ciências da Saúde 

(14,1%), Ciências Exatas e da Terra (12,8%) e Multidisciplinar (12,9%) concentram 

aproximadamente 56% dos doutores que atuam na região Nordeste. Com relação aos 

Estados com o maior número de doutores verifica-se: Bahia, Pernambuco e Ceará, 

enquanto os estados de Alagoas, Maranhão, Piauí e Sergipe apresentam a menor 

densidade de doutores (Tabela 3).  

 

Tabela  3 – Número de docentes com titulação de doutor atuando por estado e 
percentual do número de docentes doutores em relação à área do conhecimento por 
estado/região Nordeste. Brasil, 2009. 

Grande área do 

conhecimento/estado 

AL BA CE MA PB PE PI RN SE % 

área 

Ciências Exatas e da Terra 71 167 153 31 141 221 36 111 36 12,8 

Ciências Sociais Aplicada 55 169 116 19 111 199 12 86 11 10,3 

Ciências Humanas 42 203 230 33 206 213 56 161 66 16,0 

Engenharias 40 104 114 32 145 198 - 123 36 10,4 

Ciências da Saúde 35 227 138 72 112 314 10 122 40 14,1 

Ciências Agrárias 28 198 102 28 102 177 74 66 43 10,8 

Linguística, Letras e Artes 27 207 49 - 109 38 21 50 21 6,9 

Multidisciplinar 15 397 267 34 57 109 25 32 43 12,9 

Ciências Biológicas 11 146 72 21 19 114 13 42 10 5,9 

  Estado/Região (%) 4,3 24 16,4 3,6 13,2 20,9 3,3 10,5 4,0 100 

Fonte: Adaptado de //geoCapes.Capes.gov.br.// Atualizado em 10/05/2010. Acesso: julho de 2010 

 Em 2008 o Nordeste ofertava 13% dos cursos de doutorado promovidos no país. 

Dentre os estados com o maior número de cursos destacam-se Pernambuco, Bahia e 

Ceará, diversamente aos estados de Alagoas, Piauí e Maranhão, que oferecem apenas 

um ou dois cursos de doutorado. Convém destacar que até 2008 o estado do Piauí não 

titulou nenhum doutor, indicando que neste a inserção de cursos na categoria 

“Doutorado” é recente. Com relação à área de conhecimento, verificou-se que as 
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Ciências Exatas e da Terra (19,3%), Multidisciplinar (16,9%) e Engenharias (16,5%) 

concentram o maior número de cursos de doutorado (CGEE, 2010b).  

Dentro do cenário da produção científica brasileira o Nordeste, no período de 

2005 a 2008, fora responsável por 14,64% dos artigos científicos, respondendo por 

11,94% dos artigos publicados em periódicos internacionais, o qual envolveu 10.840 

doutores. Quanto à produção técnica, a região foi responsável por 11% das autorias em 

softwares, 9% em produtos e 12% em processos. Dados que levam o Nordeste à terceira 

posição no ranking dos indicadores de pesquisa no Brasil (CNPq, 2008).    

É dentro desse universo que apresentamos a seguir  a formação de recursos 

humanos na área de biotecnologia. Inicialmente abordaremos os cursos de pós-

graduação destacando a área de concentração, número de professores participantes e 

vagas anuais ofertadas.  

 

 

3.3 Pós-Graduação em Biotecnologia  

Os dados serão apresentados em quadros, seguidos de uma análise conjunta dos 

temas que emergem das linhas de pesquisa em comparação com as PDB e INI-Bio.  
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Quadro 7  - Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu em biotecnologia ofertados na 

região Nordeste.  

Área do 

conhecimento 

Curso (Instituição 
promotora) 

Início Catego
ria  
 

Nota 
Capes 

Nº de 
Docentes

* 

Nº de 
vagas 
anuais 

Ciências Biológicas 
I 

Biologia e Biotecnologia de 
Microorganismos 
(Universidade Estadual de 
Santa Cruz - UESC)  

2007 M 3 20 21 

Ciências 
Agrárias I 

 

Biotecnologia com ênfase 
em recursos naturais 
(Universidade Federal de 
Sergipe- UFS) 

2007 M 3 19 15 

Interdisciplinar Biotecnologia (Universidade 
Federal do Ceará – UFC) 

2008 M 4 16 15 

 
 
 
 
 

Multidisciplinar 

Biotecnologia com Ênfase 
em Recursos Naturais da 
Região Nordeste 
(Universidade Estadual de 
Feira de Santana - UEFS) 

2005 M 
D 

4 23 M – 15 

D – 10 

Biotecnologia em Saúde e 
Medicina Investigativa 
(Centro de Pesquisa 
Gonçalo Muniz - 
CPqGM/Fiocruz)  

2005 M 
D 

4 21 Não 

informad

o 

Biotecnologia (Núcleo de 
Pós-Graduação da Rede 
Nordeste de Biotecnologia - 
NPG-Renorbio) 

2006 D 5 206 100 

Biotecnologia Industrial 
(Universidade Federal de 
Pernambuco - UFPE) 

2009 M 3 14 10 

Biotecnologia Industrial 
(Universidade Tiradentes -
UNIT) 

2011 M 3 15 11 

Biotecnologia (Universidade 
Federal da Bahia -UFBA)  

2010 M 4 18 15 

Química Química e Biotecnologia 
(Universidade Federal de 
Alagoas - UFAL)  

1992 
2000 

M 
D 

4 19 M- 25 

D-15 

* Incluídos professores permanentes, colaboradores e visitantes, sem exclusão dos pesquisadores 
inseridos em mais de um programa.  
FONTE: Portal Capes e sítio eletrônico do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia. Acesso de 
maio a dezembro de 2010.  

 

Com base no quadro 7, é possível perceber que a formação de profissionais 

voltados para as modernas técnicas da biotecnologia ocorre em nível de mestrado a 

partir de 1992 e de Doutorado em 2000, congregando em torno de 330 

pesquisadores/docentes, descontando-se  as repetições. Com relação aos conceitos 

atribuídos aos programas observa-se que os Cursos se encontram em processo de 

consolidação, haja vista, disporem de baixa taxa de publicação internacional, ou seja 
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ainda não contam com nível de excelência internacional45.  Levando-se em conta 

número de vagas disponibilizadas atualmente nos  programas Stricto Sensu em 

Biotecnologia, é possível verificar que, a  partir de 2011, o Nordeste disponibilizará, 

anualmente, cerca de 100  mestres e 125 doutores.   

Quadro 8 – Resumo das linhas de pesquisa adotadas nos cursos de pós-graduação por 

IES e áreas de fronteiras.  

Instituição Categoria Descritivo das linhas Áreas de fronteira 

 
UESC 

 
Mestrado 

3 – Bioprospecção aplicada a 
processos tecnológicos, 
biodegradação de poluentes. 

 

� Genômica, pós-genômica 

e proteômica 

 

� Células-tronco 

 

� Clonagem e expressão 

heteróloga de proteínas 

 

� Novas tecnologias em 

reprodução animal e 

vegetal 

 

� Engenharia tecidual 

 

� Conversão da biomassa 

 

� Elementos regulatórios e 

terapia gênica 

 

� Nanobiotecnologia  

�  Bioinformática 

 
UFS 

 
Mestrado 

1 – recursos genéticos 
2 – bioprospecção de compostos 
orgânicos 

UFC Mestrado 2 – macromoléculas e microbiologia  
 

 
 

UEFS 

 
 

Mestrado 

1 – Caracterização, conservação e 
manejo sustentável de recursos 
biológicos, micro-organismos, 
animas e plantas;  
2 – Células-tronco, bioengenharia 
tecidual “in vitro e in silico”, 
patogênese;  
3 – Biodiversidade. 

CPqGM/Fiocruz Mestrado 
Doutorado 

2 – Bioengenharia tecidual, 
epidemiologia molecular e vacinas  

 
 

RENORBIO 

 
 

Doutorado 

1 – Genética e transgênese, 
germoplasma; 
2 – Agentes profiláticos, terapêuticos, 
testes diagnósticos; 
3 – Bioprospecção, biodiversidade; 
4 – Bioprocessos.  

 
UFPE 

 
Mestrado 

 
4- Bioprocessos e enzimas 
 

UNIT Mestrado 1 – Prospecção e conversão de 
produtos vegetais e animais. 

 
UFBA 

 
Mestrado 

1 – Melhoramento animal e vegetal;  
2 – Marcadores moleculares, 
proteoma e biossensores; 
3 – Biosprospecção, conservação de 
recursos genéticos. 

 

UFAL 

 
Mestrado 
Doutorado 

1 – Proteoma 
2 – Biomarcadores e atividades 
antimicrobiana e antitumoral;   

Legenda: 1 – Agropecuária; 2 – Saúde; 3 – Meio Ambiente; 4 – Industrial  
� Temáticas adotadas nas linhas de pesquisas dos Cursos      
� Temática não visualizada nas linhas de pesquisas dos Cursos  

Fonte: Elaborado a partir das linhas de pesquisas dos Cursos de Especialização Stricto Sensu em 
Biotecnologia. Nordeste brasileiro, Setembro de 2010.  

                                                      
45  Os cursos de Pós-Graduação no Brasil são avaliados a cada três anos pela Capes. A avaliação 
consiste numa escala de 1 a 7. Os cursos avaliados com conceitos entre  5 a 7 são considerados 
consolidados por apresentarem a produção científica internacional 
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Tendo como base as observações acima (Quadro 8), é possível perceber que, em 

relação à área de conhecimento explorada pelos cursos de Pós-Graduação, há uma 

ênfase nas áreas da saúde, agropecuária e meio ambiente. Apenas o doutorado ofertado 

pela NPG-Renorbio e o mestrado em Biotecnologia Industrial da UFPE ofertam linhas 

de pesquisas voltadas para a área industrial. A partir da descrição das linhas de 

pesquisas dos cursos de Pós-Graduação, é possível perceber que estes se encontram 

relacionados às seguintes áreas de fronteiras: genônica, pós-genômica e proteômica; 

células-tronco; clonagem e expressão heteróloga de proteínas; novas tecnologias em 

reprodução animal e vegetal; engenharia tecidual; conversão da biomassa; e elementos 

regulatórios e terapia gênica.    

Com base nas observações apontadas, ainda no Quadro 8 é possível perceber 

que, dentre os temas adotados nos cursos de Pós-Graduação, as áreas de  bioinformática 

e nanobiotecnologia não se apresentam como temas de estudos. Nesse ponto, a realidade 

regional tende a repetir a ausência de formação de recursos humanos na área, 

reproduzindo uma das fragilidades apontadas nos estudos realizados por Batalha et al 

(2004). Diante do atual estágio do Projeto Genoma Humano - que consiste em 

desenvolver leituras dos dados do genoma, bem como aplicar ferramentas e processos 

de nano/microfabricação à construção de dispositivos para estudar biossistemas e 

aplicações de fármacos, diagnósticos etc – verificamos que as duas áreas supracitadas 

tornam-se fundamentais para o desenvolvimento da biotecnologia no Brasil. Além 

disso, o Nordeste corre o risco de não desenvolver recursos humanos para os estágios 

mais elevados da biotecnologia e, assim,  depender da mobilidade de profissionais para 

a Região.  

Sobre a localização das instituições que ofertam os cursos de Pós-Graduação em 

biotecnologia, verificamos uma concentração maior nos Estados da Bahia, Sergipe, 

Ceará e Alagoas, sendo que o maior número de cursos se encontra na Bahia. A respeito 

da oferta de vagas e modelo de funcionamento, destaca-se o doutorado em Rede do 

NPG-Renorbio, que possibilita aos Estados com baixa densidade de cursos de pós-

graduação e pesquisadores doutores a inserção no ambiente científico-tecnológico 

envolvendo a biotecnologia.  

Com base nessas conclusões iniciais sobre a formação de recursos, analisaremos, 

a seguir, as linhas de pesquisas adotadas pelos pesquisadores do Nordeste objetivando 

verificar as linhas de atuação destes profissionais, bem como as temáticas que 
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possibilitam a formação de recursos humanos na área de biotecnologia  e as linhas que 

se encontram mais próximas do setor empresarial. Ressaltamos que acerca do setor 

empresarial, não iremos adentrar nas discussões que envolvem a relação grupo-empresa. 

Deteremo-nos apenas em localizar os temas que permeiam as parcerias.  

 

3.4 Atuação dos Grupos de Pesquisas em Biotecnologia no Nordeste: Tecendo 

Linhas de Conhecimento  

 

Os dados foram organizados em quadros, por área de conhecimento. Nestes, 

foram apresentados as subáreas, o número de profissionais (pesquisadores, alunos, 

técnicos) e empresas envolvidas por Estado.   

Para facilitar a análise dos temas regionais e nacionais, utilizamos o Quadro 4 

como  referência. Dessa forma, esse Quadro se tornou referência para discussão dos 

temas que emergiram a partir das linhas de pesquisas adotadas pelos grupos de 

pesquisas atuantes  no Nordeste brasileiro. Escapam a este Quadro as áreas de 

conhecimento das Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas, que não se 

apresentam dentro dos setores selecionados nos documentos adotados nesta pesquisa. 

No entanto, entendemos que a contribuição dessas ciências encontra-se dentro da PDB, 

envolvendo ações estruturantes, tais como: investimentos, recursos humanos, infra-

estrutura e marcos regulatórios. No documento INI-Bio, elas estão inseridas no item 

“Agenda INI – Biotecnologia: ações de suporte ao desenvolvimento das aplicações das 

áreas de fronteiras em setores selecionados”. Dessa forma, Ciências Humanas e 

Ciências Sociais Aplicadas serão analisadas tendo por base as discussões apresentadas 

nesses dois documentos.  
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3.4.1 Perfil dos Grupos de Pesquisa em Biotecnologia 

Congregando 1.610 pesquisadores, 1.821 alunos, 208 técnicos e 40 empresas, 

descontando as repetições, sendo 28 empresas privadas e 12 públicas. Os Estados de 

Pernambuco (PE), Rio Grande do Norte e Sergipe dispõe de maior número de 

pesquisadores e alunos (Gráfico 2 ), enquanto o Estado da Bahia apresenta o maior 

número de empresas.  

 

Gráfico 2 – Participação de Pesquisadores, alunos, técnicos e empresas nos grupos de 

pesquisa na área de Biotecnologia. Nordeste brasileiro. 2010.  

 

Fonte: Diretório de Grupos de Pesquisas no Brasil/CNPq.  

 

Os grupos, em sua maioria, se encontram vinculados a Instituições que 

pertencem à esfera federal. No entanto, nos Estados da Bahia (BA), Ceará (CE) e 

Maranhão (MA), as instituições de natureza estadual apresentam frequência similar.  

Os Estados de Pernambuco (PE), Bahia e Ceará concentram 69% dos grupos 

cadastrados. A justificativa para essa concentração está relacionada às políticas de 

formação de recursos humanos desenvolvidas na Região que em décadas anteriores 

intensificaram ações em três setores:  área sucroalcooquímica,  produtos naturais e em 

química fina. Esta última  ocorreu mediante a inclusão do parque químico tecnológico 

agregado ao Pólo Petroquímico de Camaçari (BARBOSA, 1990; MONTEIRO FILHO, 

1998). Outro elemento que pode esclarecer essa concentração se dá em função de 

ocorrerem nesses estados o maior adensamento do sistema Ciência e Tecnologia 
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(recursos humanos, instituições de pesquisa, empresas) e a apresentação de segmentos 

competitivos na área industrial, dentre os quais destacam-se: energia, petróleo/gás e 

petroquímica (BA e CE), saúde e fármacos (PE e CE) e fruticultura (PE) (CGEE, 

2008a). 

 Com relação ao período de formação dos grupos que utilizam o termo 

“biotecnologia” nas linhas de pesquisas, verificamos que remonta a década   de 1960, 

estando vinculado ao Centro de Pesquisa do Cacau (BA), com a temática de pesquisa 

relacionada ao melhoramento genético do café. No entanto, é possível verificar que o 

ano de 2000 apresenta  maior  frequências de formação de grupos. Ainda com relação 

ao ano de 2000 verificamos  que 77% dos grupos foram formados  a partir deste 

período.  

Esse percentual pode estar relacionado a dois fatores: a publicação, em 2000,  do 

sequenciamento do genoma Xylella fastidiosa – CVC, por pesquisadores brasileiros, o 

que gerou para o Brasil reconhecimento mundial, e se tornou um elemento motivador 

para a formação de grupos de pesquisas na área de biotecnologia. Ainda neste período 

incide o segundo fator, a estruturação das redes regionais do Programa Nacional de 

Biotecnologia e Recursos Genéticos, inserindo a Região Nordeste nas modernas 

técnicas da biotecnologia.  

 Sobre a cooperação grupo-empresa, destacamos que do total de grupos de 

pesquisas cadastrados no Diretório, no momento de realização da pesquisa, 21 grupos, 

ou seja, 14% do total, relataram algum tipo de relacionamento com empresas ou 

organizações públicas, as quais não estão necessariamente fixadas no mesmo espaço 

geográfico das instituições dos grupos de pesquisa.  Tais grupos encontram-se 

vinculados a 18 instituições espalhadas em sete Estados da Região Nordeste. Apenas 

Alagoas e Piauí não apresentam parcerias com empresas. 

Acerca dos temas pesquisados na área de biotecnologia pelos grupos e a inserção 

dos atores (pesquisadores, alunos, técnicos e empresas), discorreremos separando os 

dados por área do conhecimento. Ressaltamos que no momento da realização da 

pesquisa (jun/2010), o Nordeste contava com 155 grupos cadastrados envolvendo o 

termo “biotecnologia”, correspondendo a 22,76% dos grupos cadastrados no Diretório 

de Grupos de Pesquisas no Brasil/CNPq.  
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3.4.2 Grupos de Pesquisa por Área do Conhecimento  

Os dados serão apresentados em quadro, sendo os Estados representados por 

suas siglas: Alagoas - AL, Bahia -BA; Ceará-CE, Maranhão -MA; Piauí - PI;  Paraíba - 

PB; Pernambuco - PE; Rio Grande do Norte  - RN e Sergipe  - SE.  Nas unidades 

federativas em que não figuram tais grupos, optamos por apresentar a ‘casa’ do quadro 

sem preenchimento.  

Quadro 9 – Número de Grupos de Pesquisas, Pesquisadores, Alunos, Técnicos e 

Empresas cadastrados por Estado na área de Ciências Exatas e da Terra.  Biotecnologia. 

Nordeste/Brasil 2010. 

 
Área dos Grupos de 
Pesquisas /nº de 
grupos por Estado  

 
AL 

 
BA 

 
CE 

 
 MA 

 
PI 

 
PB 

 
PE 

 
RN 

 
SE 

 
Total  

Ciências Exatas e da Terra 

Química  2 4 1 1     1 9 

Oceanografia       1   1 

Subtotal 2 4 1 1   1  1 10 

Nº de Pesquisadores 11 23 16 6   8  2 66 

Nº de Alunos 33 36 28 17   2  2 118 

Nº de Técnicos 1  2       3 

Nº de Empresas  7        7 

Fonte: Diretório de Grupos de Pesquisas no Brasil/CNPq  

Correspondendo a 6,45% dos grupos cadastrados no CNPq, a área de Ciências 

Exatas e da Terra dispõe de um maior número de grupos no Estado da Bahia e detém 

4% dos docentes participantes dos grupos de pesquisa em biotecnologia. Verifica-se 

ainda que a área de Química apresenta o maior número de grupos, enquanto 

Oceanografia dispõe de pouca representatividade (Quadro 9).  

Com relação aos temas, verificamos que estes encontram-se relacionados a: 

bionergia (BA), genética (CE,MA), produtos naturais (atividade larvicida, produtos 

fitoterápicos), cultura de tecidos (PE, AL), monitoramento de áreas  costeiras  ou  

degradadas (SE). 

Sobre as pesquisas desenvolvidas pelos grupos destacamos, nesta área do 

conhecimento, os resultados obtidos pelo grupo de pesquisa vinculado a temática 
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‘química de produtos naturais’ que obteve a primeira vacina de origem vegetal com o 

objetivo de combater a dengue.  

Apenas um grupo mantém parcerias com sete empresas com linhas de pesquisas 

voltadas para o tema bionergia. Ao se analisar os temas abordados pelos grupos de 

pesquisas, com as temáticas regionais e as áreas de fronteira em biotecnologia, é 

possível constatar que  estes se encontram relacionados a “biotecnologia agrícola”; 

“conversão da biomassa”,  “biodiversidade” e “clonagem e função heteróloga de 

proteínas”, envolvendo os setores: industrial, meio ambiente e  saúde  da PDB.   

 

Quadro 10 – Número de Grupos de Pesquisas, Pesquisadores, Alunos, Técnicos e 

Empresas cadastrados por Estado na área de Ciências Agrárias. Biotecnologia.  

Nordeste/Brasil. 2010 

 

Área dos Grupos de Pesquisas 
/nº de grupos por Estado  

 

AL 

 

BA 

 

CE 

 

 MA 

 

PI 

 

PB 

 

PE 

 

RN 

 

SE 

 

Total  

Ciências Agrárias 

Agronomia 1 8 1   2 5 1 4 22 

Ciência e Tec. de Alimentos  3 1    3 1 1 9 

Medicina Veterinária  2 4 2 1  4   14 

Rec. Florestais e Eng. Florestal  1       1 2 

Recursos Pesqueiros   1    1   1 

Zootecnia  1 2 1    1   6 

Subtotal  2 16 8 2 1 3 14 2 6 54 
Nº de Pesquisadores  7 149 55 16 16 15 18 143 72 491 

Nº de Alunos 9 201 68 22 17 14 8 185 82 606 

Nº de Técnicos  38 9   1 13 32 8 101 

Nº de Empresas  8 3 1   1 3 2 18 

Fonte: Diretório de Grupos de Pesquisas no Brasil/CNPq.  

Com base no quadro 10, verificamos que  a área de Ciências Agrárias detém 

34,84% dos grupos cadastrados, e apresenta  o maior número de  alunos, técnicos e 

empresas dentre as áreas de conhecimento analisadas. Dentre as áreas inseridas nesta 

categoria (Ciências Agrárias), constatamos que Agronomia, Medicina Veterinária e 

Ciência e Tecnologia de Alimentos dispõem do maior número de grupos. Se 

analisarmos o processo de incentivo na formação de recursos humanos na Região, 

perceberemos que as duas primeiras áreas citadas há pouco foram tidas como 

prioritárias na década de 1960 (BARBOSA, 1990). 
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Observamos também que 30,68% dos pesquisadores envolvidos nos grupos na 

área de biotecnologia encontram-se  na área de Ciências Agrárias. Com relação ao 

número de pesquisadores chama-nos a atenção os grupos localizados no RN que, apesar 

de dispor de apenas dois registros, conta com 143 pesquisadores e 185 alunos, 

mostrando uma situação atípica na formação de grupos de pesquisas junto ao CNPq, 

que aponta como ideal  o número máximo de dez pesquisadores por grupo. 

Verificamos que Agronomia, Medicina Veterinária e Ciência e Tecnologia de 

Alimentos dispõem do maior número de grupos de pesquisas. Quando se analisa a área 

de formação de pesquisadores doutores na Região (Tabela 3) verificamos a aderência 

entre o número de profissionais atuando e número de grupos de pesquisa.  

Sobre a composição do grupo, verificamos que nesta área existe maior 

participação de atores (pesquisadores, alunos, técnicos e empresas), o que permite 

constatar que cinco Estados dispõem de todos os atores solicitados no Diretório de 

Grupos de Pesquisas do CNPq.  

Um dos grupos  cadastrados na área de Medicina Veterinária têm sido destaque 

em pesquisas que envolvem as técnicas de transgênese animal. Vinculado à UECE, o 

grupo “Fisiologia e Controle da Reprodução de Pequenos Ruminantes” desenvolveu os 

primeiros cabritos transgênicos da América Latina, contendo o gene humano Fator 

Estimulante de Colônia de Granulócitos (G-CSF), proteína humana indispensável para o 

sistema imunológico. O projeto faz parte da Rede de Ovino Caprino Cultura e Diarréia 

Infantil no Semiárido Brasileiro – RECODISA, que se encontra no Instituto Nacional de 

Ciência e Tecnologia de Biomedicina do Semi-Árido Brasileiro – INCT-IBISAB.  

Verificamos que é sobre agricultura/agropecuária que se encontram 

concentrados os temas regionais enquadrados nesta linha, os quais buscam na 

biotecnologia recursos para serem aplicados em: melhoramento genético vegetal com 

ênfase na fruticultura, flores de corte, micropropagação de plantas e conservação in 

vitro de recursos genéticos vegetais, melhoramento genético e reprodução de bovinos, e 

ovinocaprinocultura.  O tema melhoramento genético (tema regional) apresenta-se 

dentre os mais citados, encontrando-se presente em cinco Estados (AL, BA, PE, PB, 

SE). 

Há destaque também para a área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, em que 

a discussão a respeito do controle de qualidade de alimentos aparece em praticamente 

todos os grupos. A importância dessa temática está relacionada à relevância da Indústria 
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de Alimentos que, em décadas anteriores, consistia no ramo de maior participação na 

composição do produto industrial do Nordeste.   

Sobre o relacionamento grupo-empresa, é possível perceber que eles envolvem 

os seguintes temas: melhoramento genético de plantas – fruteiras (BA, PE); 

bioinformática (PE); plantas ornamentais (PE); reprodução animal (SE, MA); 

propagação sexuada de espécies vegetais e controle de qualidade de alimentos (BA); 

marcadores moleculares e cultura de tecidos (BA); e melhoramento genético e 

reprodução de caprinos e ovinos (PB).  

 Ao analisarmos os temas abordados pelos grupos de pesquisas, é possível 

constatar que se encontram relacionados à “bioinformática”, “biotecnologia agrícola” e 

“novas tecnologias em reprodução animal”, e envolvem a área setorial agropecuária 

(PDB), com ênfase na temática vegetal.   

 

Quadro 11 – Número de grupos de pesquisas, pesquisadores, alunos, técnicos e 

empresas cadastrados por estado na área de Ciências Biológicas. Biotecnologia. 

Nordeste/Brasil. 2010 

Área dos Grupos de 

Pesquisas /nº de 

grupos por Estado  

 

AL 

 

BA 

 

CE 

 

 MA 

 

PI 

 

PB 

 

PE 

 

RN 

 

SE 

 

Total  

Ciências Biológicas 

Biofísica       1   1 
Bioquímica  2 1  1  1   5 
Biologia Geral       2    2 
Botânica    1   5 1 1 8 
Ecologia  4 1   1 3 2 1 12 
Farmacologia       2   2 
Fisiologia       1   1 
Genética  3 2  1 2 4 1  13 
Microbiologia 1 3 1    4  2 11 
Imunologia        1  1 
Parasitologia        1   1 
Subtotal  1 12 5 1 2 5 22 5 4 57 
Nº de Pesquisadores  7 123 39 6 51 49 220 43 37 575 
Nº de Alunos 12 175 46 2 20 52 218 102 27 654 
Nº de Técnicos  26 5  2 8 22 3 11 77 
Nº de Empresas  7     5 2 1 15 

Fonte: Diretório de Grupos de Pesquisas no Brasil/CNPq. 

 Abrangendo 36,77% dos grupos cadastrados no CNPq, observou-se que na área 

de ciências biológicas existe maior dispersão dos grupos, com destaque para Botânica, 
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Ecologia, Genética e Microbiologia, em que ocorre a maior frequência de grupos 

(Quadro 11). Os grupos incluídos nessa área caracterizam-se por dispor do maior 

número de linhas de pesquisas. Reúnem, também, o maior número de pesquisadores 

(35,9%); por outro lado, quando comparados aos grupos inseridos na área de Ciências 

Agrárias estes se apresenta com menor densidade de docentes, técnicos e empresas 

(Quadros 9 e 10).  

No estado do Piauí, verificou-se que o único grupo a abordar a área genética 

apresentou escassez de alunos e técnicos, indicando que as discussões encontram-se em 

torno de pesquisadores, o que pode acarretar, a médio e longo prazo, carência de 

recursos humanos nessa área, no Estado, pois  não há a inserção da prática de formação 

de recursos humanos, isto é, alunos de graduação e pós-graduação. 

Ao analisarmos os temas apresentados nas linhas de pesquisas com a área de 

fronteira, verificamos que a Bioinformática se destaca, encontrando-se inserida em 

grupos de cinco Estados (AL, CE, PB, PE, RN) e vinculada à temática Leishmaniose 

chagasi. Sobre esta relação, chamamos atenção para o fato de que a Região Nordeste 

participou da Rede Regional do Projeto Genoma, tendo este vetor como foco de estudo 

(sequenciamento).  No estado do Ceará este tema encontra-se mencionado  nos grupos 

que desenvolvem pesquisas voltadas para análise pós-genômica e multiplicação in vitro 

de plantas ornamentais. Os temas de fronteiras proteômica (BA, CE, PE), genômica 

(BA, PB, RN) e pós-genômica (CE) relacionam-se a melhoramento genético vegetal e 

animal; bioprospecção vegetal e multiplicação in vitro de plantas ornamentais.  

Com relação aos temas envolvendo parcerias com empresas verificamos que 

estas encontram-se ligadas à: micropropagação de plantas, frutíferas e ornamentais (CE, 

PE, RN); genotoxicidade em ambientes aquáticos, geomorfologia litorânea e potencial 

biotecnológico de leveduras (SE); bioprospeção para detecção em áreas com 

hidrocarbonetos, microorganismos e recuperação terciária de petróleo, modelagem 

molecular (BA); multiplicação in vitro de plantas ornamentais (CE).  

Embora o número de grupos cadastrado na grande  área de Ciências Biológicas 

seja bem significativo verificamos, quando comparado à área de Ciências Agrárias, 

baixa densidade de parcerias com empresa. Outro ponto observado se deu com relação à 

diversidade de temas abordados entre os grupos em cada Estado, característica que 

tornou difícil organizar os dados, tendo em conta a pouca semelhança entre os temas 

abordados. Essa observação nos leva a inferir que cada Unidade da Federação 
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considerada detém uma temática particular, que se encontra relacionada à formação do 

pesquisador e/ou às particularidades socioeconômicas de cada Estado.  

Ao analisarmos os temas abordados pelos grupos de pesquisas, é possível 

constatar que os termos: genômica, proteômica, pós-genômica, bioinformática 

relacionam-se à temática regional de melhoramento genético e vegetal e  encontram-se 

vinculados as áreas de fronteira:  “biotecnologia agrícola”  e  “novas  tecnologias em 

reprodução animal e vegetal”, envolvendo os setores de agropecuária, meio ambiente e 

saúde (PDB). 

 

Quadro 12 – Número de grupos de pesquisas, pesquisadores, alunos, técnicos e 

empresas cadastrados por estado na área de Ciências da Saúde. Biotecnologia. 

Nordeste/Brasil. 2010 

Área dos Grupos de Pesquisas 

/nº de grupos por Estado  

 

AL 

 

BA 

 

CE 

  

MA 

 

PI 

 

PB 

 

PE 

 

RN 

 

SE 

 

Total  

Ciências da Saúde 

Farmácia  5     1 2  8 
Fisioterapia e terapia 
ocupacional  

     1    1 

Medicina  2  2    1  5 
Nutrição       1   1 

Odontologia     1  1   2 
Saúde coletiva   2 1       3 
Subtotal  9 1 2 1 1 3 3  20 
Nº de Pesquisadores   60 3 34 5 13 82 137  334 
Nº de Alunos  47 9 54 10 14 48 81  263 
Nº de Técnicos  14 2   2 2   20 
Nº de Empresas  3 1 0   1   5 
Fonte: Diretório de Grupos de Pesquisas no Brasil/CNPq. 

 Abrangendo 12,90% dos grupos cadastrados no CNPq e congregando 20,87% 

dos pesquisadores, é possível verificar maior adensamento de pesquisadores, apesar do 

pouco número de grupos, se comparado aos anteriores (Ciências Exatas e da Terra e 

Agrária), com destaque para o Estado do Rio Grande do Norte que, apesar de dispor de 

apenas três grupos, reúne 137 pesquisadores, tornando-se atípica a formação de grupos. 

Seguem essa dinâmica os Estados de Pernambuco e Maranhão (Quadro 12). 

Dentre as temáticas adotadas, citam-se: cultura de tecidos (PE, PI); 

desenvolvimento e controle de fitomedicamentos (BA, MA, RN); marcador 
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imunológico, Leishmaniose visceral, anemia falciforme; epidemiologia das 

complicações do câncer, diabete melitus, hepatite A, hanseníase e envelhecimento da 

população (MA).  

Com relação aos temas abordados por grupos que mantém parcerias com 

empresas, verificamos que estes se encontram relacionados a: cultura de tecidos (PE) e 

etnofarmacologia, evolução micromolecular e fitoquímica, fabricação de produtos 

farmoquímicos e farmacêutico, ação imunomoduladora de plantas medicinais do 

semiárido em caprinos e pesquisa e desenvolvimento de imunobiológico (BA); 

nanobiotecnologia em saúde e epidemiologia das complicações do câncer (PB).   

Ao analisarmos os temas abordados pelos grupos de pesquisas, é possível 

constatarmos que os temas encontram-se relacionados às áreas de fronteira 

“nanobiotecnologia” e “biotecnologia agrícola”, envolvendo as áreas setoriais  saúde e  

agricultura (PDB).   

 

Quadro 13 – Número de grupos de pesquisas, pesquisadores, alunos, técnicos e 
empresas cadastrados por estado na área de Engenharia. Biotecnologia. Nordeste/Brasil. 
2010 

Área dos Grupos de 
Pesquisas /nº de grupos por 
Estado  

 
AL 

 
BA 

 
CE 

  
MA 

 
PI 

 
PB 

 
PE 

 
RN 

 
SE 

 
Total  

Engenharias 

Engenharia Química   2 1    3 1 3 10 

Nº de Pesquisadores  17 5    25 6 26 79 

Nº de Alunos  16 25    28 20 39 128 

Nº de Técnicos  1 3     1  5 

Nº de Empresas           

Fonte: Diretório de Grupos de Pesquisas no Brasil/CNPq.  

 

Com 6,45% dos grupos cadastrados nessa área e congregando 4,93% dos 

pesquisadores,  verificamos que os grupos não declararam parceria com empresas, 

indicando que as temáticas encontram-se no nível da pesquisa básica (Quadro 13). 

Sobre as temáticas adotadas observamos que se voltam para: bioetanol, enzimas 

industriais, reatores químicos e biorreatores, processos fermentativos, tratamento e 

aproveitamento de resíduos agroindustriais, biocombustiveis, biomoléculas e  avaliação 

ambiental  
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Ao analisarmos os temas abordados pelos grupos de pesquisas, é possível 

perceber que as linhas de pesquisa encontram-se em consonância com os temas 

regionais “energia, agroindústria e meio ambiente”. Nas áreas de  fronteiras direcionam-

se para a temática  “conversão da biomassa” e na PDB encontram-se vinculado a área 

setorial  “Industrial e outras aplicações”.  

 

Quadro 14 – Número de grupos de pesquisas, professores, alunos, técnicos e empresas 

cadastrados por estado na área de Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas. 

Biotecnologia nas linhas de pesquisas.  Nordeste/Brasil. 2010 

Área dos Grupos de 
Pesquisas /nº de grupos 
por Estado 

 
AL 

 
BA 

 
CE 

 
 MA 

 
PI 

 
PB 

 
PE 

 
RN 

 
SE 

 
Total 

Ciências Humanas 

Sociologia      1    1 

Nº de Pesquisadores      34    34 

Nº de Alunos      9    9 

Nº de Técnicos      1    1 

Nº de Empresas           

Ciências Sociais Aplicada 

Direito      2   1 3 

Nº de Pesquisadores      19   12 31 

Nº de Alunos      30   13 43 

Nº de Técnicos         1 1 

Nº de Empresas           

Fonte: Diretório de Grupos de Pesquisas no Brasil/CNPq. Acesso em: 27 e 28 de junho de 2010 

 

 Com a menor taxa percentual (2,58%) de grupos formados, as áreas de Ciências 

Humanas e Ciências Sociais Aplicadas congregam 4,18% dos pesquisadores. Com 

relação à área de Sociologia, verificamos que, apesar de contar com apenas um grupo, 

dispõe de 34 pesquisadores (Quadro 14). Neste, as linhas direcionam-se para as 

seguintes temáticas: biossistemas, cultura, educação e desenvolvimento sustentável, 

gestão de agronegócios e políticas públicas, e política ambiental. Na área de Direito, as 

discussões concentram-se em torno do tema Propriedade Intelectual e Direitos 

Humanos.   
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Quando se analisa o número de doutores atuando na Região nas áreas de 

Ciências Humanas (16%) e Ciências Sociais Aplicadas (10,3%), é possível constatar 

que estes congregam 26,3%, aproximadamente, ¼ dos pesquisadores atuantes no 

Nordeste, o que indica que a inserção destes pesquisadores nos debates voltados para a  

biotecnologia é ínfima (Tabela 3). Essa matéria nos leva a apontar que, apesar da 

natureza multidisciplinar da biotecnologia, as atividades em torno do desenvolvimento 

da biotecnologia concentram-se nas mãos de pesquisadores com formação na área de 

Ciências Agrárias, Biológicas e Ciências Exatas e da Terra. Nesse ponto, verificamos 

que a dinâmica da Região Nordeste apresenta convergência com o quadro nacional, 

repetindo as fragilidades da formação de recursos humanos identificadas nas pesquisas 

de Batalha et al (2004) e Trigueiro (2010).  

Essa observação pode, ainda, ser fortalecida quando se analisa a formação dos 

pesquisadores envolvidos nos grupos de pesquisas em que é possível constatar que, 

entre os membros de um grupo, a especialidade da formação ocorre em torno de áreas 

que mantém relações próximas à biotecnologia (Agronomia, Biologia, Engenharia, 

Farmácia, Medicina, Medicina Veterinária, Química, Zootecnia). Este panorama só é 

quebrado quando o grupo dispõe de parcerias com empresas em que as áreas de 

conhecimentos em Direito, Administração, Economia, e Ciências Sociais se apresentam. 

Nesse ambiente (grupo-empresa) os temas Gestão, Inovação Tecnológica e Propriedade 

Intelectual emergem nas linhas de pesquisas. Fora desse espaço, estes temas constam 

apenas nas linhas de pesquisas dos grupos cadastrados nas áreas de Sociologia e 

Ciências Sociais.  

 

À Guisa de Conclusão 

  Com base no que foi apresentado, é possível verificar que o Nordeste vem, desde 

2005, intensificando a formação de Recursos Humanos na área de biotecnologia nas 

áreas de saúde, agropecuária, meio ambiente e indústria. Por outro lado, as discussões 

relacionadas às ações estruturantes (PDB) apresentam baixa frequência entre os temas 

tratados nos cursos de Pós-Graduação.   

Quanto à estruturação dos cursos de Pós-Graduação e grupos de pesquisas, 

verificamos maior freqüência no Estado da Bahia. Em relação à formação dos grupos, é 

possível afirmar que boa parte dos grupos apresenta atipicidade (grupos sem estudantes 
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e/ou técnicos, com mais de dez pesquisadores e com mais de dez linhas de pesquisas), o 

que indica que se encontram em processo de formação. 

Com relação aos setores, constatamos que as áreas de nanobiotecnologia e 

bioinformática podem apresentar problemas a longo prazo, em virtude da ausência de 

linhas de pesquisa voltadas para a formação de pesquisadores. Sobre isso, é importante 

ressaltar que a Região é usuária da bioinformática e da nanobiotecnologia e, no entanto, 

não produz conhecimentos para essas áreas.   

Em relação às áreas do conhecimento, constatamos que Ciências Agrárias e 

Ciências Biológicas dispõem de maior número de pessoal. Os temas regionais: 

bioenergia, micropropagação de plantas, melhoramento genético de caprinos e ovinos e 

controle de qualidade de alimentos dispõem de maior frequência entre os grupos, sendo 

também evocados nas parcerias envolvendo grupo-empresas. Sobre o tema 

micropropagação de plantas (ornamentais e frutíferas), chamamos atenção por ser um 

nicho de mercado na área de biotecnologia vegetal que não apresenta concorrência com 

as multinacionais, ponto que pode favorecer as empresas de pequeno e médio porte que 

atuam em mercados regionais e nacionais. Com resultados poucos expressivos, mas 

considerados promissores46, citamos as discussões envolvendo a área setorial Meio 

Ambiente, que tem na temática bioprospecção de higrocabornetos, genotoxicidade em 

ambiente aquáticos e recuperação de áreas degradadas, as temáticas de atuação de 

grupos. 

Sobre as áreas setoriais e de fronteiras, visualizamos que Agropecuária, 

Ambiental e Saúde foram as mais expressivas, com discussões voltadas para as 

seguintes áreas de fronteiras: biotecnologia agrícola e novas tecnologias em reprodução 

animal e vegetal. Com relação  as áreas de fronteiras: elementos regulatórios e terapias 

gênicas e célula-tronco verificamos que essas não se apresentaram nas linhas de 

pesquisas dos grupos. No entanto, essas se apresentam nas linhas de pesquisas dos 

cursos de Pós-Graduação analisados.  

 Tendo como norte as reflexões aqui apresentadas, propõem-se como agenda de 

pesquisa investigar a parceria grupo de pesquisa-empresa, no sentido de verificar quais 

os elementos motivaram a formação da parceria e como ocorre o fluxo de conhecimento 

neste ambiente.  

                                                      
46  De acordo com Brito et al (2010), o conhecimento da biodiversidade e da bioprospecção de 
novos microorganismos vem auxiliando nos programas relacionados à gestão de áreas contaminadas por 
hidrocarbonetos e se constitui um dos principais focos da era biotecnológica.  
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 A dinâmica da formação de recursos humanos possibilita que novos 

conhecimentos sejam gerados. No caso específico da biotecnologia, estes 

conhecimentos denominados codificados tornam-se um importante indutor do chamado 

bionegócio. Nessa perspectiva os decisores das  políticas científicas  tem apontado para 

a necessidade  de analisar a produção do conhecimento científico  a fim de compreender 

os estágios de desenvolvimento da ciência.  O próximo capítulo abordará a produção 

científica em biotecnologia no Nordeste brasileiro.  
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4 PRODUÇÃO  CIENTÍFICA EM BIOTECNOLOGIA NO NORDESTE 

BRASILEIRO 

 

O objetivo deste  capítulo consiste em  examinar a produção científica  em 
biotecnologia na Região Nordeste.  Os dados referem-se ao período de 1980 a 2010 e 
foram coletados a partir da plataforma Lattes e do portal Web of Science. A análise 
ocorreu mediante o uso de indicadores da bibliometria, especificamente coautoria entre 
instituições e análise de redes sociais e estatística multivariada. O presente capítulo 
organiza-se em mais três seções, além desta Introdução. Na seção 2,  apresentamos os 
suportes metodológico para análise da produção em biotecnologia, tendo como foco as 
particularidades da Região em estudo. Na seção 3, ressaltamos os métodos e técnicas 
adotados, ressaltando o processo de extração e análise dos dados. Na seção seguinte, 
encontram-se as discussões referentes aos dados encontrados.  
 

4.1 Características da Produção Científica em Biotecnologia  

 

As especificidades de cada país quanto aos estágios de desenvolvimento de cada 

campo da ciência têm-se apresentado terreno fértil de estudos (OKUBO, 1997, 

GAUTHIER, 1998).  

Combinando com essa vertente, os decisores das políticas científicas e 

tecnológicas têm apresentado discussões envolvendo a necessidade de se analisar as 

atividades científicas de um grupo, campo de conhecimento ou país, a fim de subsidiar 

tomadas de decisões que busquem o direcionamento de recursos para a pesquisa e  

traçar políticas públicas ou institucionais de desenvolvimento científico e tecnológico 

(GRÁCIO e OLIVEIRA, 2011). Nesse ambiente, tem-se como ponto de partida para a 

análise  a visão sistêmica sobre o processo inovativo em que a transferência e difusão de 

ideias, habilidades e conhecimentos são apontados como fatores que promovem o 

aprendizado para a geração de conhecimento e inovações, sendo fortemente guiado pela 

estrutura institucional (OCDE, 1997; TOMAEL, ALCARA e  DI CHIARA, 2005).   

No âmbito dessas  discussões, tem-se desenvolvido  análises  voltadas para o 

estudo  da produção do conhecimento científico e da  cooperação científica entre 

instituições  (SANDSTROM, PETTERSSON e NILSSON, 2000; OKUBO, 1997, 

GAUTHIER, 1998). Nessa linha de raciocínio, ganha relevância o pressuposto de que 

as publicações científicas constituem uma fonte de conhecimento sobre como a ciência 
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se desenvolve no seio de um grupo de pesquisa, instituição ou país (ARBOIT, 

BUFREM e MOREIRA-GONZALES, 2011; OCDE, 1997).  

No caso específico da biotecnologia, nas últimas décadas, vários estudos têm 

sido realizados para analisar a evolução da produção científica e tecnológica. Tal fato 

encontra-se alinhado com a ideia de que  a biotecnologia se apresenta no cenário 

internacional como uma das áreas estratégicas que mais têm contribuído para provocar 

mudanças e exigir ações políticas específicas (SILVEIRA e FONSECA, 2005). Ciente 

disso, Fonseca (2009, p. 62) enfatiza que a eficiência de qualquer país em biotecnologia 

se encontra “fortemente articulada aos conhecimentos que constituem o núcleo duro do 

bloco de competência nesta área”.  

Um exemplo da argumentação acima é o fato da  maioria das empresas de 

biotecnologias originar-se de spin-offs de universidades. Outro ponto a se considerar é 

que, embora muitas empresas contem com o departamento de P&D, dispõem também 

dos resultados de pesquisas das universidades e de outras organizações de pesquisa no 

processo inovativo.  

Tendo como base a pesquisa em biotecnologia, Sandstron, Petterson e Nilsson 

(2000) e Oliver (2004) ressaltam que a produção do conhecimento e a colaboração 

científica (CC), nesta área do conhecimento, requerem vinculação entre várias 

categorias, ou seja, ela envolve relações institucionais e disciplinares, incluindo 

colaborações entre cientistas de uma mesma universidade, entre cientistas de 

universidades diferentes e entre acadêmicos e cientistas industriais. Nessa perspectiva, 

diversos estudos têm sido realizados com o objetivo de compreender como o 

conhecimento na área de biotecnologia se desenvolve no âmbito científico e social. 

Abaixo, destacamos alguns:  

Peters, Groenewegen e Fielbelkon (1998) observam que a rede de colaboração 

em biotecnologia é densa  e que as principais instituições de pesquisa se encontram 

interrelacionadas e apresentam a dimensão geográfica como fator de integração. 

Sandstron, Petterson e Nilsson (2000) apontam para a consonância entre a produção 

científica e tecnológica e o caráter internacional da biotecnologia, processo também 

observado por Frenken e Van Ort (2004).  Oliver (2004) destaca a importância dos 

estudantes de pós-doutorado para o desenvolvimento do capital intelectual na área de 

biotecnologia. Frenken, Holzl e Vor (2005) destacam que a cooperação científica em 

biotecnologia é influenciada por diferentes tipos de distância: geográfico, funcional e 

setorial. Glanzel e Zhow (2011) chamam atenção para a densidade da rede em 
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biotecnologia no plano internacional. Moura (2009) destaca a relação  entre a produção 

científica e tecnológica e relata que a colaboração entre pesquisadores na área de 

biotecnologia se fortalece após a parceria formada pelo vínculo criado na pós-

graduação.  

 

Percurso metodológico  

 

Sobre os procedimentos adotados para se analisar a produção científica na área 

de biotecnologia, verificamos a utilização  de indicadores da bibliometria (coautoria 

entre instituições47) em conjunto com a análise de redes sociais (ARS)48.  

Nessa linha de raciocínio, a adoção de indicadores bibliométricos tem sido 

utilizada com três funções: descrição, acompanhamento e avaliação das atividades 

científicas e tecnológicas (GAUTHIER, 1998; OLIVER,  2004). Quanto a ARS, essa 

tem sido utilizada  para analisar a estrutura de campos científicos (BARABASI et al., 

2002; MOODY, 2004; NEWMAN, 2001a, 2001b,  2004; WAGNER e 

LEYDESDORFF, 2005), buscando entender comportamentos e processos por meio da 

conectividade entre coautores. Assim, a integração entre a bibliometria e a ARS torna-se 

um importante instrumento para analisar a estrutura da ciência (OTTE e ROUSSEAU, 

2002).   

Levando em conta que no Brasil o responsável pelo desenvolvimento da 

biotecnologia é o setor público, responsável por 80% dos investimentos e das atividades 

de pesquisa (SALLES-FILHO et al, 2004), e que a pesquisa é feita basicamente por 

recursos humanos vinculados a pós-graduação (PENA, 2010), elegemos, como 

categoria de análise, a rede institucional de colaboração científica (CC) dos docentes 

participantes  em cursos de pós-graduação (mestrado e doutorado) em biotecnologia.  

                                                      
47  Nesse escopo, os endereços dos autores e  colaboradores se constituem no ponto de referência e 
são estudados como redes de vínculos entre aqueles que têm trabalhado em conjunto para a elaboração e 
criação do  conhecimento. 
48  A Bibliometria consiste aplicação de métodos estatísticos e matemáticos utilizados para definir 
processo da comunicação escrita e a natureza e desenvolvimento das disciplinas científicas mediante 
técnicas de contagem e análise dessa comunicação (LINERS, 1998). Dentre os indicadores mais 
utilizados na área de C&T, com o objetivo de conhecer o desenvolvimento e a natureza de uma 
determinada ciência, tem-se: análise de citações, utilizado para medir o impacto de autores, de trabalhos 
ou de revistas, mediante o coeficiente de citações que recebem e as referências que emitem em um dado 
período de tempo; análise de co-citações, que consiste em identificar os documentos que são citados 
conjuntamente por terceiros e pela análise de coautorias, que identifica o grau de colaboração entre os 
autores (CORDEIRO, 2009, p. 30). No entanto, em função do determinado número de informações que 
na maioria das vezes não oferece uma imagem que possibilite a retirada de informações (leitura de 
matrizes de dados bibliométricos), a ARS tem sido adotada como uma abordagem complementar 
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A localização dos docentes conformou o primeiro passo da pesquisa. A 

construção das listas de docentes ocorreu mediante a página virtual do Programa de 

Pós-Graduação e mediante contato por e-mail. Ao final da pesquisa, a lista contava com 

o nome de 239 docentes,   vinculados a instituições localizadas no Nordeste,  sendo 

estes os que fizeram parte da pesquisa.  

Sobre o ambiente para a coleta de informações, foram utilizadas, em conjunto, 

três bases de dados: a Rede de Colaboração, o Currículo Lattes dos docentes, ambos 

disponíveis na Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br/), e o portal Web of Science (WoS),  

disponível na plataforma do Institut for Scientific Information (ISI) Web of Knowledge. 

conforme apresentados a seguir:  

Rede de Colaboração – sintetiza as informações dos pesquisadores que mantêm 

parcerias em produções científicas. Inserida na página online do Currículo Lattes do 

pesquisador49, a rede é formada por informações geradas de currículos de pesquisadores 

cadastrados na Plataforma Lattes. Os dados para este estudo  foram extraídos da base de 

dados no período de dezembro de 2010 a janeiro de 2011 e organizados em arquivo do 

software Excel® em planilha que apresentava o formato da figura 7.  

 

Figura 7 - Formato da planilha construída para organização dos dados extraídos da Rede 
de Colaboração dos docentes inseridos em cursos de Pós-Graduação em Biotecnologia. 
Nordeste brasileiro.  

Docente/ 
(Instituição) 

Nome do 
coautor 

Instituição 
coautor 

Função 
profissional 
coautor 

Nº artigos 
publicados em 
parceria com o 

docente 

Três palavras-
chave mais 

frequente nos 
artigos 

publicados 

Área do conhecimento 
dos artigos publicados  

 

 Currículo Lattes do docente – dispõe de formato padrão, com informações 

inseridas pelo proprietário do currículo. Esse ambiente foi utilizado como fonte auxiliar 

para a análise e compreensão dos dados quantitativos.  

Portal WoS -  foi a fonte de coleta dos dados referentes à localização dos artigos 

publicados em parceria com instituições internacionais.  Os artigos publicados foram 

localizados mediante a inclusão do nome do docente no item search for e no subcampo 

                                                      
49  Sobre a validação dos dados informados nesse ambiente, ressaltamos a dinâmica de inclusão dos 
dados. De acordo com informações recebidas por parte do corpo técnico do CNPq – para que um 
pesquisador seja incluído na rede de colaboração de um autor de outro currículo é necessário que as 
informações estejam disponibilizadas nos dois currículos (pesquisador autor do currículo e pesquisador 
colaborador). Tal procedimento permite induzir que a Rede de Colaboração consiste em  um instrumento 
que apresenta informações interligadas entre os diferentes currículos, minimizando as incertezas quando à 
fidelidade das informações disponibilizadas nesse ambiente.  



127 
 

 

author. A forma de citação dos docentes em referência bibliográfica foi retirada do 

Currículo Lattes.  

Em virtude da existência, na base de dados do portal WoS de autores 

homônimos (autores com nome de família e abreviação dos primeiros nomes iguais), 

conforme apontaram os estudos de Onodera (2011), Moody (2004) e Newman (2001a), 

verificamos a necessidade de realizarmos um refinamento, que ocorreu em dois 

momentos. Inicialmente, utilizamos o campo countries/territories, em que o termo 

Brazil fora selecionado; em seguida, o campo Institutions, em que o nome da instituição 

à qual o docente estava vinculado foi a variável usada. Minimizamos, dessa forma, a 

possibilidade de que artigos não pertencentes ao docente em foco fossem incluídos no 

banco de dados. A busca de informações ocorreu no período de 12 a 26 de janeiro  de 

2012. Após a localização dos artigos os dados foram extraídos da plataforma mediante 

arquivo savedrecs e em seguida salvado em formato .txt e transportados para o software 

bib.excel, os quais foram organizados no Excel. As variáveis coletadas foram: palavras-

chaves, número de artigos publicados e instituições parceiras 

Em todos os instrumentos, a pesquisa restringiu-se aos  artigos publicados no  

período de 1980 a 2010. A escolha do período ocorreu em função dessa pesquisa se 

constituir no primeiro estudo  voltado para análise da colaboração científica na região 

em estudo.  Vale destacar que a década de 1980 marca o início das políticas de Ciência 

e Tecnologia (C&T), no cenário nacional e regional, voltadas para o desenvolvimento 

da biotecnologia no Brasil (AUCÉLIO  e  SANT’ANA,  2006). 

Após a extração dos dados, utilizamos o processo de estruturação das 

informações, que seguiu dois  procedimentos: retirada das informações repetidas – 

nesse ponto, levamos em conta que um autor mantém colaboração com autores comuns, 

o que possibilita a duplicação de informação na Rede de Colaboração; normatização de 

palavras-chave e nome de instituição – medida tomada em virtude da variedade de 

formatos disponíveis entre os autores (palavras-chave  apresentadas no plural e outras 

no singular, ou escritas em inglês). No caso das instituições, os Institutos da Fiocruz e 

os Centros de Pesquisa da Embrapa, por exemplo, foram categorizados como: Fiocruz e 

Embrapa, respectivamente. A opção ocorreu em função de, na maioria dos currículos 

analisados, os coautores não apresentarem a identificação do Centro ou Instituto, 

mencionando apenas Fiocruz ou Embrapa.  

Os dados foram organizados em tabelas,  cada célula indicando o volume de 

ocorrência entre instituições, nas quais os docentes e colaboradores encontravam-se 
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inseridos. A análise dos dados manteve-se centrada em procedimentos apoiados na 

bibliometria, ARS e estatística multivarida;  por meio deles buscamos verificar o 

compartilhamento da informação que configura e movimenta a rede de colaboração em 

biotecnologia, conforme descrito a seguir.  

 

Procedimentos de Análise e Apresentação  dos dados  

 

Em virtude do grande número de instituições participantes, durante o processo 

de compilação de dados brutos, optamos por  direcionar o foco da análise somente para 

as instituições mais colaborativas. Este ponto de corte  foi eleito tendo como base a 

necessidade de adequação da matriz para as análises estatísticas.  

Cabe aqui a ressalva para as matrizes que apresentam a frequência de coautoria 

entre instituições. Diante da necessidade de realizarmos um diagnóstico sobre a 

frequência de coautoria (achava-se abaixo ou acima do esperado), recorremos ao 

processo de normalização das matrizes de coautoria. Para tanto, os procedimentos 

utilizados por Luukkonen, Persson e Silvestre (1992) foram utilizados: 

Cxy × T 
Cx × Cy 

Em que,  

 = total de coautorias entre as instituições ou país x e y; 

T =total de coautorias da matriz; 

 = total de coautorias a instituição ou país x possui na matriz; 

  = total de coautorias a instituição ou país y possui na matriz; 

 

A opção por esse algoritmo ocorreu em função do mesmo fornecer um indicador 

que permite uma medida comparativa. Com índice igual a 1, indica colaboração 

observada de acordo com o esperado; resultados menores que 1 indicam colaboração 

menor do que a esperada, e maiores que 1 indicam uma relação de colaboração mais 

forte que a prevista.  

Aliados esses procedimentos e tomando-se como base a revisão de literatura que 

aborda a temática da produção científica em torno das discussões envolvendo o tema 

inovação (GILSING et al, 2008; FREITAS e PEREIRA, 2005; TOMAEL e 
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MARTELETO, 2006;  DAL POZ, 2006,  OKUBO, 1997), tem-se observado que as 

discussões  encontram-se relacionadas com a localização das instituições que participam 

do sistema de inovação e também a forma como esse conhecimento é compartilhado. 

Para realizar tal intento, tem sido comum a adoção de duas métricas próprias da ARS: 

centralidade e densidade.  

De acordo com Everett e Borgatti (2005), centralidade é um dos conceitos mais 

utilizados para identificar os atores mais importantes da rede. As propriedades de 

centralidade do nó são baseadas nas relações que um ator possui com outros atores na 

rede. Assim, cada ator tem um valor dentro da rede que pode ser considerado quando 

comparado com os outros nós. Essas propriedades tornam o nó mais visível para os 

outros atores. A centralidade se subdivide em:  

Centralidade de intermediação: possibilita a localização dos atores que atuam 

como ponte, facilitando o fluxo de informação em uma determinada rede (OTTE e 

ROSSEAU, 2002); centralidade de proximidade: mede as posições dos atores quanto à 

capacidade de alcançar os outros atores da rede, utilizando-se do menor número de 

atores possível. A ideia é que um ator é central se ele pode interagir rapidamente com os 

demais (FIGUEIREDO, 2011);  centralidade de grau: corresponde ao número de laços 

que um ator estabeleceu com outros atores diferentes ao longo de sua atividade de 

produção. O nó mais central é aquele que possui o maior grau. Assim, ele está em 

contato direto com muitos outros nós e acaba ocupando um lugar central na rede;  flow 

betweennes centrality: mede as posições dos atores quanto à capacidade de fazer 

intermediação em um fluxo de ligações. Esta propriedade é baseada na distância e 

representa o quão próximo ou distante um ator está dos demais nós.  

Já a densidade se conceitua como sendo a relação entre as ligações existentes 

entre os atores de uma rede e o total de ligações possíveis. Mostra-nos a alta ou baixa 

conectividade da rede.  

Observados esses indicadores, observamos  a adoção de técnicas da análise 

multivariada, tais como: Escalonamento multidimensional (EMD) e Análise de cluster50 

(FREEMAN, 2005; HUISMAN  e VAN DUIJIN, 2005; DALPÉ, 2002; MIGUEL, 

MOYA-ANEGON e HERRERO-SOLANO, 2008). A escolha pela MDS e Cluster 

Analysis encontra-se ancorada nas declarações de Freeman (2005), ao argumentar que 

                                                      
50  Técnica multivariada que não estima a variável estatística empiricamente, mas, ao invés disso, 
usa a variável especificada para comparar objetos com base nas características que eles possuem. (Hair 
Júnior et al,  2005). No estudo das ARS, essa tem sido apresentada para alicerçar grupos de instituições 
que apresentam estrutura comum envolvendo o fluxo de informação.   
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estas técnicas permitem revelar os atores que se encontram em grupos sociais coesos, 

bem como localizar os atores que ocupam posições ou funções sociais equivalentes, fato 

que complementa a análise sobre os indicadores apresentados anteriormente, bem como 

possibilita construir uma imagem relativa do conjunto  do objeto  em estudo (HAIR 

JÚNIOR  et al, 2005).  

Com essas discussões, os procedimentos acima relatados foram adotados para 

compor as análises sobre a dinâmica da produção e da cooperação científica em 

biotecnologia na Região Nordeste.  Cabe aqui a ressalva para o fato de que a ARS e as 

técnicas da análise multivariada foram aplicadas somente às instituições inseridas na 

Região Nordeste  que apresentaram maior relacionamento. A referida dinâmica ocorreu 

em função dos ajustes necessários ao uso das ferramentas estatísticas.  

Quanto à colaboração internacional, optamos por utilizar o algoritmo ‘Affinity 

index’ (Ai) desenvolvido pelo Laboratoire d’évaluation et de Prospective 

Internationales (LEPI) da França:   

COOP (A − B) 
× 100 

COOP (A − WD) 

Em que,  

COP (A-B) = represents the number of scientific links (co-operation) between A and B  

COP (A-WD) = is the number of co-operative links between A and the world.  

Esse procedimento nos pareceu o mais adequado, pois permite medir o grau de 

colaboração entre a Região Nordeste do Brasil e nações estrangeiras. Quanto mais alto o 

valor do indicador, maior o grau de afinidade da Região com o país colaborador.  

As informações foram processadas nos softwares, abaixo descritos:  

1) Bibexcel (Umeå University, Umeå, Sweden), para extração dos dados 

cientometricos e criação de arquivos de frequência; 2) Ucinet, , versão 6 (Borgatti, 

Everett e Freeman, 2002)–  cálculo das medidas de centralidade e densidade; 3) 

Netdraw versão 2.09 (Borgatti, 2002) construção das redes de coautoria das instituições 

mais colaborativas; 4) Statistical Package for the Social Sciences – SPSS versão 19.0 

(SPSS Inc., Chicago, IL)  para a construção do EMD e Análise de cluster.  
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4.2 Delineando o Perfil da Rede de Produção  Científica  em Biotecnologia no 

Nordeste Brasileiro 

 

A rede de produção  científica dos docentes em biotecnologia é formada por 

4.984 coautores, inseridos em instituições de diferentes regiões do Brasil e de outros 

países. A rede é composta por profissionais diversos (professores e  pesquisadores com 

diferentes formações, médicos, farmacêuticos, médicos veterinários, engenheiros 

agronômos, enfermeiros, laboratoristas, técnicos em laboratórios, nutricionistas, entre 

outros). Aliados a esses, encontram-se: pós-doutorandos (9,2%), doutorandos (64,53%),  

mestrandos (16,67%) e graduandos (9,6%). 

A grande maioria dos coautores encontra-se vinculada às instituições públicas, 

com destaque para as universidades, Institutos Federais de Educação, centros de 

pesquisa, secretarias estaduais de Educação e Saúde. Dentre as instituições particulares, 

figuram: institutos tecnológicos, universidades, faculdades e duas empresas.  

A rede de produção  científica possui média de 6,58 autores por artigos,  

envolvendo  uma média de 3,35  instituições. Verificamos que o maior número de 

coautores foi de 86 e envolveu 32 instituições, das quais cinco estavam inseridas na 

Região Nordeste e uma era de nacionalidade estrangeira. O referido artigo dispunha de 

temática relacionada ao sequenciamento do genoma do Mycoplasma hyopneumoniae e 

do Mycoplasma synoviae. Os referidos genomas foram objetos de estudo do Projeto 

Genoma brasileiro e da Rede Regional Genoma, respectivamente.  

A partir da base de dados, verificamos que os 239 docentes contribuíram com 

9.560 artigos, dos quais 5.271, ou seja 55,14%, encontram-se publicados em periódicos 

disponíveis no WoS  (Figura 8).  

Tomando como parâmetro o período de 1980 a 2010, é possível constatar que a 

produção científica dos pesquisadores vinculados a cursos de pós-graduação na área de 

biotecnologia apresentou aumento considerável na década de 2000, com destaque para o 

período de 2006 a 2010 que, em relação ao quadriênio de 2001 a 2005, apresentou 

incremento considerável (61,61%). É importante destacar que esse período coincide 

com as ações das políticas de descentralização na área de CT&I. Dentre essas, citamos a 

participação em redes de pesquisa genômicas, o aumento de cursos de pós-graduação 

em biotecnologia e a formação da Renorbio, conforme visto nos capítulos 2 e 3 da 

presente  tese. Além desses, elencamos o aumento de publicações     
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Figura  8 – Evolução da produção científica dos docentes inseridos em cursos de Pós-

Graduação em Biotecnologia. Nordeste Brasileiro. Período de 1980 a 2010, com 

destaque para 2006 a 2010.   

 

 

 

 

                                                     

 

 

Fonte: Plataforma Lattes e WoS.  

 

Quando  analisamos o período de 2006 a 2010, verificamos que o aumento de 

artigos publicados em periódicos incluídos  no WoS vem ocorrendo de forma 

progressiva, sendo que 2010 apresenta crescimento significativo, em relação aos anos 

anteriores, compreendendo a quase totalidade dos artigos publicados neste ano (Figura 

8). Isso indica que os canais preferenciais de publicação têm-se alterado nos últimos 
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anos, em que a internacionalização das pesquisas tende a se constituir no principal 

mecanismo de motivação.  Cabe ainda destacar que os cursos de Pós-Graduação em 

Biotecnologia têm vinculado a defesa de dissertação e tese à publicação de artigos em 

periódicos com fator de impacto, o que implica em um elemento de estímulo para 

publicar em periódicos internacionais, especificamente nos residentes na base da  

plataforma ISI. 

Para divulgar os resultados de pesquisas, os docentes utilizaram diferentes 

jornais, incluindo os de circulação estadual, regional, nacional e internacional. Com 

relação aos disponíveis  no WoS, verificamos que os docentes contribuíram com 962 

jornais, cabendo ressaltar ainda que os periódicos que dispõem de maior frequência de 

artigos publicados são os de editoras brasileiras, com destaque para Química Nova e 

Journal Of the Brazilian Chemical Society. Quanto  ao fator de impacto, verificamos 

que o maior volume de artigos encontra-se publicado em periódicos que dispõem de 

índice  entre 0,5 e 3 (Tabela 4 ).  
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Tabela 4  - Jornais com maior número de artigos publicados (frequência ≥ 30) e o 

respectivo fator de impacto. 1980 a 2010.  

JORNAL  INTERNACIONAL 
 

nº de 
artigos 
  

Fator 
de 

impacto 
QUIMICA NOVA 198 0.74 

JOURNAL OF THE BRAZILIAN CHEMICAL SOCIETY 145 1.34 

BRAZILIAN JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL RESEARCH 113 1.15 

REVISTA BRASILEIRA DE FARMACOGNOSIA-BRAZILIAN JOURNAL OF 
PHARMACOGNOSY 

113 0.40 

APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY 105 1.87 

JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY 90 2.46 

PLANTA MEDICA 89 2.36 

AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE 80 2.44 

PHYTOCHEMISTRY 77 3.15 

BRAZILIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY 70 0.63 

EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY 69 3.19 

MEMORIAS DO INSTITUTO OSWALDO CRUZ 64 2.05 

ARQUIVO BRASILEIRO DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA 57 0.25 

BRAZILIAN ARCHIVES OF BIOLOGY AND TECHNOLOGY 56 0.397 

BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY 55 2.97 

FITOTERAPIA 50 1.89 

JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY 49 2.73 

PHARMACEUTICAL BIOLOGY 49 0.638 

ACTA TROPICA 48 2.26 

JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS 47 2.87 

HETEROCYCLIC COMMUNICATIONS 46 0.026 

GENETICS AND MOLECULAR BIOLOGY 42 0.79 

PHYTOMEDICINE 39 2.66 

BIORESOURCE TECHNOLOGY 37 4.36 

REPRODUCTION FERTILITY AND DEVELOPMENT 37 2.55 

MOLECULES 36 1.98 

PROCESS BIOCHEMISTRY 35 2.65 

BIOLOGICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN 33 1.81 

HUMAN IMMUNOLOGY 33 2.87 

LATIN AMERICAN JOURNAL OF PHARMACY 33 0.30 

NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS 33 0.89 

PROTEIN AND PEPTIDE LETTERS 32 1.85 

BRAZILIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING 31 0.81 

SMALL RUMINANT RESEARCH 31 1.39 

JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY 30 1.91 

PHARMAZIE 30 0.86 

Fonte: WoS 
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 Analisando a área de conhecimento dos artigos publicados, por meio das 

informações coletadas na rede de colaboração, é possível verificar que o conhecimento 

em biotecnologia, na Região Nordeste, encontra-se assentado sobre as seguintes áreas: 

Química,  Bioquímica, Farmácia, Medicina e Farmacologia (figura 9).  

 

Figura 9 - Nuvem de palavras referentes à área do conhecimento (percentual) dos 

artigos publicados na área de biotecnologia. Nordeste brasileiro 

Química(12,05) Bioquímica (9,31) 

Medicina (9,05)  Farmácia (8,4) 

Farmacologia (7,81) Medicina Veterinária 
(7,66) Genética (4,09) Microbiologia (3,79) Agronomia (3,76) Imunologia 

(3,5) Saúde Coletiva (3,47) Zootecnia (2,82) Engenharia Química (2,38)  
Parasitologia (1,99) Botânica (1,93) Ciência e Tecnologia de Alimentos (1,74) Fisiologia 

(1,67) Odontologia (1,48) Ecologia (1,38) Biologia Geral (1,29) Nutrição (1,24) Física (1,24) Morfologia 
(1,06)  Zoologia (1,06) Biofísica (1) Educação (0,91) Enfermagem (0,90) Recursos Pesqueiros e Engenharia (0,48) 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional (0,44) Engenharia Sanitária (0,22) Engenharia Agrícola (0,22)  Probabilidade e Estatística (0,20)  Engenharia 
Elétrica (0,20) Ciências da Computação (0,18)  Administração (0,17) Educação Física (0,17) Engenharia Biomédica (0,17) Engenharia de Materiais 
(0,17)  Economia (0,10) Engenharia Mecânica (0,05) Ciências Ambientais (0,05) Engenharia Nuclear (0,05) Divulgação Científica (0,02) Bioética 
(0,01) Comunicação (0,01)  

Fonte: Rede de Colaboração. Plataforma Lattes/CNPq 

 

Com relação à área de química, verificamos que esses dados são condizentes 

com os resultados apresentados por Moura (2009) e aproximam-se dos encontrados por 

Glanzel e Zhow (2011), os quais concluíram que o Brasil apresenta, dentro do panorama 

mundial, os maiores índices de artigos inseridos nas áreas de Química Aplicada e 

Engenharia Química. De certa forma, esses dados justificam a escolha de periódicos 

voltados para a área de química, conforme apresentado na Tabela 4.  Com relação às 

frequências de artigos publicados nas áreas de Farmácia, Farmacologia, Medicina 

Veterinária e Medicina,  vale atentar para as particularidades das ações de C&T, 

implementadas no processo de formação da Região Nordeste em que as áreas de 

química fina e produtos naturais foram as atividades iniciais de formação de pessoal. 

Além desse, é possível verificar que as informações acima apresentam  convergência 

com o cenário apresentado pelos  grupos de pesquisa  e com as linhas de pesquisas dos 
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cursos de pós-graduação em biotecnologia, conforme visto no capítulo 3. Atrelada a 

essas questões têm-se o fato de a Região em foco contar com um pólo industrial voltado 

para o setor de farmácia, situado no estado de Pernambuco, e com o Complexo Químico 

de Camaçari, localizado na Bahia.  

Ainda na análise cruzada com a formação de recursos humanos é possível 

constatar que a área de química e bioquímica não apresenta convergência com as linhas 

de pesquisas dos grupos. Tal dinâmica nos leva a apontar para o uso de  técnicas de 

análise  química em pesquisas envolvendo a   biotecnologia procedimento que justifica 

a escolha dessas na citação das áreas de conhecimentos do artigo.  

 

Plano intrarregional  

 

Considerando a rede como um todo, apenas 13 instituições localizadas na 

Região Nordeste destacam-se pela intensa produção em parceria. Dentre elas, as 

instituições federais lideram o ranking de colaboração, e apenas uma de natureza 

estadual (UECE) figura entre as mais influentes (Figuras 10 e 11)  

 

Figura 10 - Rede institucional de coautoria com as instituições em Biotecnologia no 

Nordeste Brasileiro 

 

Fonte: Rede de Colaboração. Plataforma Lattes/CNPq 
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Figura 11 - Rede institucional de coautoria com as instituições mais colaborativas em 

Biotecnologia no Nordeste Brasileiro.  

 

Fonte: Rede de Colaboração. Plataforma Lattes/CNPq 

 

Embora seja considerada que a ciência funciona bem quando a comunidade de 

pesquisadores é densamente conectada (SILVA et al, 2006), consideramos que essa 

dinâmica se torna salutar para a produção do conhecimento científico na área de 

biotecnologia. Aqui, resgatamos os estudos de Granovetter (1973; 1983) sobre a 

importância dos laços fracos, ou seja, que se encontram na periféria da rede. Segundo o 

autor, os laços fracos podem ampliar a rede de conhecimento e/ou se constituir em 

pontes sociais, ligando diferentes grupos e/ou conhecimentos. Com relação aos laços 

fortes (interior da rede – expresso pelas instituições aqui apresentadas) são apontados 

como elementos fundamentais para a constituição das redes, pois além de prestarem 

assistência aos laços fracos, fortalecem a rede e os projetos que a permeiam.  

Quanto ao índice de colaboração esperado (Tabela 5), é possível verificar que 

todas as instituições apresentam alto coeficiente intrainstitucional de colaboração (>1), 

indicando que a pesquisa se encontra, preferencialmente, em torno da própria 

instituição. Quanto ao índice de colaboração interinstitucional, tal difere em cada caso, 

o que significa que a intensidade do relacionamento entre as instituições é variada. 



138 
 

 

Nesse aspecto, chama a atenção a UFMA, que apresenta baixa ligação com as outras 

instituições, mostrando-se pouco colaborativa. Por outro lado, a UFC apresenta-se mais 

colaborativa com as demais universidades.  

 

Tabela 5 - Matriz normalizada* da  rede de produção científica  intrarregional na área 
de Biotecnologia. Nordeste Brasileiro.  

 
INSTITUIÇÃO 

U
F
A
L 

F
I
O
C
R
U
Z
  

U
F
B
A 

U
F
P
E 

U
F
R
P
E 

U
E
C
E 

U
F
C 

 
UF
PB 

U
F
P
I 

U
F
R
N 

U
F
S 

E
M
B
R
A
P
A 

U
F
M
A 

UFAL 18,2 0,6 0,2 0,3 0,4 0,2 0,3 1,7 0,1 0,3 1,5 0,1 0,0 
FIOCRUZ/BA 0,6 5,6 8,2 0,4 0,1 0,0 0,6 0,6 0,3 0,3 0,0 0,0 2,1 
UFBA 0,2 8,2 10,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4 0,9 1,0 
UFPE 0,3 0,4 0,0 5,7 1,5 0,1 0,3 0,5 0,0 0,3 0,5 0,2 0,0 
UFRPE 0,4 0,1 0,2 1,5 6,7 0,3 0,1 0,6 0,4 0,0 0,1 2,4 0,0 
UECE 0,2 0,0 0,0 0,1 0,3 4,0 1,3 0,2 0,9 0,5 0,1 1,3 0,3 
UFC 0,3 0,6 0,2 0,3 0,1 1,3 2,2 0,2 1,0 0,7 0,3 1,1 0,0 
UFPB 1,7 0,6 0,0 0,5 0,6 0,2 0,2 7,6 0,3 0,6 3,2 0,0 0,0 
UFPI 0,1 0,3 0,0 0,0 0,4 0,9 1,0 0,3 7,6 0,3 0,0 1,3 0,1 
UFRN 0,3 0,3 0,0 0,3 0,0 0,5 0,7 0,6 0,3 11,4 0,1 0,6 0,2 
UFS 1,5 0,0 0,4 0,5 0,1 0,1 0,3 3,2 0,0 0,1 8,7 1,2 0,3 
EMBRAPA 0,1 0,0 0,9 0,2 2,4 1,3 1,1 0,0 1,3 0,6 1,2 2,2 0,1 
UFMA 0,0 2,1 1,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,1 48,4 
* Matrix generated from the simple frequency of coauthorship 
 
 

Um caso especial a ser observado se dá em relação à Fiocruz e à Embrapa, em 

que se observa que o índice de coautoria interinstucional é menor do que o 

intrainstitucional. No caso da Embrapa, essa dinâmica converge com a  apresentada  nos 

estudos de Moura (2009), em que essa empresa aparece como uma instituição que 

mantém maior colaboração intrainstitucional. Ressaltamos que a Embrapa dispõe de 

importância nacional na área da Biotecnologia Agropecuária e dispõe de unidades em 

todos os Estados do Nordeste.  

Ainda sobre a dinâmica da Embrapa, visualizamos que a mesma não apresenta 

relacionamento com a Fiocruz e com a UFPB. Uma possível justificativa se encontra 

atrelada à dicotomia entre a área de atuação dessas instituições, em que uma tem suas 

atividades dirigidas para a agricultura, enquanto a outra foca na área de saúde. Essa 

justificativa também pode ser apresentada para a UFPB – cujos currículos dos docentes 

vinculados a cursos de pós-graduação em Biotecnologia, aqui analisados, apresentam 

produção científica voltada para as áreas de Fármacia e Farmacologia.    
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Quando analisados os padrões de cooperação em relação à categorização dos 

atores, algumas considerações merecem destaque. Primeiramente, cabe observar a 

questão da localização geográfica, que parece ser um fator predominante para a escolha 

dos parceiros. Instituições localizadas no mesmo estado, como a Fiocruz/BA e a UFBA; 

a UFC e a UECE;  a UFPE e a UFRPE, apresentam maior coeficiente de colaboração.  

É intessante notar que fogem a essa dinâmica as parcerias envolvendo a Fiocruz 

–UFBA–UFMA, indicando que outros elementos, além da questão proximidade, 

encontram-se presentes na rede de colaboração em Biotecnologia. Analisando a rede de 

colaboração e o currículo Lattes de pesquisadores que detêm o maior número de 

coautorias, visualizamos, por meio das palavras-chave mais frequentes e dos projetos de 

pesquisas, que o tema relacionado à Leishmaniose Chagasi se encontra como um 

possível indutor de coautorias. Ressaltamos que esse vetor foi um dos genomas 

estudados na Rede Genoma Nordeste, vinculada ao Projeto Genoma brasileiro, o qual 

envolveu essas  instituições.   

 

4.3 Estrutura da Rede de Produção  Científica  – Plano intrarregional  

 

 Com base na análise gráfica (Figura 12), observa-se que a UFRN, a UFRPE, a 

UFS e a UFPI exercem papel prepoderante na transmissão da informação, haja vista que 

elas dispõem de maior representatividade na medida de centralidade de intermediação. 

É conveniente frisar que as instituições aqui especificadas atuam como ponte para que 

os atores não adjacentes da rede possam se conectar a ela.  
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Figura 12 - Rede de Produção Científica em Biotecnologia entre instituições com 

destaque para a Centralidade de Intermediação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rede de Colaboração. Plataforma Lattes/CNPq 

 

Outro ponto que fortalece essa conclusão se apresenta na medida de 

centralidade de proximidade, em que ambas as instituições se apresentam com a menor 

distância, indicando que as informações que circulam na rede se espalham mais 

rapidamente ao passarem por esses atores. Vale destacar que a rede dispõe de baixa 

medida de centralidade de proximidade (19,67%), indicando que a estrutura da rede de 

colaboração em estudo apresenta baixo intercâmbio de conceitos e técnicas de pesquisa 

na área de Biotecnologia (Tabela 6).   
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Tabela 6 – Medidas de centralidade e densidade da rede de produção científica em 

Biotecnologia. Nordeste brasileiro. Período 1980 a 2010.  

Métricas/rede Média rede Média entre 

grupos 

(A) 

Desvio 

padrão 

(B) 

Coeficiente 

Variação 

(B/A)*100 

Instituição em 

destaque 

Centralidade de 
proximidade 

19,67% 13.231 1.120 8,46% UFRN;UFRPE 

UFPI; UFS 

Centralidade de grau 11,76% 1189.8 946.047 79,51% UFC 

Fluxo de centralidade 
de intermediação 

 

19,69% 12.749 8.542 67,01% UFC 

Densidade 46% - 85% - - 

Fonte: Rede de Colaboração. Plataforma Lattes/CNPq 

 

No bojo dessas discussões, chamamos atenção para o índice de centralidade de 

grau da rede, com 11,76%, em que se verifica que a probabilidade de todas as 

instituições captarem o que está circulando na rede é baixa(o) (Tabela 6). Cabe ainda 

enfatizar  que a variabilidade relativa das instituições inseridas na rede, ao captarem a 

informação, é relativamente alta (79,51%), indicando que, na rede em estudo, existe 

instituição que apresenta maior dinamismo em relação à outra, que apresenta baixa 

possibilidade em captar as informações, por possuir pouca interação com as demais. 

Quando analisamos o índice de centralidade de grau, observamos que a UFC 

apresenta-se com o maior número de laços e, por conseguinte, desempenha papel 

fundamental na estrutura da rede de colaboração em Biotecnologia, pois serve como elo 

entre as instituições. Com a medida do centralidade do fluxo de intermediação,  é 

possível verificar que a importância da UFC não se restringe ao número de contatos 

diretos que ela mantém, mas também ao  número de contatos que ela intermedia. Assim, 

a UFC apresenta-se  como importante intermediária na construção do conhecimento, no 

campo da Biotecnologia, na Região em estudo; por outro lado, a UFMA se apresenta 

como a instituição com os menores índices. Tal dinâmica pode ser explicada em função 

da UFMA apresentar maior colaboração intrainstitucional, conforme demonstrado 

anteriormente.   

A rede de colaboração em estudo apresenta densidade de 46%. Ao utilizarmos o 

intervalo de valores da densidade citados  por  Carpenter & Bayer (2009), observamos 

que a rede em estudo apresenta boa conectância.  
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A fim de visualizar a existência de semelhança nas práticas envolvendo a 

produção científica em Biotecnologia, apresentamos, a seguir, a representação gráfica, 

tendo como instrumento o MDS e  a análise de cluster,  com o uso do dendodrama. Para 

agrupar as diferentes instituições de acordo com a similaridade em relação ao padrão de 

coautoria, a matriz de colaboração foi transformada numa matriz de similaridade 

(Coeficiente de Correlação de Pearson) e  com o software estatístico SPSS, o MDS e o 

dendograma foram gerados.  

 

Figura 13 - Mapa MDS (modelo PROXSCAL) da rede de produção científica  

(instituições com maior colaboração) em Biotecnologia no Nordeste brasileiro.  

 

 

Fonte: Rede de Colaboração. Plataforma Lattes/CNPq 

 

 

Pela análise do MDS (Figura 13), observamos a presença de quatro grupos 

constituindo clusters (Figura 14), segundo padrão de similaridade por coautorias 

interinstitucionais. Convém ressaltar que, quanto mais próximas as instituições 

estiverem, mais complementares serão, em termos de conhecimentos gerados e 

vinculados na rede.  

Stress 0,08072 
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O primeiro grupo (1) é constituído pela UFBA e Fiocruz, mostrando padrão mais 

coeso de colaboração e demonstrando agrupamento das instituições por razões 

geográficas; o segundo grupo (2) é constituído pela UFAL, UFS, UFPB. Assim como o 

primeiro grupo, esse outro mantém padrão mais homogêneo de colaboração. A 

proximidade geográfica (estados circunvizinhos) volta a fazer parte do cenário na 

organização desse grupo; o próximo grupo (3) é constituído pela UFPI, Embrapa, UFC 

e UECE, engloba as instituições que apresentam pequena dispersão entre si, sob a forma 

de colaboração. Destaque para a UFC e UECE, que se localizam no mesmo Estado. 

 A Embrapa conta com unidades em todos os Estados e, visualmente, encontra-

se intermediando as instituições UFC e UECE com a UFPI; já o quarto (4) grupo é 

constituído pela UFRN, UFMA, UFRPE e UFPE e apresenta dinâmica de divulgação da 

informação diversa dos demais grupos e entre si, daí a dispersão dos dados no mapa 

MDS.  

Abaixo, o dendograma (distância Euclidiana) confirma os clusters apontados no 

MDS. 

 

Figura 14 – Dendograma da rede de produção científica  em Biotecnologia no Nordeste 

brasileiro. 

 

Fonte: Rede de Colaboração. Plataforma Lattes/CNPq 
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O elemento-chave das conclusões apresentadas nas imagens do MDS e do 

dendograma consiste na formação de cluster, que apresenta coesão com relação à 

dinâmica de produção científica em Biotecnologia entre algumas instituições. No 

entanto, quando analisamos a posição dos grupos no MDS, visualizamos  que estes 

(clusters), quando comparados entre si, demonstram distanciamento (variação). Dos 

quatro grupos apresentados, três demonstram semelhança de compartilhamento na 

produção do conhecimento, tendo como suporte a proximidade geográfica.  

  

Plano Interregional  

 

Um fato a se reter, apanhado da tabela 7, é que praticamente todas as instituições 

encontram-se na Região Sudeste (com exceção da UNB). Convém ressaltar que a 

Região Sudeste apresenta maior dinamismo em pesquisa na área de Biotecnologia, pois 

além de contar com estudos pioneiros na área, dispõe de maior estrutura laboratorial 

especializada. Cabe ainda destacar que as instituições: USP, Unicamp, UFMG e Unesp 

foram apontadadas nos estudos de Moura (2009) como as mais produtivas na relação 

entre produção científica e tecnológica na área de Biotecnologia.   

 

Tabela 7 – Matriz  normalizada* da colaboração científica interregional, na área de 

Biotecnologia. Nordeste Brasileiro.  

Instituição UFMG USP UNB Unicamp Unesp 
UFAL 3,3 0,2 0,0 1,7 0,6 
FIOCRUZ/BA 1,8 0,7 0,0 2,2 0,0 
UFBA 5,2 0,5 0,1 0,3 0,3 
UFPE 0,0 1,5 0,8 1,6 0,0 
UFRPE 1,3 0,4 1,0 1,3 1,6 
UECE 0,4 0,6 4,3 0,1 0,3 
UFC 0,2 1,3 0,8 1,1 1,0 
UFPB 3,1 1,3 0,1 0,1 0,6 
UFPI 0,7 1,6 0,7 0,7 0,5 
UFRN 0,0 0,8 0,0 1,4 3,0 
UFS 0,6 0,5 0,0 2,2 1,9 
UFMA 1,4 1,9 0,1 0,0 1,2 
ft (Co) 219 560 259 381 214 
* Matrix generated from the simple frequency matrix of co-authorship  

Fonte: Rede de Colaboração. Plataforma Lattes/CNPq 

 

Quanto às instituições residentes fora do espaço regional nordestino, a USP e a 

Unicamp apresentam-se com maior frequência de colaboração. A USP destaca-se por 

apresentar parcerias com todas as instituições inseridas neste estudo. Neste escopo, essa 
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instituição atua como elo entre as instituições do Nordeste aqui analisadas, fazendo com 

que aumentem sua integração e mantenham algum grau de permeabilidade entre si. 

Cabe ainda ressaltar que a importância da USP atinge dimensões nacionais, 

especificamente na área de saúde. Segundo dados apresentados por Leta, Pereira e 

Chaimovich (2005), a USP é responsável por aproximadamente 30% da produção 

brasileira na área de saúde.  

Quanto à Unicamp, verificamos que foi a instituição coordenadora Rede de 

Genômica no Estado da Bahia, fato que pode ser apontado como um dos motivos para 

justificar o grau de cooperação.  

Com relação à dinâmica das demais instituições, a UFMG destaca-se por 

apresentar frequência de coautoria entre a UFBA, UFAL, UFPB, Fiocruz/BA e UFMA. 

Possível justificativa para essa relação encontra-se na proximidade entre as regiões nas 

quais  as últimas instituições citadas encontram-se inseridas, e por conterem 

características fisiográficas em comum (63% dos municípios localizados no espaço 

nordestino e  10% dos municípios de Minas Gerais dispõem de clima semiárido).  

Outro aspecto a  levarmos em conta se dá mediante a inserção de pesquisadores 

da UFMG em cursos de pós-graduação ofertados no Nordeste, permitindo que os canais 

de informações referentes aos resultados das pesquisas sejam apresentados em comum 

(coautoria). A isso se soma a importância da UFMG no cenário da produção científica 

(área de ciências biológicas e da saúde), bem como a Região Sudeste ser o berço da 

bioindústria no Brasil. Na análise da base de patentes, envolvendo os docentes em 

Biotecnologia, a UFMG tem se constituído numa importante colaboradora de coautoria 

em patentes, indicando uma possível relação de parceria na produção científica e 

tecnológica  (COSTA, PEDRO e MACEDO, 2010).  

Outro ponto a se reter nessa análise  refere-se às particularidades de colaboração 

entre as instituições inseridas na Região Nordeste. Ao analisarmos a matriz como um 

todo, observamos que cada instituição mantém preferência de colaboração com uma 

instituição que se encontra fora do ambiente regional.  

 

Plano  internacional  

 

Considerando as coautorias desenvolvidas por pesquisadores brasileiros com 

pesquisadores localizados em outros países, iremos analisar, a seguir, o relacionamento 
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internacional na área de Biotecnologia. Cabe salientar que a análise se voltará apenas 

para a localização dos países parceiros.  

Com relação à colaboração internacional, verificamos que 160 docentes, ou seja, 

66,94% dos analisados, dispõem de parceria com pesquisadores vinculados a 

instituições estrangeiras.   

A partir da análise dos endereços dos coautores, foi possível perceber que os 

docentes mantêm parcerias com 52 países provenientes de  quatro continentes 

(América, Europa, Ásia e África). Na tabela 7, observamos que os principais parceiros 

da Região Nordeste são os Estados Unidos e os países da União Europeia, 

especificamente Itália e França,  em detrimento de países mais próximos, como os 

localizados na América Latina, em que apenas a Argentina  figura, embora com baixa 

expressividade. Tal fato aponta consonância com os resultados das pesquisas 

desenvolvidas por Moura (2009) e Lima, Velho e Faria (2007), que, embora construídas 

com base na realidade nacional, levam-nos a pensar que a dinâmica da produção 

científica   em Biotecnologia, dentro do cenário internacional, desenvolvida na Região 

Nordeste, segue a trajetória nacional.  

 

Tabela 7 – Affinity index (Ai ≥ 1)  internacional da colaboração científica dos 
pesquisadores inseridos nos Programas de Pós-Graduação em Biotecnologia. Nordeste 
brasileiro.  Período de 1980 a 2010.  

Pais Ai Pais Ai 
Austrália 1,25 Espanha 5,88 
Argentina 1,25 Portugal 8,78 
Alemanha 4,10 Países Baixos 2,71 
Bélgica 1,32 USA 22,32 
Inglaterra 7,99 Canada 1,59 
França 11,82 Japão 1,98 
Itália 16,91   
Fonte:  WoS.  

 

Nesse enfoque, e tomando  como base o rastreamento da colaboração  

internacional brasileira, elaborado por CGEE (2008). Verificamos que a cooperação 

com os Estados Unidos encontra-se voltada para três campos: Saúde; Meio Ambiente e  

Energia. Já com os países da União Européia, ocorre projeto de cooperação científica 

em áreas como Saúde, Bio e Nanotecnologia, Agricultura, Energia e Meio Ambiente.  
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É importante destacar que, dentre as instituições analisadas, a UFMA mantém o 

menor número de parcerias. Apenas um pesquisador mantém colaboração internacional, 

esta, constatamos mediante análise do currículo, se dá na instituição onde o mesmo 

realizou seu pós-doutorado. Por outro lado, a Fiocruz  apresenta-se como a instituição 

em que todos os pesquisadores analisados dispõem de parceria internacional, indicando 

a internacionalização das pesquisas realizadas por este instituto de pesquisa.   

Cabe a ressalva de que, mediante a análise do currículo Lattes dos pesquisadores 

com maior proeminência de coautorias internacionais, foi possível perceber que a 

densidade das parcerias ocorre com  instituições nas quais os docentes realizaram cursos 

de pós-graduação (doutorado e pós-doutorado), indicativo de que a mobilidade  

internacional constitui um caminho para promover a formação e a consolidação de 

parcerias internacionais. 

 Nesse cenário, é importante destacar que, atualmente, a cooperação internacional 

adquire importância estratégica para o avanço científico do Brasil na área da inovação. 

Essa questão  torna-se evidente com o recém-lançamento do Programa “Ciência sem 

fronteiras51”, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o qual 

disponibilizará, até 2014, 75 mil bolsas de estudo, visando promover intercâmbio, de 

forma que alunos de graduação e pós-graduação façam estágio no exterior, com a 

finalidade de manter contato com sistemas educacionais competitivos em relação à 

tecnologia e inovação.  

No caso específico da Biotecnologia, esta se encontra contemplada como uma 

das áreas estratégicas elencadas na cooperação internacional para viabilizar a 

transferência de tecnologia por meio da troca de conhecimento.  

 

À Guisa de Conclusão  

 

 Tendo como base o que foi apresentado, verificamos que a produção científica 

se encontra assentada sobre instituições públicas, especificamente, Universidades e 

Centros de Pesquisa (Fiocruz e Embrapa). 
                                                      
51  Lançado em julho de 2011, o programa tem como objetivos: avançar na ciência, tecnologia, 
inovação e competitividade industrial, através da expansão da mobilidade internacional; aumentar a 
presença de estudantes e pesquisadores brasileiros em instituições de excelência no exterior; promover 
maior internacionalização das universidades brasileiras; aumentar o conhecimento inovador do pessoal 
das indústrias brasileiras; atrair jovens talentos e pesquisadores altamente qualificados para trabalhar no 
Brasil. 
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 Com relação à estrutura da rede de coautoria, verificamos que a UFRN, UFRPE, 

UFS e UFPI se apresentam como instituições que agilizam a transmissão da informação, 

enquanto a UFC se apresenta como a instituição intermediadora do conhecimento na 

rede em estudo. Outro ponto a ser enfatizado é o de que as parcerias ocorrem de forma 

preponderante no plano intrainstitucional. Verificou-se a formação de quatro clusters 

quanto à dinâmica de colaboração, tendo a proximidade geográfica como fator de 

agrupamento.  No âmbito interregional as parcerias voltam-se para instituições que 

dispõe de infraestrutura laboratorial e tradição em pesquisas na área de biotecnologia.  

 Ao analisarmos a colaboração  internacional, constatamos que os principais 

parceiros da Região Nordeste são os Estados Unidos e os países localizados na União 

Europeia, especificamente França e Itália, os quais dispõem de cooperação com o 

Brasil, envolvendo as áreas de Saúde, Meio Ambiente e Energia.  

 Dentre as instituições analisadas, chamamos atenção para a UFMA, que 

apresentou os menores índices de centralidade e, consequentemente, baixa colaboração  

interregional na produção do conhecimento. Nesse cenário, é interessante notar que o 

Estado onde se localiza essa instituição detém os menores indicadores de C&T, seja em  

infraestrutura ou na formação de recursos humanos. Isso aponta para a necessidade de 

se estabelecer uma política de CT&I voltada para a Região, no sentido de promover a 

inclusão de instituições que apresentam menor dinâmica na produção do conhecimento, 

a fim se de evitar que haja um processo de concentração da informação dentro das 

políticas de CT&I, que visam à descentralização.  

 De forma geral, verificamos que a dinâmica de colaboração na produção 

científica em Biotecnologia, na Região Nordeste, apresenta: densidade da rede e 

proximidade geográfica como elementos  de estruturação do conhecimento.  No entanto, 

apresenta  baixa diversidade de instituições, haja vista a predominância de 

Universidades e Institutos de Pesquisas. Observamos, também, a pouca 

expressabilidade de empresas participantes na produção científica. Cabe o registro de 

apenas duas empresas: a CanaVialis52 e a Petróleo Brasileiro S.A (Petrobrás)53,  que 

figuraram na produção científica, porém com baixa frequência.  

                                                      
52  Empresa voltada para o desenvolvimento genético de plantas relacionadas ao agronegócio. É 
considerada como uma das maiores empresas privadas de melhoramento de cana-de-açúcar. Com sede em 
Campinas (SP), conta com sete polos regionais de tecnologia, dos quais dois encontram-se no Nordeste 
(Maceió-AL e São Raimundo das Mangabeiras –MA). Fonte:  http://pt.wikipedia.org/wiki/CanaVialis 
53  A PETROBRAS é uma empresa integrada de energia, de importância mundial, além de ser líder 
mundial em exploração de petróleo em águas profundas. O Nordeste conta com refinarias da Petrobrás 
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 Quanto à motivação para a produção científica e consequente para a cooperação 

científica na Região em estudo, constata-se que as políticas nacionais de integração 

constituem um importante mecanismo que permite ampliar e intensificar o 

conhecimento entre as instituições. No entanto, essas precisam ser fortalecidas, a fim de 

impulsionar a  colaboração intrarregional e interregional.    

 Os resultados apresentados até o presente capítulo foram resultados de estímulos 

provocados pelo maior aporte de recursos disponibilizados pelo governo federal que, em 

parcerias com os governos estaduais tem possibilitado que as ações ocorram de forma 

conjunta. O próximo capítulo abordará  o  financiamento à biotecnologia na Região 

Nordeste.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            
que produzem gás liquefeito de petróleo (GLP),  diesel,  querosene de aviação (QAV),  gasolina  e  nafta 
petroquímica.  



150 
 

 

5 FINANCIAMENTO PARA PROMOÇÃO DA BIOTECNOLOGIA NO 

NORDESTE BRASILEIRO 

 

O presente capítulo tem por objetivo analisar o financiamento à biotecnologia no 
Nordeste brasileiro. Para realizar tal intento, levamos em conta que o financiamento 
desta ciência ocorre mediante a mobilização do Governo Federal e encontra guarida em 
diversos instrumentos de financiamento voltados para a inovação. A coleta de 
informações ocorreu mediante dados secundários, disponibilizados nas páginas das 
agências de financiamento. O capítulo se encontra organizadas em três seções. Na 
primeira, apresentam-se as características do financiamento à C&T, destacando-se o 
cenário da Região, seguido da análise do financiamento da biotecnologia, tendo como 
recorte o fundo setorial de Biotecnologia e o Fundeci. Na terceira seção, evidencia-se o 
financiamento à P&D em Biotecnologia, enfatizando-se os programas com viés regional 
e as iniciativas estaduais de apoio à inovação e, por fim, apresentam-se as conclusões.  

 

5.1 Características do Financiamento à Biotecnologia  

 

O financiamento da biotecnologia tem se mostrado um campo fértil de 

discussões.  Machado (2004), Silveira, Futino e Olaide (2002), por exemplo, destacam o 

custo de investimento de um produto biotecnológico. Segundo os autores, os 

mecanismos convencionais de financiamento e de gestão estratégica de projetos 

dificilmente serão eficientes, dada a flexibilidade e velocidade de respostas adequadas a 

um meio de produção. A visão de Cerantola (1992, p. 7) informa que a comercialização 

passa “pela busca de recursos financeiros sob a forma de capital de risco, oferta pública 

de ações, associações limitadas de P&D e contratos de pesquisa de serviços”. Judice 

(2004) e Hall (2010) evocam a questão do tempo de maturação54 no mercado e a 

necessidade de pessoal altamente qualificado. Silveira e Borges (2004) enfatizam que, 

na biotecnologia moderna, predomina a inovação de produtos com elevado grau de 

dependência da pesquisa básica. Já Baeta, Baeta-Lara e Melo (2006) destacam que, 

neste tipo de empreendimento, a figura do capitalista de risco se torna fundamental para 

                                                      
54  Judice (2004), ao analisar o grau de maturidade das empresas e ciclo industrial, informa que os 
projetos de biotecnologia e as empresas dispõem de longos períodos de maturação, aos quais tendem a ser 
lentos em sua consolidação no mercado. A partir dessa visão a autora cita três fases com relação ao grau 
de maturidade: empresas com até 3 (três) anos são tipicamente consideradas no setor como jovens, 
iniciantes, ou start ups; entre 4 (quatro) e 7 (sete) anos têm-se empresas jovens e, em sua maioria, ainda 
não consolidadas no mercado; e empresas com mais de 7 (sete) anos, consideras as mais sólidas no 
mercado.  
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o desenvolvimento do negócio, tendo em vista que este dispõe de uma visão 

diferenciada em relação ao capitalista tradicional55.   

Castro e Portugal (2001), ao analisarem o desenvolvimento da biotecnologia no 

Brasil, concluíram que essa não se desenvolveu com o ímpeto que se observou nos 

Estados Unidos. Dentre as razões, informam que as duas décadas de inflação (70 e 80) 

impossibilitaram investimentos de longo prazo, e a falta de capital de risco e de 

legislação adequada acabou por não estimular um relacionamento entre a Universidade 

e a empresa.  

A primeira grande ação governamental que contempla o financiamento da 

biotecnologia no Brasil foi o PADCT. O programa foi cofinanciado pelo Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e executado por meio de 

três agências: CNPq, Finep e Capes.   

No bojo desse programa, iniciaram-se as discussões sobre a centralização de 

recursos pertencentes ao sistema de financiamento a CT&I no Brasil. Dentre as ações, 

citam-se, no âmbito do PADCT, especificamente na fase III do programa, a busca de 

mecanismos de integração entre os setores acadêmico e industrial e a descentralização 

de recursos, até então alocados nas Regiões Sul e Sudeste (SANTANA, ANTUNES e 

PEREIRA JÚNIOR, 2006; PIMENTA, 2008).  

Outro programa que buscou alavancar o processo de descentralização de 

recursos consistiu no Programa Genoma. Por meio das redes regionais de biotecnologia, 

este programa possibilitou, além da formação de recursos humanos, a melhoria das 

instalações físicas das instituições de pesquisas, conforme discutido no capítulo dois 

desta tese.   

É importante frisar que o financiamento da biotecnologia no Brasil tem sido 

abordado na literatura sob diferentes perspectivas. Pimenta (2008), ao analisar o 

panorama da biotecnologia na área de saúde, argumenta que existe a pulverização de 

recursos no financiamento voltados para o desenvolvimento desta área do saber e 

advoga, também, que esta não é a apontada como maléfica. Valle (2006), ao analisar o 

SIN em biotecnologia no Brasil, chama atenção para a fragilidade das linhas de 

                                                      
55  Os autores Baeta, Baeta-Lara e Melo (2006) advogam que na área de investimento (capital) as 
empresas de biotecnologia não podem recorrer aos meios tradicionais de financiamento como 
empréstimos bancários, pois o empresário desta área não possui garantias reais para tomar empréstimos 
nas instituições financeiras oficiais. O ativo da empresa se constitui no capital intelectual ou capital 
intangível.  
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financiamento e venture capital e a descontinuidade dos programas de financiamento. 

Santana, Antunes e Pereira Júnior (2006) chamam atenção para a concentração de 

recursos nas Regiões Sul e Sudeste. Fonseca (2006, 2009) aponta que os recursos para a 

pesquisa científica na área de biotecnologia são expressivos, mas falta o mencionado elo 

com os mercados que dependem da existência de um maior número de empresas.  

No atual cenário, o Brasil vem corrigindo, em grande parte, os problemas 

apresentados anteriormente. Na questão do financiamento, as ações se intensificaram 

mediante a criação do Fundo Setorial de Ciência e Tecnologia de Biotecnologia (CT-

Biotecnologia), da Lei nº 10.973 de 02-12-2004 (Lei de Inovação) e da PDB. 

Nesse panorama, discutiremos, no presente capítulo, o financiamento da 

biotecnologia na Região Nordeste. Para a operacionalização do levantamento de 

informações, levamos em conta que, no Brasil, o financiamento para biotecnologia 

ocorre, em sua grande maioria, pelo Governo Federal, que, em período recente, vem 

contando com o apoio dos Estados da Federação, tendo as  FAPs como suporte 

operacional e de comunicação. Além deste, tomamos como parâmetro as diretrizes de 

financiamento da biotecnologia, emanadas na PDB56. Aliada a essa vertente, utilizamos 

as diretrizes contidas no PNDR, que, ao apontar a biotecnologia como setor para 

aumentar a competitividade do APLs, deixa transparecer a necessidade de direcionar 

recursos financeiros para as pequenas e microempresas inseridas na Região, para a 

realização de P&D.  

Em meio a este cenário, iniciamos o processo de busca das informações, o que 

ocorreu em ambientes diversos, conforme apresentado a seguir.  

Percurso metodológico  

A coleta de informações ocorreu em três ambientes virtuais: 

Ambiente 1: Página online do MCT – A escolha deste ambiente se deu em 

função de o MCT publicar, nele, as informações básicas e estatísticas sobre o 

financiamento a ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, além de realizar uma 

compilação dos gastos realizados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 

                                                      
56  Na PDB o financiamento a biotecnologia encontra-se direcionado para o desenvolvimento de 
ações que busquem as fontes adequadas de financiamento, bem como o fortalecimento ao capital de risco 
para a formação de empresas ou rede de empresas inovadoras de base biotecnológica, além de avaliar a 
utilização de instrumentos de desoneração tributária para a modernização industrial, inovação e 
exportação no segmento de biotecnologia.  
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Tecnológico (FNDCT) e de disponibilizar informações sobre os projetos aprovados (via 

chamada de edital) junto ao CNPq e ao Finep.   

Os dados foram acessados mediante o ícone “Fontes de Financiamento” no link 

para “Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT”.  

No link do CNPq, a busca foi direcionada para os editais que foram lançados 

com recursos vinculados ao CT-Biotecnologia. No entanto, à medida que 

prosseguíamos na busca, observamos que, nem sempre, os editais configuravam os 

recursos apenas a um fundo setorial. Dessa forma, a busca foi ampliada para editais que 

mencionassem na chamada o CT-Biotec. Cabe ainda esclarecer que, além dessas 

particularidades, constatamos que o CT-Agronegócio, o CT-Petro, o CT-Infra, a Ação 

Transversal-FNDCT e o CT-Verde-Amarelo também financiam projetos da área de 

biotecnologia, relacionados à temática específica a que tais fundos se referem. A título 

de exemplo, é possível mencionar a estruturação do Laboratório Cebiágua (CE), que 

contou com aporte financeiro do CT-Petro.  

Realizadas essas observações, optamos por compor o quadro analítico referente 

à construção dos dados, tendo apenas como base os editais que apresentassem, na 

chamada, a identificação “CT-Biotec” e/ou contassem com os direcionamentos de 

recursos para a Renorbio57. A opção por assim fazer ocorreu em função de estes editais 

apresentarem, de forma pontual, o vínculo com a biotecnologia.  

 No ícone da Finep, buscamos as chamadas públicas, bem como os resultados do 

processo de subvenção à empresa. A busca neste ambiente foi direcionada para a 

localização de instituições (públicas e privadas) que apresentassem a sigla da UF do 

Nordeste na identificação.    

Após a identificação das instituições, coletamos informações relativas a: título 

do projeto aprovado, valor aportado por projeto e instituição de filiação do pesquisador 

e/ou empresa responsável pelo projeto.   

Ainda no ambiente da página do MCT, consultamos o link “Financiamento”, 

para obter informações referentes à participação dos Estados localizados no Nordeste 

brasileiro no financiamento a C&T e P&D. Consultamos também os seguintes 

documentos: “Relatório de Gestão do FNDCT/Fundos Setoriais 2007-2009” e “Análises 

Críticas das Chamadas de Subvenção Econômica”.  

                                                      
57  A partir de 2006, os órgãos de fomento passaram a divulgar editais com chamadas específicas.  
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Ambiente 2: Página online das FAPs – Buscamos coletar as informações sobre o 

processo de financiamento direcionado para a biotecnologia e para os programas de 

desenvolvimento no âmbito estadual, que se voltam para a promoção da inovação no 

ambiente empresarial. Nesse ambiente, acessamos o link “Editais encerrados”. Foram 

coletadas aí informações sobre as empresas que encaminharam projetos na área de 

biotecnologia (título do projeto, nome da empresa, valor aportado) e os programas 

direcionados para as atividades de C&T.  

Ambiente 3: Página online do BNB – Por meio das  publicações técnicas,  

buscamos informações sobre o financiamento da inovação, na Região, com foco na 

biotecnologia.   

Sobre esses dois últimos ambientes, enfatizamos que não existe um canal de 

informações com estatísticas consolidadas referentes aos programas e editais existentes. 

Outro ponto a se destacar refere-se à forma de divulgação dos resultados de editais 

voltados para P&D, em que não há, entre as FAPs, um consenso entre as variáveis a 

serem divulgadas (nome da empresa, área de enquadramento do projeto, valor do 

financiamento, título do projeto). Nesse sentido, não foi possível localizar, em todos os 

Estados, as empresas que tiveram projetos aprovados na área de biotecnologia. Este fato 

dificultou uma análise detalhada das informações. No entanto, compreendemos que as 

informações colhidas fornecem um retrato que se aproxima da realidade regional.  

A pesquisa ocorreu no período de novembro a dezembro de 2010. O recorte 

temporal das informações se encontra vinculado ao período de 2002 a 2010.  A escolha 

desse período levou em conta o ano de 2002 marcar o  início da chamada de projetos de 

pesquisa em que o termo o biotecnologia era mencionado. Quanto a 2010 a opção se 

deu em função da disponibilidade dos dados no momento de realização da pesquisa.  

Após a coleta de dados, os mesmos foram organizados em planilhas do Excel por 

programa de financiamento e, em seguida, filtrados por Estado. Os dados se encontram 

apresentados em tabelas, quadros e gráficos. Para análise dos dados, utilizamos as 

ferramentas da estatística descritiva e inferência (regressão linear).  

Ao delinear as discussões sobre o financiamento para biotecnologia, optamos 

por apresentar o financiamento a C&T no âmbito regional, tratando, inicialmente, das 

questões inerentes à Região Nordeste, para, em seguida, chamarmos as discussões 

envolvendo o financiamento da biotecnologia. Quanto ao financiamento em P&D, 

analisamos somente os programas de financiamento que mantêm um viés regional e 

acrescentamos os instrumentos de financiamento a inovações existentes na Região.  
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5.2 Financiamento à Ciência & Tecnologia  

 

O financiamento da C&T, na Região Nordeste, perpassa a questão do processo 

de descentralização do fomento a C&T no Brasil. As discussões que permearam os 

contornos que ora direcionam o panorama de fomento no Brasil baseiam-se em três 

vertentes. 

A primeira se relaciona com o processo de inclusão dos Estados no 

financiamento da C&T. Sobre esta ação é importante destacar que possui por base a 

Constituição Federal de 1988, que, no Art. 218, § 5º, apresenta como facultativo aos 

Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de suas receitas orçamentárias a entidades 

públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica.  

Nesse ambiente, ocorreram as primeiras tentativas de aproximação entre a esfera 

federal e os Estados, para participarem de forma efetiva das atividades de fomento no 

país. No bojo dessa prerrogativa, houve a intensificação das ações para a criação das 

SECTs e das FAPs.  

Ainda nessa vertente, citamos a “Carta de Salvador”, elaborada em junho de 

2004, durante o Fórum com os representantes do Consecti e Confap, e encaminhada ao 

MCT. Com base na prerrogativa de que “a implementação e consolidação de parcerias 

entre os estados e a União devem implicar em crescimento significativo de recursos 

para a área de C&T em todo o Território Nacional e se constituir como um instrumento 

para a gradual superação das desigualdades regionais” (CGEE, 2010c, p. 30), foi 

solicitado que se levasse em conta a realidade dos Estados brasileiros na contrapartida 

do financiamento a C&T.  

Levando em conta os fatores do Produto Interno Bruto (PIB) e da base 

científica, os Estados brasileiros foram agrupados em quatro grupos:  

Grupo A: SP – recursos complementares da UF na proporção de 1:1 de aporte 

da Finep;  

Grupo B: MG, RJ e RS – recursos complementares da UF na proporção de 1:1,5 

de aporte da Finep;  

Grupo C: AM, BA, CE, DF, ES, GO, MS, MT, PA, PE, PB, PR, SC – recursos 

complementares da UF na proporção de 1:2 de aporte da Finep; 

Grupo D: AC, AL, AP, MA, PI, RN, RO, RR, SE, TO – recursos 

complementares da UF na proporção de 1:3 de aporte da Finep.  
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 Dessa forma, verifica-se, neste procedimento, a descentralização de recursos e a 

inserção das instituições regionais nas discussões referentes ao financiamento à C&T.  

A segunda vertente elenca a importância do financiamento para a inovação58. O 

Estado brasileiro, sensibilizado com a importância do financiamento para a inovação 

como ferramenta de desenvolvimento científico e tecnológico do país e, visando contar 

com o apoio do meio empresarial, sancionou, em 2004, a Lei de Inovação (Lei nº 

10.973) e, em 2005, a Lei de Incentivos Fiscais (Lei nº 11.196), substituída, em 2007, 

pela Lei 11.487, que ficou conhecida como Lei do Bem.   

A Lei de Inovação apresenta diversos mecanismos que viabilizam o acesso, 

pelas empresas, a tecnologias de alto valor agregado, concentradas nas Instituições 

Científicas e Tecnológicas (ICTs). Em outro vértice, a Lei de Incentivos Fiscais (Lei do 

Bem) fomenta o processo de inovação, na iniciativa privada, apresentando instrumentos 

que propiciam à empresa recuperar os investimentos realizados mediante redução da 

carga tributária.  

Além dessas, cita-se a aprovação da Política de Desenvolvimento Produtivo 

(PDP), lançada em 2008, que visa ao fortalecimento da economia do país, tendo como 

base o setor secundário, ou seja, a indústria, elencando a biotecnologia como uma das 

áreas estratégicas.  

Com essas iniciativas, o Brasil vem ampliando os recursos destinados para as 

atividades em C&T. Em 2002, os dispêndios na área de C&T, no Brasil, giraram em 

torno de 1,3% do PIB. Em 2009, este percentual ultrapassou 1,5%, com o setor público 

respondendo por 0,84% (federal – 0,58% e estadual – 0,26%) e o setor empresarial por 

0,72%.  

A terceira vertente envolve a criação de instrumentos para garantir a 

continuidade de recursos à pesquisa científica e tecnológica e à inovação, bem como a 

construção de um ambiente para minimizar as disparidades do recebimento de recursos 

federais entre as regiões brasileiras. Nesse cenário, destaca-se a criação dos Fundos 

Setoriais, em que se destina o percentual mínimo de 30% dos recursos para as Regiões 

Nordeste, Norte e Centro-Oeste, com inclusão das áreas de abrangência das Agências de 

                                                      
58  A questão do financiamento à inovação encontra-se inserida na Prioridade Estratégica nº II 
“Promoção da Inovação Tecnológica nas Empresas” do Plano de Ação de CT&I 2007-2010. Este 
contempla três dimensões: Apoio à inovação tecnológica nas empresas;  Tecnologia para a Inovação nas 
Empresas e Incentivos à criação e Consolidação de Empresas Intensivas em Tecnologia.  
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Desenvolvimento Regional. Aqui, cabe uma ressalva para o Fundo Setorial de Petróleo 

(CT-Petro), cujo percentual mínimo é de 40%. Estes percentuais foram normatizados na 

Lei nº 11.540/2007, que regulamentou o FNDCT.  

Ainda que haja a vinculação dos percentuais para as Regiões Nordeste, Norte e 

Centro-Oeste, é possível verificar que, na Região Nordeste, os recursos federais para a 

área de CT&I têm sido motivo de debates junto a comunidade regional em que a 

ampliação dos recursos e a adequação dos editais às necessidades regionais se 

constituem nas principais reivindicações.  

A despeito dessas questões, citamos a “Carta de Teresina”, elaborada durante o 

VIII Fórum dos Governadores dos Estados do Nordeste, realizado em Teresina (PI), em 

julho de 2008. Assinada por todos os governadores da Região, a carta continha a 

solicitação da desburocratização no repasse de recursos federais aos Estados e da 

ampliação do aporte de recursos à Renorbio.  

Nessa perspectiva, outro movimento que discute a questão do financiamento 

para a Região consiste no PDCTNE. Dentre as reivindicações contidas no Plano, cita-se 

a proposta de criação do Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FDCT) 

59, a ser formado por recursos oriundos dos fundos setoriais, das FAPs estaduais, de 

emendas no orçamento e parcelas do CNPq e Finep. A justificativa para a proposta de 

criação do FDCT se encontra relacionada à desigualdade existente na distribuição de 

recursos, o que fica evidente, por exemplo, nos valores destinados aos Fundos Setoriais, 

em que a utilização de editais tende a favorecer as Regiões Sul e Sudeste.      

Cabe destacar que, embora tenha sido divulgado que fora autorizada a  

instalação da agência da Finep dentro do Banco do Nordeste (BNB) 60, para operar com 

os recursos dos fundos setoriais, bem como a criação de  um Conselho Consultivo para 

o Nordeste, observamos que essa temática ainda permanece em discussão. Tal 

prerrogativa encontra-se ancorada no fato de essas questões terem sido abordadas no 

durante o evento “Ciclo de Debates Nordeste XXI”  realizado em novembro de 2011, 

                                                      
59
  Sobre a questão do FDCT pode-se dizer que este consiste em uma solicitação que vem desde as 

reuniões regionais para a elaboração da PND-NR, em que a Sudene, balizada pelo MCT e CNPq, propôs 
a criação de um instrumento de financiamento para dar apoio às ações de C&T, o qual foi denominado de 
Fundo Regional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (MONTEIRO FILHO, 1998).  
60  Notícia veiculada no Jornal Diário do Nordeste em 21 fev. 2010. Disponível no  hiperlink: 
(http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=738990 
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com o então Ministro de CT&I, Aloízio Mercadante61.   

 

5.2.1 Financiamento à C&T: cenário regional  

 

O financiamento à C&T, no cenário regional, ocorre mediante as SECTs e as 

Fundações de Amparo FAPs.   

 Todos os Estados pertencentes à Região contam com FAPs. Quanto às SECTs, 

verificamos que, embora existam documentos que citem a existência de SECT, em 

determinados Estados, essas praticamente inexistem, indicativo de que a mobilização 

para as  discussões em  CT&I se dá de forma bastante heterogênea. Podemos verificar a 

realidade dessa situação mediante análise dos percentuais destinados a C&T 

(APÊNDICE H) e da ação de elaboração da Lei de Inovação Estadual. Desde 2005, 

apenas os Estados do Ceará (2008)62, Pernambuco (2008), Bahia (2008), Alagoas 

(2009) e Sergipe (2009) aprovaram a Lei. Os Estados do Rio Grande do Norte e 

Maranhão se encontram com a minuta do projeto de Lei (2010), enquanto no Piauí e na 

Paraíba não foi possível localizar informações sobre o andamento das atividades. 

Para entender melhor a importância da construção desse instrumento (Lei 

Estadual de Inovação), destacamos que essa ação é ventilada como um dos pré-

requisitos para estimular a inovação tecnológica e garantir recursos estaduais para tal 

ação. Por outro lado, visualiza-se, no âmbito das instituições de pesquisa (universidades, 

institutos federais), maior mobilização nesse segmento. A formação de Núcleos de 

Inovação Tecnológica (NITs), tem possibilitado  a formação de redes (Rede NIT-

Nordeste), permitindo  que instituições situadas em Estados que não dispunham da Lei 

de Inovação sejam inseridos no espaço de discussão voltado para a inovação 

tecnológica.  

Sobre os recursos destinados à C&T, é possível verificar que a Região apresenta 

uma situação bastante heterogênea (Figura 15). 

 

                                                      
61  Matéria divulgada no site: 
http://www.sedec.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/fapern/imprensa/enviados/noticia_detalhe.asp?nI
mprensa=0&nCodigoNoticia=27884 Acesso em: 15 de novembro de 2011.  
62  Ano de aprovação da Lei Estadual de Inovação.  
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Figura 15 – Participação, em percentuais, nos dispêndios de C&T por Região e por 

Estados da Região Nordeste. Período: 2002-2009.  

Ano Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-
Oeste 

2002 0,77 6,57 82,10 10,22 0,34 
2003 0,98 7,59 81,36 9,48 0,59 
2004 1,06 7,98 78,61 10,90 1,45 
2005 1,70 9,77 74,67 12,21 1,65 
2006 2,92 10,32 73,37 11,72 1,67 
2007 2,68 9,06 75,43 10,31 2,53 
2008 3,44 10,26 73,20 10,94 2,15 
2009 4,11 11,14 69,68 11,87 3,20 

 

Fonte: MCT, 2010 com adaptações.  

 

Comparando os recursos totais aplicados pela Região Nordeste em C&T com o 

quadro nacional, é possível verificar que estes apresentam uma média de participação 

nos dispêndios realizados, no âmbito nacional, em torno de 9,08%, mantendo 

ascendência nos últimos quatro anos e aproximando-se dos dispêndios realizados pela 

Região Sul.   

Tomando como parâmetro a série histórica dos últimos oito anos, verifica-se que 

o Estado da Bahia detém a maior participação nos dispêndios de C&T, ou seja, ele, no 

período em estudo, foi responsável por aproximadamente por 43% dos dispêndios 
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efetuados, na Região, na área de C&T, diferenciando-se dos demais Estados. Seguem a 

Bahia os Estados do Ceará e Pernambuco, porém numa escala inferior.  

Ressaltamos que entre estes dois últimos ocorre uma situação inversa: 

Pernambuco decresce nos dispêndios enquanto o Ceará apresenta estabilidade. Quanto 

aos outros Estados, observamos o seguinte: Alagoas, Maranhão, Piauí e Sergipe 

mantêm-se estáveis e com baixos dispêndios em C&T63. Já a Paraíba, que dispõe de um 

polo dinâmico na área de CT&I, situado em Campina Grande, além de contar com uma 

Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, vinculada à Prefeitura Municipal de João 

Pessoa, capital do Estado, vem apresentando participação ascendente.  

Sobre a participação das FAPs nos dispêndios de C&T, estas se encontram 

voltadas para a oferta de bolsas de pesquisas, auxílio de teses e dissertações e apoio a 

projetos de pesquisa e a infraestrutura. Cabe destacar que, na linha de financiamento à 

pesquisa e infraestrutura, as FAPs (CE, BA, PE, MA, RN), mantêm parceria com o 

CNPq, por meio do Programa de Apoio a Núcleos de Excelência (Pronex) 64. A 

dinâmica de parcerias está sendo implementada também na formação de recursos 

humanos, na qual vêm se desenvolvendo ações articuladas com a Capes e a FAPs, para 

viabilizar o lançamento de editais para fomento a projetos de pesquisa e concessão de 

bolsas para a formação de recursos humanos em áreas estratégicas para a Região 

Nordeste.  

Mediante análise dos editais lançados pelas FAPs, é possível verificar que as 

ações voltadas para a área de C&T vêm, desde 2006, contando com diferentes 

instrumentos de fomento, o que possibilita que ações, antes exclusivas do governo 

federal, sejam incorporadas ao sistema financeiro do Estado.  

Esse cenário possibilita verificar a importância das parcerias dos órgãos de 

fomento federais com as agências de âmbito estadual (geralmente as FAPs). Dentre os 

fatores importantes para essa sociabilidade, podemos citar a mobilização e a 

sensibilização dos atores estaduais para o desenvolvimento da inovação no nível local. 

                                                      
63  Na análise desse cenário (a fim de se evitar pré-julgamentos) devemos levar em conta que esses 
estados detém os menores PIB da Região, além de disporem de baixa infraestrutura federal na área de 
CT&I.  
64  Criado em 1996, o Pronex tem como objetivo contribuir para a consolidação de grupos de 
pesquisas emergentes ou em fase de consolidação. Inicialmente todos os recursos eram ofertados pelo 
CNPq, em 2003, mediante reestruturação, estes  passaram  a contar com o apoio das FAPs mediante 
aporte de recursos. Dos estados do Nordeste, Pernambuco foi o primeiro a aderir, tendo lançado o 
primeiro edital ainda em 2003. Os demais estados apresentaram editais a partir de 2006.  
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Sobre essa questão Balbachesky (2010, p. 17) relata que essas parcerias têm impactos 

positivos, para ambos os lados:  

 

Para as instituições locais, a parceria gerou ganhos efetivos em 
institucionalização, visibilidade e relevância no âmbito da política estadual. 
Ademais, em muitos casos, a interação do corpo burocrático inexperiente 
dessas instituições com a experiente burocracia federal gerou ganhos 
importantes de qualidade para as primeiras. Para as agências federais, por 
outro lado, esses acordos criaram canais de acesso a grupos de pesquisa 
regionais ainda pouco institucionalizados e que dificilmente seriam 
mobilizados para a participação em chamadas nacionais. Ademais, a 
experiência do desenvolvimento de programas e instrumentos em temáticas 
relevantes regionalmente, que raramente se articulam como demandas 
nacionais.  

 

É nesse contexto de expansão de recursos (Fundos Setoriais) e de integração 

entre as agências de fomento federais e estaduais que as pesquisas, na área de 

biotecnologia, vêm ocorrendo junto às instituições públicas inseridas na Região 

Nordeste.  

 

5.2.2 Financiamento da C&T no Nordeste Brasileiro: o caso da Biotecnologia 

 

a) Fundo Setorial de Biotecnologia: a participação do Nordeste  

Os Fundos Setoriais foram criados entre 1999 e 2006 (Apêndice I) como um 

instrumento para garantir continuidade à pesquisa científica, tecnológica e à inovação, 

bem como promover maior sinergia entre as universidades, os centros de pesquisa e o 

setor empresarial frente a abertura de mercado e as privatizações ocorridas nos anos 

1990. 

De acordo com Silveira e Borges (2004, p. 45-6), a instituição dos Fundos 

Setoriais possibilitou um formato inovador de fomento à pesquisa no país, pois 

possibilitou a promoção de: “[...] maior estabilidade e flexibilidade do financiamento e 

possibilidade de direcionar a pesquisa científica e tecnológica a setores dotados de 

maior potencial estratégico [...]”. 

A gestão dos recursos é realizada de forma compartilhada entre o MCT, o CNPq, 

a Finep, os setores produtivos eleitos, os ministérios afins, a Academia e as agências 

reguladoras. Com exceção do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das 

Telecomunicações (FUNTTEL) e do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), geridos pelo 

Ministério das Comunicações e Fundo Nacional de Cultura, respectivamente, os 
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recursos dos demais Fundos são alocados no FNDCT e administrados pela Finep, como 

sua Secretaria Executiva. 

Atualmente, existem 17 Fundos Setoriais, sendo 15 relativos a setores 

específicos e dois transversais (APÊNDICE I). Destes, um é voltado à interação 

universidade-empresa (FVA - Fundo Verde-Amarelo), enquanto o outro é destinado a 

apoiar a melhoria da infraestrutura de ICTs (CT-INFRA - Fundo de Infra-Estrutura). 

Até o período de criação do CT-Biotecnologia, em 2002, a biotecnologia estava 

incluída em outros fundos setoriais, como: FVA - Fundo Verde-Amarelo, o CT-

Agronegócio e o CT-Petro, este último mais voltado para a área ambiental (SANTANA, 

ANTUNES e PEREIRA JÚNIOR, 2006). 

O CT-Biotecnologia65 fomenta a formação e a capacitação de recursos humanos, 

a infraestrutura nacional de pesquisa e o serviço de suporte, a expansão da base de 

conhecimento, o estímulo à formação de empresas de base biotecnológica e a 

transferência de tecnologias para empresas consolidadas, a prospecção e o 

monitoramento do avanço do conhecimento relacionado com a biotecnologia.  

Com relação ao campo de atuação desse CT, verificamos que ele engloba 

diferentes áreas do conhecimento, com aplicações que integram a ciência da vida, como 

Genética, Biologia Molecular, Bioquímica, Ecologia, Microbiologia, Parasitologia e 

Imunologia; as ciência humanas, incluindo Direito, Economia e Administração; e a as 

exatas e engenharias, nas quais áreas como Informática e Engenharia Química possuem 

importância estratégica (FONSECA, 2009). Estes dados nos levam a apontar que as 

ações de fronteira e estruturantes da PDB são elencadas nos recursos do CT-

Biotecnologia.  

Com relação à vinculação dos 30%, para as Regiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste, observamos que tem se constituído em um desafio, não só para o CT-

Biotecnologia, como também aos demais fundos setoriais, conforme pode ser 

visualizado na Tabela 9.  

 

 

 

 

                                                      
65 As fontes de recursos do CT-Biotecnologia são provenientes de 7,5% da Contribuição de Intervenção 
de Domínio Econômico - CIDE, cuja arrecadação advém da incidência de alíquota de 10% sobre a 
remessa de recursos ao exterior para pagamento de assistência técnica, royalties, serviços técnicos 
especializados ou profissionais. 
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Tabela 9 – Percentual da execução orçamentária dos Fundos Setoriais – Aplicação nas 

Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste em comparação com Sul e Sudeste, 2007-2009 

Fundos Setoriais 2007 2008 2009 

N, NE, Co S,SE N, NE, Co S,SE N, NE, Co S,SE 

CT-Aeronáutico 5,3 94,2 3,8 96,2 4,4 95,6 

CT-Agronegócio 40,1 59,9 32,5 67,5 37,5 62,5 

CT-Amazônia 90,3 9,7 95,7 4,3 86,9 13,1 

CT-Biotecnologia 29,2 70,8 33,1 66,9 52,3 47,7 

CT-Energia 31,7 68,3 28,6 72,4 22,2 77,8 

CT-Espacial - - - - - 100 

CT-Hidro 29,2 70,8 38,6 61,4 50,7 49,3 

CT-Info 24,5 85,5 26,8 73,2 46,3 53,7 

CT-Infra 35,7 64,3 40,9 59,1 38,8 61,2 

CT-Petro 14,7 75,3 55,6 44,4 63,7 31,3 

CT-Saúde 17,2 82,8 27,3 72,7 34,9 73,8 

CT-Transporte - 100 - 100 - 100 

CT-Verde Amarelo 20,1 79,9 15,48 84,52 12,7 87,3 

Ação Transversal-

FNDCT 
17 83 22 78 26 74 

Fonte: Adaptado de MCT (2010). Fundos Setoriais – Relatório de Gestão 2007-2009.  

 
Observando a série histórica (2007-2009), é possível verificar que os 

percentuais destinados às Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste nem sempre 

atendem a dotação de 30%. De acordo com o MCT, embora os instrumentos 

busquem contemplar a exigência legal de aplicação regional, tanto nos editais como 

nas encomendas, a execução de alguns fundos não alcança os percentuais atrelados. 

A razão se encontra ligada às seguintes questões: julgamento dos editais mediante a 

não aprovação de projetos e atraso, ou cancelamento, na contratação de projetos e 

configuração geográfica de determinado setor, que ocorre mediante as 

particularidades regionais (BRASIL, 2010).  

 Com relação ao CT-Biotecnologia, verifica-se que os percentuais destinados às 

Regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte tiveram aumento nos três anos (em estudo), 

ultrapassando os 30% previstos. Esta conclusão torna-se ainda mais visível quando 

se analisa a série histórica referente ao ano de 2003-2009 (Gráfico 3).  

 

 

 



164 
 

 

Gráfico 3 -  CT – Biotecnologia – Distribuição regional de despesas nas Regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste, em comparação com Sul e Sudeste, 2003-2009.  

 

                    

Fonte: MCT (2010) com adaptações.  

 

Tomando-se por base a série histórica apresentada no gráfico 3, é possível 

verificar que os anos de 2006 e 2009 apresentam-se como os maiores aportes de 

recursos para as Regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. A justificativa para esse 

incremento se encontra relacionada às chamadas específicas de editais para o 

desenvolvimento de pesquisas em instituições vinculadas a redes e centros de pesquisa 

nessas regiões. No caso específico da Região Nordeste, tem-se a estruturação da 

Renorbio, que tem recursos contemplados no Edital 

“MCT/CNPQ/CTBIOTECNOLOGIA/CTSAUDE/MS-SCTIE-DECIT 31/2006 – 

RENORBIO”.  

No período de 2003 a 2009, foram lançados nove editais vinculados ao CT-

Biotecnologia. Destes editais,  70 instituições contaram 377  projetos aprovados, que 

possibilitaram angariar recursos no total  de R$ 158.598.103,00 (centro e cinquenta 

milhões, quinhentos e noventa e oite mil e cento e três reais).  

 Atualmente, o Nordeste ocupa a segunda posição dentre as Regiões brasileiras 

com o maior número de projetos de pesquisas aprovados na área de biotecnologia. De 

acordo com a base de dados dos fundos setoriais, é possível constatar que, no período de 
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2002 a 201066, o Nordeste conta com 120 projetos na área de biotecnologia (32% do 

total), perdendo apenas para a Região Sudeste (Gráfico 4).   

 

Gráfico 4 – Percentual de projetos e de recursos obtidos na área de biotecnologia, por 
Região. Brasil. Período 2002 a 2010.  

 

Fonte: MCT, 2010.  

 

Com base no gráfico 4 é possível verificar que as regiões Nordeste e Sudeste 

respondem pelo maior número de projetos. Cabe observar que, embora essas regiões 

mantenham proximidade com relação ao número de projetos, apresentam diferença 

significativa com relação ao percentual de recursos, onde o Sudeste apresenta maior 

disponibilidade para captação. Torna-se conveniente destacar que, embora haja o maior 

direcionamento de recursos para as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, verifica-se 

que as regiões Sudeste e Sul ainda contam com a maior parte (52% do total 

disponibilizado no CT-Biotec).  

Destaca-se aqui a participação da região Centro-Oeste, que ocupa a segunda 

posição  no volume de recursos recebidos. Uma possível justificativa encontra-se 

atrelada aos três editais destinados a Projetos de Pesquisa em Genômica e Proteômica 

(Rede Genoprot) e para atuação da Embrapa; este último responsável por 38% dos 

                                                      
66  Nesse período foram inseridos os projetos vinculados ao CT-Biotecnologia, CT-Hidro, CT-
Ação, CT-Transversal e CT-Universal (esse lançado em 2002).  
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projetos encaminhados pela Região, obtendo 15,37% dos recursos totais 

disponibilizados no período em estudo. 

Com relação aos recursos aportados pela Região Nordeste, incluindo todos os 

editais, verificamos que eles atingem um montante de vinte e nove milhões, trezentos e 

oitenta mil reais, cento e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos (R$ 

29.380.133,65), os quais foram alocados nas instituições inseridas nos nove Estados da 

Região. Sobre a participação das instituições e sobre os recursos obtidos, é importante 

ressaltar que 67% dos recursos (Gráfico 5) foram alocados em três Estados (Bahia, 

Ceará e Pernambuco), que dispõem do maior adensamento de CT&I.  Maranhão e 

Sergipe obtiveram os menores percentuais de recursos.  

Um fator que merece destaque nas discussões sobre as questões envolvendo o 

recebimento de recursos federais por Estados ocorre mediante o número de doutores 

existentes por unidade da Federação e de cursos de pós-graduação. Estas variáveis se 

tornam importantes, em virtude de os editais das agências de fomento exigirem, além da 

titulação de “doutor”, um currículo que disponha de publicações e orientações de 

pesquisas. Nesse sentido, ao se olhar para essas variáveis (especificamente para o setor 

de biotecnologia), é possível verificar alta correlação (r = 0,74)67 entre os Estados que 

detêm o maior número de doutores e o número de projetos aprovados, indicando que 

qualquer discussão sobre o financiamento à biotecnologia, na Região, perpassa a 

questão do número de pesquisadores doutores por Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
67  Utilizamos o coeficiente de correlação de Pearson para medir a correlação entre as variáveis 
(número de docentes/pesquisadores inseridos em Cursos de Pós-Graduação em Biotecnologia  e recursos 
captados do CT-Biotecnologia por Estado) com nível de significância de 5%. Para análise da medida de r 
utilizamos os critérios adotados por Bisquerra, Sarriera e Martinez  (2004), que consideram o valor de r = 
0,10 até 0,3 (baixa); r = 0,40 até 0,6 (moderado); r = acima de 0,60 até 1 (alta ou forte).  
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Gráfico 5 – Percentual dos recursos obtidos por Estado do Nordeste para pesquisas em 

Biotecnologia.  Período 2002 a 2010. 

 

 

Fonte: MCT com adaptações.  

 

Sobre os projetos aprovados, é possível verificar que se encontram direcionados 

para os seguintes temas: biodiesel (AL, CE, PB, PE, PI), bioetanol (RN, PE), células-

tronco (BA, RN), folículos pré-antrais (CE), genômica (CE), proteômica (CE), 

metagenoma (RN), nanotecnologia (RN, SE), óleo essencial (CE), desfluoretação (PB), 

marcadores citogenéticos (PE) e moleculares (CE), biossurfactante (PE), 

biorremediação (CE).    

Dentre as matérias primas utilizadas como foco de estudo destacam-se: 

Leishmaniose chagasi (CE, BA, MA, PI, PB), Chromobacterim violaceum (RN, CE), 

plantas medicinais (PB, MA), fitoterápicos (CE), cabritos (CE), cão (MA), bovino (PE), 

Croton zehntneri (CE), feijão caupi (BA), cajueiro (CE), coco verde (CE), algas 

marinhas (RN,CE), camarão (RN), lectinas (CE), mamona (CE), palmeira babaçu (MA, 

PI), quitosana (CE), cana-de-açúcar (CE,AL, PE, RN), mosca-de-frutas (AL), saliva de 

Lutzomyia longigalpis (BA), Ancylostoma brasiliensis (BA), gotas Artur de 

Carvalho(CE), diabete e Aedes aegypti (CE).  

De forma geral, os estudos buscam o desenvolvimento de vacinas, biossensores, 

bioprodutos, agregação de valor a resíduos agroindustriais, sustentabilidade ambiental e 

conhecimento de recursos genéticos da fauna e flora da Região.  

Atentamos aqui para o uso das matérias primas babaçu e cana-de-açúcar. Numa 

análise conjugada com a produção científica, verificamos que estes se encontram na 
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pauta de estudo da Região desde a década de 1970. Citamos, como exemplo, o primeiro 

artigo publicado em jornal internacional “Production of Ethyl-Alcohol from Babassu”68. 

O mesmo produto foi tema da pesquisa “Desenvolvimento de marcadores 

microssatélites para babaçu (Orbignya sp) e seleção de híbridos com potencial para 

produção de biodiesel”, indicando que os produtos regionais permanecem como objetos 

de estudos e, à medida que a ciência se desenvolve, sofrem  atualização  em sua 

aplicação.   

 

Gráfico 6  – Percentual dos recursos obtidos por setor e  Estado do Nordeste para 

pesquisas em biotecnologia.  Período 2002 a 2010 

 

 

(*) O termo ‘genômica’ e ‘outros’ foram decorrentes de o título do projeto  não possibilitar uma 

vinculação aos setores da PDB.   

Fonte: MCT. 2010 

 

A partir dos percentuais acima (gráfico 6), há três evidências gerais a destacar na 

análise dos enquadramentos dos recursos proveniente do CT-Biotec. A primeira se 

direciona para o setor de saúde (humana e animal) e agricultura, respaldando a questão 

histórica da Região em pesquisas relacionadas a estas áreas, bem como ao 

relacionamento com as áreas em que a biotecnologia tem apresentado maior avanço, 
                                                      
68  Artigo autoria de:  CARIOCA JOB; SCARES, JB; THIEMANN, WHP, publicado no Jornal 
BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING, em 1978.  
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seja pela evolução das pesquisas, volume de investimentos ou impactos econômicos e 

sociais (SILVEIRA e BORGES, 2004). A segunda evidência se relaciona com o setor 

da indústria (Biomassa), em que a cana-de-açúcar se apresenta como produto de 

destaque. Torna-se oportuno ressaltar que a cana-de-açúcar, em décadas anteriores, 

impulsionou a economia nordestina, constituindo-se no principal produto da Região na 

pauta de exportação.  

A terceira se refere ao meio ambiente e às ações estruturantes da PDB, que 

praticamente não figuram nos recursos destinados à biotecnologia. Essa questão reflete 

as discussões voltadas para a formação de recursos humanos, apontadas anteriormente 

(Capítulo 3).  

Quanto à participação das instituições, verificamos que o CPqGM (BA),  

UFPE(PE), UECE e UFC (CE) detêm o maior número de projetos e, consequentemente, 

o maior volume de recursos.   

Fora das chamadas específicas (Renorbio), o Nordeste apresentava uma média 

de participação nos recursos do CT-Biotecnologia em torno de 10,42%. A grande 

maioria dos recursos destinou-se à pesquisa envolvendo os temas: plantas medicinais e 

cana-de-açúcar. O maior percentual de recursos (22,78%) angariados ocorreu mediante 

o edital voltado para pesquisas em “Tecnologias de vanguarda para a produção de 

etanol e biodiesel” (CNPq 37/2007).  

Destacamos que o tema plantas medicinais constitui uma temática explorada na 

produção científica (conforme visto no capítulo 4), enquanto a cana-de-açúcar consiste 

em um tema explorado nos grupos de pesquisa envolvendo o tema ‘conversão da 

biomassa’, conforme apresentado no capítulo 3.  Elementos que apontam para uma 

possível relação entre as linhas de pesquisas científica e o setor empresarial. De forma 

geral, verifica-se que é sobre as áreas setoriais da PDB -  Saúde e Indústria -  que se 

encontram os temas financiados na Região com recursos CT- Biotec.  

 

 

Participação das empresas nos projetos financiados pelo CT-Biotecnologia 

 

Com relação à participação das empresas, é conveniente destacar que, até o 

período anterior à Lei de Inovação, elas deveriam formar parcerias com as 

universidades ou centros de pesquisas. Até 2004, não se localizou empresas privadas 

situadas na Região que tivessem participado de editais referentes ao CT-Biotecnologia. 
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Apenas duas instituições privadas sem fins lucrativos participaram de projetos: 

Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX-BA) e a Fundação Cearense de 

Pesquisa e Cultura (FCPC). Os projetos encaminhados se encontravam relacionados às 

seguintes temáticas:  

• Produção de anticorpos monoclonais contra antígenos de Corynebacterium 

pseudotuberculosis; 

• Proteomas de feijão-de-corda e cajueiro, sob condições de estresses bióticos e 

abióticos.  

Os projetos receberam recursos na ordem de R$ 439.266,0069 (quatrocentos e 

trinta e nove mil, duzentos e sessenta e seis reais), correspondendo a 4,83% dos valores 

aportados nos editais. Diante deste panorama, torna-se oportuno frisar que, de acordo 

com pesquisas realizadas por Velho, Pereira e Azevedo (2005), a participação de 

empresas privadas em projetos financiados no período de 2001 a 2004, pelo CT- 

biotecnologia foi mínima (apenas cinco empresas receberam recursos advindos do CT-

biotecnologia). 

 

b) Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Fundeci  

 

 Criado  por meio da Resolução nº 2.231 de 20/01/1971 e administrado pelo 

ETENE, órgão do BNB, o Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico tem 

como missão o “Fomento ao Desenvolvimento Tecnológico do Nordeste, do Norte de 

Minas Gerais e Norte do Espírito Santo, mediante apoio financeiro à realização de 

projetos de pesquisa e difusão tecnológica de interesse para o desenvolvimento dos 

setores econômicos da Região” (FERREIRA, 2010, p. 5).  

 Oliveira e Viana (2005, p. 223) argumentam que os objetivos do Fundeci 

consistem em dar ênfase “à aplicabilidade da pesquisa (inovação tecnológica) e à 

absorção de novas tecnologias (transferência tecnológica)”. A chamada de projetos de 

pesquisas ocorre mediante editais, a fim de dar maior visibilidade ao instrumento, o que 

possibilita a participação dos Estados de forma mais equitativa. 

Dentre os setores apoiados pelo Fundeci, destacam-se: Agricultura Irrigada, 

Pecuária, Energia Alternativa, Meio Ambiente e Biotecnologia. Cabe chamar atenção ao 
                                                      
69  As chamadas de Editais ocorreram pela Finep sobre a modalidade “Encomendas CT-Biotec” e 
“Chamada Pública CT-Biotec” no período de 2000 e 2003 (ambas com um edital) e 2004 (com dois 
editais). 
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fato de que, no período de 1972 a 2009, 58,29% dos investimentos do Fundeci foram 

alocados na área de Agricultura e Pecuária, o que privilegiou a ovinocaprinocultura, a 

aquicultura e a pesca, que contaram com o maior número de projetos e recursos 

(XIMENES et al, 2010).  

No setor de biotecnologia, foco de estudo desse capítulo, as pesquisas apoiadas 

encontram-se relacionadas às áreas de: inseminação artificial, transplante de embriões, 

feromônios, rhizobium, cultura de tecidos e outros métodos biotecnológicos aplicados à 

Agropecuária no semiárido, bem como ao diagnóstico de câncer de colo uterino, por 

meio  de técnicas de Engenharia Genética. Além destes, o Fundeci vem apoiando as 

instituições inseridas dentro da área de atuação do banco que participam e/ou 

participaram de redes de pesquisa em biotecnologia:  Rede Genoma Nordeste (Genoma 

Cana, Vassoura de Bruxa e Leishmania chagasi) e a Renorbio.  

Assim, com base nos dados apresentados por Oliveira e Viana (2005), é possível 

verificar que 16,07% dos projetos financiados pelo Fundeci direcionam-se para a área 

de biotecnologia. Com relação à participação das instituições inseridas na Região, 

destacam-se a UFC e a Embrap70a, ambas por apresentarem o maior número de projetos 

e disporem de maior alocação de recursos.  

Podemos citar ainda o apoio do Fundeci à estruturação da Renorbio, que ocorreu 

mediante parceria com o MCT, por meio  do edital MCT/BNB/FUNDECI, conforme 

visto no capítulo 2 deste trabalho. 

 Embora o Fundeci se constitua num instrumento importante para o 

financiamento à pesquisa, registra-se que os recursos destinados ao Fundo apresentam-

se muito aquém das necessidades evocadas na Região. Um exemplo que corrobora o 

que se precede corresponde à média percentual de demanda não atendida (88,09%), no 

período de 1998 a 2007. Embora Ximenes et al (2010) ressaltem que esse procedimento 

tem possibilitado uma acirrada concorrência entre os projetos, o que permite um maior 

direcionamento das pesquisas para as propostas do Banco, visualizamos que os dados 

acima apresentam um aspecto crítico a ser enfatizado – a incipiência de recursos diante 

da demanda –, sinalizando a necessidade de um estudo mais detalhado sobre a 

disponibilização de recursos para o Fundeci71.   

                                                      
70  A Embrapa é apresentada como a cabeça do sistema de difusão tecnológica, especificamente nos 
projetos relacionados com a agropecuária, junto ao BNB.  
71  Sobre os recursos destinados ao Fundeci, estes podem ascender até o montante de 5% do 
resultado líquido anual da instituição, se constituindo numa conta interna, a qual é contabilizada como 
despesa operacional. A estes recursos podem ser adicionados outros, tais como contribuições de 
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5.3 Financiamento à Pesquisa & Desenvolvimento  

 

O processo de inovação tecnológica nacional vem sendo fortemente debatido por 

diversos segmentos, como a Academia, ICTs e Governo. A conjunção de esforços entre 

estes setores, para a promoção da inovação tecnológica, é apontada como fator 

preponderante para determinar o lugar que o país ocupará no cenário competitivo 

internacional. Nessa perspectiva, Bastos (2004) argumenta que, apesar de reconhecer a 

importância da inovação tecnológica, o volume de recursos ainda é incipiente.  

Em 2009, os gastos de P&D no Brasil corresponderam a 1,19%, em relação ao 

PIB; o setor empresarial contribuindo com 0,58% e o setor público com 0,61%. No 

setor público, os Estados responderam por 0,19%, dos quais 0,12% destinaram-se à pós-

graduação.   

O reconhecimento da importância estratégica da P&D interna motivou o 

governo brasileiro a conceder uma ampla variedade de incentivos e mecanismos de 

apoio a essa atividade. Lemos e De Negri (2010, p. 190) relatam que o Brasil conta, 

hoje, com um sistema mais integrado e coerente para a indução da inovação nas 

empresas nacionais. Sistematizando as características do sistema de financiamento 

voltado à inovação, os autores apresentam os seguintes elementos: 

a. Incentivo fiscal a P&D semelhante ao dos principais países (automática, 
sem exigências burocráticas); 
b. Possibilidade de subvenção a projetos considerados importantes para o 
desenvolvimento tecnológico; 
c. Subsídio para a fixação de pesquisadores nas empresas; 
d. Programas de financiamento a inovação de capital empreendedor; 
e. Arcabouço legal propício para a interação universidade/empresa. 

 

De forma geral, os principais instrumentos de financiamento estão centrados em 

programas com linhas de financiamento reembolsáveis e não reembolsáveis72 e fundos 

                                                                                                                                                            
convênios com outras instituições e recursos provenientes de retornos dos programas financiados pelo 
fundo. Oliveira & Vianna (2005) relatam que esta última praticamente não se concretizou. Uma das ações 
recentes que possibilitou essa ação foi o edital Etene/FUNDECI/MCT (BNB, 2003). Em um acordo 
inédito entre o MCT e o BNB, o edital somou R$ 12,7 milhões para apoiar projetos de pesquisa, sendo R$ 
7,7 milhões do MCT em apoio à consolidação da Rede Nordeste de Biotecnologia (Renorbio) e R$ 5 
milhões do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), através do Fundeci.  
72  Os recursos não reembolsáveis são advindos principalmente dos Fundos Setorias de C&T 
(LEMOS e DE NEGRI, 2010).  
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de capital de risco, destacando-se, no cenário nacional, a atuação de duas instituições de 

fomento: a Finep73 e o BNDES74.  

Cabe destacar que, em função dos instrumentos manterem vieses com a PDP, 

lançada em maio de 2008, o financiamento à aplicação da biotecnologia75  encontra 

guarida em diversos instrumentos ora existentes. A figura 16 apresenta os instrumentos 

que comportam o financiamento à P&D em biotecnologia pelas empresas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
73  Empresa pública vinculada ao MCT. Criada em 24 de julho de 1967, para institucionalizar o 
Fundo de Financiamento de Estudos de Projetos e Programas. Posteriormente, a Finep substituiu e 
ampliou o papel até então exercido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) e pelo Fundo de Desenvolvimento Técnico-Científico (Funtec), constituído em 1964 com o 
objetivo de financiar a fundo perdido certos cursos de pós-graduação, na época raros no Brasil. 
Atualmente a Finep opera através de Programas, abrangendo quatro grandes linhas de ação: Apoio à 
Inovação em Empresas; Apoio às ICTs; Apoio à Cooperação entre Empresas e ICTs; Apoio a Ações de 
C&T para o Desenvolvimento Social.  
74  BNDES – criado em 1952, se destaca no apoio à agricultura, indústria, infraestrutura, comércio 
e serviços, oferecendo condições especiais para micro, pequenas e médias empresas. Apontado por CGEE 
(2010) como o principal fornecedor de crédito de longo prazo para o investimento produtivo no País. 
75  A biotecnologia, juntamente com o Complexo Industrial da Saúde, Tecnologia de Informação e 
Comunicação, Energia Nuclear, Complexo Industrial de Defesa e Nanotecnologia, são considerados 
prioridades estratégicas da PDP. 
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Figura 16 – Instrumentos de financiamento à P&D nas empresas em áreas estratégicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado a partir de CGEE (2009, 2010c); Oliveira e Viana (2005). 
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Conforme se pode observar (Figura 16), a Finep detém o maior número de 

instrumentos voltados para a promoção da  inovação em áreas estratégicas, nas 

empresas. Os programas acima citados, além de desenvolverem as atividades de P&D, 

em áreas estratégicas, buscam a integração das regiões no processo inovativo. Nesse 

quadro, serão examinadas, a seguir, a participação de pesquisadores e empresas 

residentes na Região Nordeste que receberam recursos provenientes dos programas de 

financiamentos apresentados na figura 18.  

 

5.3.1 Financiamento a P&D em biotecnologia: participação do Nordeste nos 

instrumentos de financiamento  

 

Mediante pesquisa nos sites das agências de fomento e FAPs, observamos que, 

dentre os programas citados na figura 18, as modalidades de financiamento (Subvenção 

Econômica, Pappe Subvenção, Prime, Juro Zero, Criatec e Fundos Regionais) têm se 

destacado por apresentarem participação de empresas de biociências e biotecnologia 

situadas na Região Nordeste. Em virtude da importância dos programas de 

financiamento, iremos apresentar, de forma breve, as particularidades de cada programa, 

destacando a participação das empresas situadas no Nordeste que desenvolvem 

atividades de P&D envolvendo a biotecnologia.  

A fim de entendermos melhor o ambiente em que iremos adentrar, enfatizamos 

duas questões: a primeira se refere à baixa realização de dispêndios de P&D em 

atividades internas pelas empresas (resultados da Pintec 2010 apontam que somente 

4,25% das empresas brasileiras realizaram dispêndios em P&D), aliadas a pouca 

participação das empresas na busca de incentivos públicos (88% das empresas que 

realizam dispêndios em P&D o fizeram mediante recursos próprios)76.  

A segunda se encontra centrada no argumento de Lemos e De Negri (2010), ao 

enfatizarem que a indústria brasileira está pouco presente em áreas de ponta e 

emergentes no cenário mundial. No caso específico da biotecnologia, essa declaração 

                                                      
76  Para justificar esse percentual, em estudos recentes o CGEE (2010) cita que os motivos 
encontram-se relacionados ao desconhecimento dos instrumentos de apoio à inovação por parte do setor 
empresarial e o fato de as empresas investirem com capital próprio. Cabe destacar, ainda, que de acordo 
com a Pintec a grande parcela dos gastos em P&D fora realizada em aquisições de software e máquinas e 
equipamentos (IBGE, 2010).  
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encontra validade nos resultados da Pintec (2007), em que apenas 0,63% das empresas 

consultadas informaram que utilizaram técnicas de biotecnologia77.  

Feitas essas observações prévias, a seguir abordaremos os programas de 

financiamento às empresas. São eles: 

a) Subvenção econômica: é o aporte de recursos não reembolsáveis concedidos a 

empresas selecionadas. Os recursos são recebidos e aplicados pela própria empresa78.      

A Finep é o seu principal agente e vem disponibilizando, desde 2006, a  chamada de 

edital para essa modalidade.   

Os projetos apoiados se encontram nas seguintes áreas: Tecnologias da 

informação e comunicação; Energia, Biotecnologia, Saúde, Defesa e Desenvolvimento 

social. No que tange à biotecnologia, a Fundação Biominas (2009) constatou que essa 

modalidade tem se constituído num importante instrumento para as empresas dessa 

área. Tal argumento é balizado quando se analisam os resultados de editais lançados 

pela Finep no período de 2006 a 2009, em que o número de empresas de biotecnologia 

participantes é bem superior a de outras modalidades de financiamento existentes no 

Brasil. Cabe ainda destacar que, nesse período, foram investidos, na área, recursos da 

ordem de 21,9 milhões em 200779,  78,6 milhões em 2008 e 23,8 milhões em 2009.  

Desde 2007, as empresas sediadas na Região Nordeste (BA, CE, PE, RN) têm 

obtido recursos, a partir de propostas encaminhadas na área de biotecnologia. A 

participação nessa categoria permitiu que empresas da Região capitaneassem recursos 

na ordem de 15,6 milhões de reais, ou seja, 12,56% do total de recursos ofertados nessa 

modalidade (período de 2007 a 2009). Cabe destacar que todas as empresas 

participantes pertencem à categoria de microempresa/pequeno porte.  Os projetos 

buscam o desenvolvimento de biopolímero (BA, PE), metodologia de validação de 

fitoterápicos (CE), cosméticos e dermocosméticos (CE, PE), produção de etanol e 

extração de óleo vegetal (PE). A lista dos projetos e empresas participantes se encontra 

no apêndice J.  

                                                      
77  Informação cedida via e-mail pelos técnicos da Pintec/IBGE em março de 2011. Cabe lembrar 
que conforme relatado no capítulo 2, os dados referentes ao período de 2006 a 2008 (Pintec, 2008) ainda 
não foram computados. Na pesquisa que compreendeu o cenário referente ao período de 2003 a 2005 
(Pintec 2005) foram consultadas 84.262 empresas, das quais 532 informaram que utilizaram técnicas de 
biotecnologia.  
78  Participam dessa modalidade as empresas que atendam às seguintes condições: a) data de 
registro na Junta Comercial ou no Registro Civil das Pessoas Jurídicas (RCPJ) de sua jurisdição até 31/12 
do ano anterior à proposta do edital; b) situação ativa no ano anterior ao edital; c) objeto social que 
contemple atividade compatível com a que será desempenhada no projeto proposto na data de divulgação 
do presente edital.  
79  No Edital de 2007, os recursos foram destinados a: Biotecnologia, Biodiversidade e Saúde.  
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  b) Programa de Apoio a Pesquisa nas Empresas – Pappe Integração80: nasceu 

como uma vertente do Pappe Subvenção e tem como objetivo estimular a capacidade 

inovativa das microempresas (faturamento até R$ 240 mil/ano) e das empresas de 

pequeno porte (faturamento até R$ 2,4 milhões/ano) das Regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste, por meio do apoio a cerca de 500 projetos, visando agregar valor aos seus 

negócios e ampliar seus diferenciais competitivos.  

O programa baseia-se em convênios de cooperação a serem firmados pela Finep 

com as FAPs, Secretarias de Estado responsáveis pela função C&T ou entidades sem 

fins lucrativos indicadas formalmente por estas. De acordo com CGEE (2010), as 

contrapartidas das instituições estaduais ocorrem em convênios com valor acima de R$ 

2 milhões, seguindo os critérios adotados na “Carta de Salvador”. Nos convênios com 

valor de R$ 1 milhão até 2 milhões não há contrapartidas.  

A carta-convite do programa foi lançada em 10 de março de 2010. Nesta carta, 

as fundações de amparo do Nordeste, com exceção do Estado do Piauí, que teve projeto 

encaminhado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Piauí – 

SEBRAE, encaminharam proposta de adesão. Dentre os nove estados da Região 

Nordeste, quatro (BA, CE, PE e RN) apresentaram proposta superior a R$ 2 milhões. O 

Estado da Bahia apresentou o maior valor aprovado (R$ 8 milhões). 

Dentre os estados que tiveram propostas encaminhadas na área de biotecnologia, 

têm-se o Ceará e Pernambuco. No Ceará, as pesquisas buscam desenvolver 

fitoterápicos, biomateriais, extração de enzima-aquosa e mudas clonadas. Em 

Pernambuco, os projetos desenvolvem-se para a produção de bebidas isotônicas, 

biopolímero, bebidas fermentadas e produção de mudas. A lista dos títulos dos projetos 

e empresas participantes encontra-se no apêndice K.   

c) Programa Primeira Empresa Inovadora (Prime): Lançado no final de 2008, 

tem como objetivo criar condições financeiras favoráveis para que um conjunto 

significativo de empresas nascentes, de alto valor agregado, possa consolidar, com 

sucesso, a fase inicial de desenvolvimento dos seus empreendimentos. O programa 

                                                      
80  Em 2006 foi lançada a primeira versão deste, que consistiu no Programa Pappe Subvenção, com 
a proposta de credenciar parceiros para o desenvolvimento de atividade inovadora de micro e pequenas 
empresas (MPEs) nacionais nos temas priorizados pela PITCE. Elencando as ações para o atendimento às 
opções estratégicas - semicondutores, software, bens de capital e fármacos e medicamentos - e às 
atividades portadoras de futuro - biotecnologia, nanotecnologia e biomassa/energias alternativas. O Pappe 
Subvenção foi concebido de forma descentralizada, com base na seleção e credenciamento de parceiros 
estaduais e na obrigatoriedade de contrapartidas (CGEE, 2010).   



178 
 

 

contempla, com R$ 120.000,00 (não reembolsáveis), empresas nascentes voltadas a 

fnovos produtos, serviços e processos de elevado valor agregado em todas as regiões.  

Dentre as características que o diferenciam dos outros programas, há o 

direcionamento de valores para contratação de recursos humanos qualificados (até dois 

empreendedores para a realização de atividades na área tecnológica) e de um gestor de 

negócio para acompanhar a execução do projeto apoiado com recursos do programa. 

Outro ponto se dá com a participação do empreendedor em um programa de capacitação 

em empreendedorismo e gestão de negócios, especialmente desenhado para esta 

finalidade.  

Para atender a grande demanda por recursos das empresas nascentes, o Prime 

baseia-se em Convênios de Cooperação Institucional firmados entre a Finep e 

operadores descentralizados (entidades com credibilidade e capacidade comprovada de 

atuação no apoio a empreendimentos inovadores nascentes). Atualmente, existem 

dezessete operadores descentralizados localizados nas cinco regiões brasileiras. O 

Nordeste conta com três operadores:  PaqTcTB (PB); Centro Incubador de Empresas de 

Sergipe (CISE); Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (CESAR), este 

último dedicado somente ao setor de TICs. 

No primeiro edital lançado em 2009, a Região Nordeste ocupou a terceira 

posição (12,33%), referente ao número de empresas que encaminharam proposta. As 

Regiões Sudeste e Sul foram responsáveis por 82,31% do total (2.596) de empresas 

participantes (Finep, 2010). Dentre as empresas de biociências residentes no Nordeste e 

selecionadas no Prime, citamos: Piscis Indústria e Comércio Ltda (CE), Bioclone 

Produção de Mudas Ltda (CE), Polisa Polímeros para Saúde Ltda (PE), Geneprime 

Indústria e Comércio de Produtos Biotecnológicos Ltda (PE) e Quantas Biotecnologia 

Ltda (empresa de Biotecnologia).  

  d) Juro zero: criado em 2004 pela Finep, em parceria com instituições públicas e 

o setor privado. Destina-se a financiar a atividade inovadora nas pequenas e médias 

empresas, com devolução do capital em 100 parcelas, corrigido apenas pelo índice da 

inflação - Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A Finep conta com parceiros 

que realizam pré-qualificação das propostas81.  

                                                      
81  Através da Chamada Pública MCT/FINEP – PROGRAMA JURO ZERO – 01/2004 foram 
selecionados os seguintes parceiros: Porto Digital (PE), FAPESB (BA), Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais FIEMG (MG), Federação das Indústrias do Estado do Paraná - FIEPR (PR), 
Fundação de Ciência e Tecnologia FUNCITEC (SC). Em 2009 foram incluídos quatro parceiros: Caixa 
Estadual S/A (RS), a Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo (SP), a Fundação de 
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O Nordeste conta com dois parceiros: Porto Digital (PE) e Fapesb (BA). O Porto 

Digital se destina apenas à área de TIC, enquanto a Fapesb apoia financiamento de 

empresa nos setores de Semicondutores (Microeletrônica), Software (TIC), Bens de 

Capital, Fármacos e Medicamentos, Biotecnologia, Nanotecnologia e Biomassa.   

 A partir de dados coletados junto à Fapesb, foi possível verificar que não houve, 

nesse programa (Juro Zero), envio de propostas na área de biotecnologia. Em estudos 

realizados pelo CGEE (2010), envolvendo as operações acordadas e os valores 

envolvidos nas propostas contratadas, no período de 2006 a 2008, verificou-se que esta 

modalidade foi pouco expressiva se comparada a outros programas.    

e) Criatec: fundo de investimento de capital de risco no segmento “Seed money”. 

Foi criado em 2007 pelo BNDES e é gerenciado pela Antera Gestão de Recursos 

Humanos S/A. Disponibiliza cerca de 100 milhões de reais que se encontram sendo 

investidos em aproximadamente 50 empresas (cada empresa recebe no máximo 1,5 

milhão). O foco do programa são empresas que atuam nas áreas de biotecnologia, 

Novos materiais, Nanotecnologia, Agronegócio e Tecnologia da informação. O modelo 

de funcionamento concebido pelo Banco previu um fundo nacional, gerido por um 

gestor privado, e a contratação de gestores regionais, selecionados nos principais polos 

de inovação. Os gestores regionais no Nordeste se encontram no Ceara  e Bahia.  

 Dentre as empresas de biociências que obtiveram recursos, localizadas no 

Nordeste, citamos a Bioclone Produção de Mudas Ltda, incubada no Programa de 

Apoio ao Desenvolvimento de Novas Empresas de Base Tecnológica e à Transferência 

de Tecnologia (Proeta), da Embrapa. O investimento obtido possibilitará a implantação 

da primeira biofábrica de produção de mudas clonadas no Nordeste.  

  Além dos programas de financiamento antes colocados, citamos o Programa de 

Capacitação de Recursos Humanos para Atividades Estratégicas - Rhae – Pesquisador 

na Empresa – CNPq, que se desenvolve em parcerias com as FAPs. O Programa se 

encontra direcionado para ampliar a absorção de mestres e doutores em atividades de 

PD&I em micro, pequenas e médias empresas, exigindo a apresentação de um projeto e 

o aporte de contrapartida mínima (geralmente de 20%).  

Nos editais, existe a vinculação de 30% dos recursos às Regiões Norte, Nordeste 

e Centro-Oeste, acrescentando a ressalva de que, na hipótese de não haver suficientes 

                                                                                                                                                            
Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (ES) e a Investe Rio, agência de fomento do estado do Rio de 
Janeiro. 
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propostas recomendadas, provenientes destas Regiões, os recursos seriam remanejados 

para atender às demais regiões. Nesse ponto, é possível verificar que essa observação 

pode ser uma sinalização para a inadequação das propostas enviadas pelas empresas 

situadas na Região Norte, Nordeste e Centro-Oeste.  

Nas vertentes de regionalização e interiorização, têm-se as bolsas de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional – DCR, destinadas às Regiões 

Norte, Nordeste, Centro-Oeste (exceto Brasília) e ao Estado do Espírito Santo, onde o 

programa ocorre mediante a participação de órgãos estaduais, geralmente FAPs. A 

seleção ocorre mediante  chamada de edital, com projeto a ser encaminhado pelo 

pesquisador ou instituição. No caso da beneficiária ser uma empresa, esta deve oferecer 

contrapartida de, no mínimo, 15% (quinze por cento) do valor total de cada bolsa. 

Sobre a participação da Região Nordeste nessas duas modalidades, informamos 

que, em função dessas ações não disporem de informações detalhadas (área do projeto), 

não foi possível verificar os dados referentes às bolsas concedidas em projetos voltados 

à biotecnologia.  

 

5.3.2 O cenário do financiamento a P&D no Nordeste   

De acordo com dados do MCT, o Nordeste respondeu por 5,05% do total de 

recursos aplicados em P&D no Brasil, em 200982.. Com relação à dinâmica de 

investimento em P&D, realizados pela Região e por Estados, verificamos que ela se 

mostra heterogênea (Figura 17).  

 

 

                                                      
82  Cabe aqui a ressalva de que esse percentual tende a diminuir quando se observa  a participação 
das empresas. De acordo com dados da Pintec (2010) o Nordeste, juntamente com a Região Norte 
ocupam as últimas posições em relação aos dispêndios em P&D por parte do setor privado, ambos 
respondendo por 2,48% e 2,45%, respectivamente. Numa possível explicação sobre os baixos dispêndios 
da Região em P&D pode-se citar três fatores. O primeiro remete ao processo de instalação da atividade 
industrial na Região, que ocorreu sob incentivos fiscais. Diniz e Basques (2004) argumentam que nesse 
cenário o Nordeste não conseguiu atrair os segmentos industriais mais intensivos em capital e tecnologia, 
com exceção da instalação do Copec (BA) que ocorreu mediante políticas governamentais. A segunda 
encontra-se relacionada ao sistema de financiamento de crédito da Região. Nessa linha destacam-se os 
trabalhos de Crocco et al (2009), que ao analisarem  o sistema bancário no Nordeste, observam que este 
exerce um papel pífio no financiamento da inovação e funciona como um entrave ao desenvolvimento do  
sistema de inovação. Nessa vertente, Romero e Ávila (2010), ao analisarem o sistema financeiro 
envolvendo os vintes e sete estados brasileiros, concluem que dentre os estados da Região Nordeste, 
Alagoas, Sergipe e Rio Grande do Norte apresentam sistema financeiro menos desenvolvido. O terceiro 
fator encontra-se atrelado a pauta de exportação da Região que exporta produtos de baixo valor agregado 
– commodities metálicos e agrícolas (MENEZES, NOGUEIRA e VIDAL, 2011).   



181 
 

 

Figura 17 – Participação, em percentuais, nos dispêndios em P&D por Região e por 

Estados da Região Nordeste. Período: 2002-2009.  

Ano Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-
Oeste 

2002 0,33 4,65 90,62 4,31 0,10 
2003 0,38 5,67 87,77 6,02 0,17 
2004 0,27 5,71 84,36 8,86 0,79 
2005 1,08 6,54 82,34 9,41 0,63 
2006 1,74 6,34 82,65 8,65 0,61 
2007 1,20 6,59 82,88 8,46 0,86 
2008 1,59 5,47 84,02 7,50 1,41 
2009 1,17 5,06 81,21 10,59 1,98 

 

Fonte: MCT (2010) com adaptações.  

Analisado o cenário nacional (Figura 17), é possível constatar que a Região 

Nordeste responde, no período em análise, por aproximadamente 5,75% dos dispêndios 

em P&D realizados no Brasil, mantendo aproximação com a Região Sul, que apresenta 

média de 7,97% de participação.   

Com relação ao cenário regional, constata-se que a Bahia responde por boa 

parcela dos dispêndios na série (2002 a 2007), repetindo o movimento do financiamento 

a C&T. Sobre a hegemonia da Bahia, envolvendo o financiamento a C&T e P&D, é 

conveniente destacar que, de acordo com Viana, Santos e Silva (2009), o Estado dispõe 

de uma estrutura produtiva mais diversificada, em que a instalação do Copec terminou 

por fortalecer as estratégias para inovação.  
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Ainda em relação à Bahia, ao se analisar a série histórica de financiamento, 

verifica-se que, nos últimos dois anos, a mesma apresenta queda nos investimentos de 

P&D em torno de 20%. Os demais Estados, com exceção de Alagoas, Maranhão e 

Piauí, vêm apresentando crescimento a partir de 2007 (Figura 17).  

Ainda sobre os Estados que mantêm ascensão no financiamento, destacamos 

Pernambuco, por apresentar uma situação atípica. Analisando a série, observamos que 

essa unidade da Federação apresenta decréscimo no financiamento a P&D, a partir de 

2003, sendo que, em 2005, apresentou a menor taxa de investimento dentre os anos em 

estudos. Cabe ressaltar que, de acordo com os dados da Pintec (2010), quando 

comparamos os percentuais dos Estados (Bahia,  Ceará e Pernambuco, referentes à 

inovação de produtos, processos e depósitos de patentes (Tabela 2), Pernambuco tem-se 

apresentado com menor dinamismo.   

 Nesse panorama, é possível verificarmos que a ascensão nos dispêndios em 

P&D se encontra relacionada com a inserção das FAPs em programas voltados para a 

promoção da inovação no meio empresarial (Pappe Subvenção, Juro Zero, Rhae 

Pesquisador na Empresa e Bolsa DCR).    

 Aliada a essas modalidades de financiamento, existe outra que, embora não se 

encontre computada nas estatísticas oficiais, demonstra importância na Região. Consiste 

na cooperação de grupo de pesquisa-empresa. Conforme apresentado anteriormente 

(capítulo 3), 40 empresas mantêm relações com grupos de pesquisas, dessas, 28 (70%) 

são de natureza privada.  

Com relação ao tipo de remuneração, foi possível verificar que, de acordo com 

informações preenchidas pelo líder do grupo de pesquisa, 40,9% das parcerias 

envolvem transferência de insumos materiais para as atividades de pesquisa do grupo e 

27,9% das parcerias contam com transferência de recursos financeiros para o grupo.  

Por outro lado, visualizamos que a participação do setor privado, no âmbito das 

pesquisas genômicas, ocorre de forma tímida. Na Região, apenas uma empresa, a 

Suzano Papel Celulose S/A, contribuiu com recursos próprios para os programas 

direcionados ao desenvolvimento de pesquisas na área de biotecnologia (Projeto 

Genolyptus), conforme destacado no capítulo 2.  
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5.3.3 Financiamento à Inovação na Região Nordeste: Descortinando Práticas 

 

Além dos instrumentos de financiamento oriundos dos avanços no processo de 

integração nacional, o Nordeste conta com um importante instrumento para o custeio 

das atividades inovadoras no meio empresarial, o Fundo Constitucional de 

Financiamento do Nordeste (FNE). Estabelecido pela Constituição Federal de 1988 

(Art. 159, inciso I, alínea c), que estabelece que 3% do produto da arrecadação dos 

impostos, sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos 

industrializados, deve ser destinado ao atendimento do setor empresarial das Regiões 

Nordeste, Norte e Centro-Oeste, o FNE83 tem como objetivo prover o financiamento das 

atividades econômicas do espaço semiárido do Nordeste do Brasil, o qual deverá ser 

desenvolvido de acordo com as áreas prioritárias elencadas no PNDR. 

 A operacionalização do Fundo segue as diretrizes legais de destinação de, pelo 

menos, metade dos recursos para o semiárido. Quanto às prioridades setoriais têm-se: a) 

Agropecuária, Agroindústria e Atividades de Base Rural; b) Energias Renováveis; c) 

Extração Mineral; d) Infraestrutura, Indústria e Correlatos; e) Setores Priorizados por 

Políticas Públicas e Turismo. A biotecnologia, juntamente com a nanotecnologia, 

biomassa e energias renováveis, encontra-se beneficiada com os recursos do FNE  por 

meio dos Setores Priorizados por Políticas Públicas (BNB, 2010).  

Em 2010, como uma das medidas para incentivar a construção de um ambiente 

inovador, foi criado o FNE - Inovação, com o objetivo de financiar empreendimentos 

inovadores, tanto na ampliação da sua capacidade de desenvolver inovações, incluindo 

o apoio a iniciativas de pesquisa e desenvolvimento, quanto na incorporação de 

tecnologias já disponíveis para o aprimoramento significativo de produtos, serviços e/ou 

processos.  

Podem concorrer a esses recursos empresas privadas e produtores rurais, 

atendidos individualmente ou por meio de suas entidades associativas. O FNE - 

Inovação tem como foco financiar empreendimentos inovadores, tanto na ampliação da 
                                                      
83  Criado através da Lei nº 7.827 de 27 de setembro de 1989, que institucionalizou, também, o 
Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) e o Fundo Constitucional de Financiamento do 
Centro-Oeste (FCO). Dentre os objetivos específicos do FNE cita-se: financiar o desenvolvimento e 
encontrar soluções para a região do semiárido nordestino e favorecer o desenvolvimento tecnológico e 
gerencial dos projetos financiados e ajudar na melhoria da competitividade empresarial do Nordeste. 
Atualmente o FNE atende a 1.989 municípios situados nos nove estados que compõem a Região Nordeste 
e no norte dos estados do Espírito Santo e Minas Gerais, incluindo os Vales do Jequitinhonha e do 
Mucuri. Sobre o acesso aos recursos do FNE, poderão candidatar-se empresas e grupos econômicos 
localizados no Brasil. 
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capacidade de desenvolver inovações, incluindo o apoio a iniciativas de pesquisa e 

desenvolvimento, quanto na incorporação de tecnologias já disponíveis para o 

aprimoramento significativo de produtos, serviços e/ou processos.  

Com recursos reembolsáveis, o FNE - Inovação conta com 0,5% do orçamento 

destinado ao FNE e tem como público alvo empresas privadas (firmas individuais e 

pessoas jurídicas) constituídas sob as leis, bem como produtores rurais, atendidos 

individualmente ou por meio de suas entidades associativas (BNB, 2010).  

Além desse instrumento, no âmbito regional, os Estados têm mobilizado 

recursos para auxiliar as empresas na busca de práticas inovadoras. Dentre as 

iniciativas, citam-se programas semelhantes à subvenção econômica da Finep e a oferta 

de capital de risco. Como exemplo disso, citamos o Fundo de Inovação Tecnológica 

(FIT), criado pelo Governo do Estado do Ceará. Instituído em 2004, e com o primeiro 

edital lançado somente em 2009, o FIT tem por objetivo fomentar a inovação 

tecnológica no Estado do Ceará e incentivar as empresas cearenses a realizarem 

investimentos em projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, com vistas 

ao aumento da competitividade da economia cearense.  

Os recursos, não reembolsáveis, são obtidos mediante envio de propostas 

encaminhadas por empresas sediadas no Estado do Ceará, em associação com 

pesquisadores, para o desenvolvimento de produtos, métodos e processos inovadores.  

Como resultado do primeiro edital, das 55 empresas pré-qualificadas, 21, ou 

seja, 38,18%, tiveram seus projetos aprovados, das quais três empresas de biociências 

(Bioclone Produção de Mudas Ltda, Piscis Indústria e Comércio Ltda e ACP 

Biotecnologia) foram contempladas. Os projetos dessas empresas voltam-se para o 

desenvolvimento de mudas clonadas, o aproveitamento integral dos resíduos do 

beneficiamento da tílápia e o desenvolvimento de novo meio de criopreservação 

seminal à base de água de coco em pó (acp) e aloe vera.  

Na modalidade de capital de risco, destacamos, em nível estadual, ações no 

sentido de fomentar a criação do Fundo de Capital Semente do Recife. O Fundo tem por 

objetivo investir em empresas inovadoras, que apresentem expectativas de crescimento 

extraordinário, capazes de remunerar o capital investido a taxas superiores à média do 

mercado de capitais. Participam da criação do Fundo de investidores (pessoas físicas), a 

Finep e a Ideiasnet S.A. A previsão é que o fundo, de 20 milhões de reais, comece a 

operar no primeiro trimestre de 2011. Embora esse Fundo não esteja restrito à área de 

biotecnologia, ele consiste num importante indutor de crédito na Região. Marouvu e 
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Ribeiro (2011) enfatizam que os fundos de capital de risco se apresentam como uma 

alternativa aos bancos de crédito, por serem fornecedores de crédito para as empresas.   

Ainda na vertente de capital de risco, a Região Nordeste conta com o Fundo Rio 

Bravo Nordeste II, instituído em 2007, mediante aprovação na 6ª Chamada Inovar 

Fundos (Finep). O Rio Bravo Nordeste II84 é o maior fundo de private equity já 

levantado para investimentos específicos na Região Nordeste, com R$ 131 milhões de 

reais de capital comprometido. Gerido e administrado pela  Rio Bravo Venture Partners 

Ltda,  o fundo tem como foco realizar investimentos em empresas emergentes 

inovadoras, localizadas na Região Nordeste, relacionados às atividades de TIC, energia, 

agronegócio, turismo, entretenimento, alimentos e bebidas, ou que atuem nas principais 

cadeias produtivas locais, com destaque para os setores eletroeletrônico, mecânico e 

eletromecânico, químico e de indústrias de transformação. Ressaltamos que, embora 

não atenda as empresas de biotecnologias, esse Fundo se constitui num importante 

indutor de crédito para as empresas inseridas nos APLs.   

Convém destacar que a oferta de crédito na modalidade de venture capital, ou 

private equity, direcionada a empresas de biotecnologia, ainda é escassa no Brasil. Em 

2010 a Fundação Biominas, em conjunto com Draper Fisher Jusvetson (DFJ) e FIR 

Capital, lançou o Fundo DFJ FIR Biominas Brasil I, que mantém viés regional. 

Constituindo-se na primeira ação nessa modalidade, o fundo conta com recursos na 

ordem de R$ 250 milhões de reais para investimento em empresas dedicadas à ciência 

da vida. O Fundo contará com 10 anos e pretende beneficiar aproximadamente 16 

empresas localizadas na Região Sudeste.   

 

À Guisa de Conclusão  

 

A questão do financiamento à biotecnologia perpassa nas discussões envolvendo 

a disseminação da inovação.  

O conjunto de instrumentos públicos que visam fomentar o desenvolvimento da 

biotecnologia na Região Nordeste se encontra atrelado ao Governo Federal, que, além 

de aportar recursos, tem firmado parcerias que impulsionam a inserção das áreas de 

fronteiras nas políticas estaduais. Cabe aqui destacar que, embora Cooke (2001) ressalte 

                                                      
84  A primeira fase do fundo entrou em operação em 2002, com R$ 18,7 milhões de capital 
comprometido. Realizou investimento em quatro empresas: Hortuz Agroindustrial S/A (BA), Ecoluz 
(BA); Agira GNV (PE) e Pitang (PE).  
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que essa dinâmica (maior aporte do Governo Federal) provoque pouca autonomia, 

vimos que regiões inseridas no bloco dos países em desenvolvimento, como no caso do 

Nordeste, tornam-se cruciais para o desenvolvimento da biotecnologia e que esse 

processo, quando realizado mediante parcerias, tende a favorecer o sistema financeiro 

voltado para a inovação.  

 Por meio das parcerias (instituições de fomento no âmbito federal e estadual), 

ocorre a mobilização para a cultura da inovação, em que as áreas estratégicas são 

veiculadas a interesses regionais e nacionais.  

Outro ponto a registrar se dá sobre o número de projetos de pesquisa que 

receberam recursos mediante o Fundo Setorial de Biotecnologia. Embora este tenha 

iniciado de forma tímida, apresentou crescimento por meio  da formação de redes de 

pesquisa (Renorbio), colocando o Nordeste na segunda posição do ranking de projetos 

na área de biotecnologia, perdendo apenas para a Região Sudeste.  

Quanto aos temas, verificamos que estes se encontram vinculados aos seguintes 

setores: Saúde, Agricultura e Industrial da PDB, tendo os estados de Bahia, Ceará e 

Pernambuco como os maiores receptores de recursos. Com relação  à participação das 

empresas, verifica-se que esta ocorre mediante a Lei de Inovação e mediante  programas 

que mantêm um viés regional.  

Ainda dentro desse ambiente, visualiza-se a criação de fundos específicos para 

beneficiar a emersão de novos instrumentos (regional e estadual). Por outro lado, cabe 

destacar que, embora os projetos na área de biotecnologia não sejam o forte do setor 

empresarial da Região (em torno de 60% dos projetos advindos da Região aprovados no 

Prime e Subvenção se voltam para o setor de TICs), verificamos que os projetos 

voltados para a biotecnologia apresentam frequência que demonstra a existência de 

demanda de pesquisa na área empresarial.  

Com relação ao porte das empresas financiadas nos instrumentos analisados, 

verificamos que a grande maioria corresponde à microempresa. No caso da 

biotecnologia, esse número atingiu os 100%.  Um dado importante a ser mencionado se 

refere às modalidades de financiamento escolhidas pelas empresas de biociências. 

Todas as empresas aqui investigadas buscaram programas em que não há devolução de 

recursos (subvenção econômica, FIT, Prime e Criatec).  

Sobre esse aspecto, mencionamos que os instrumentos de financiamento, na 

Região, têm promovido a consolidação das empresas em biociências e possibilitado que 
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o setor empresarial, embora de forma modesta, se mobilize para o desenvolvimento de 

pesquisas envolvendo as modernas técnicas de biotecnologia.   

Dentre as empresas que participam dos instrumentos de financiamento, 

destacamos: Polymar Indústria Comércio Exportação Importação Ltda, Bioclone 

Produção de Mudas Ltda e Piscis Indústria e Comércio Ltda, por terem apresentado 

projetos em praticamente todos os instrumentos. Essa dinâmica de participação foi 

evocada por estudos apresentados por pesquisadores do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada – IPEA (KUBOTA, NOGUEIRA, MILANI, 2012), envolvendo o 

CT-Info, no qual se concluiu que os instrumentos de fomento às atividades de P&D 

parecem não ampliar a base de empresas inseridas nessas atividades, ou seja, o acesso 

aos programas de financiamento encontra-se, praticamente, restrito às empresas que já 

dispõem da cultura da inovação e que conhecem os principais parceiros para 

desenvolver projetos cooperativos.  

Nesse sentido, cremos que as empresas mencionadas neste estudo podem ser 

exploradas a fim de se detectar as práticas exitosas que viabilizam a participação nos 

financiamentos. Esses estudos tornam-se úteis, tendo em conta que um dos maiores 

problemas visualizados nesta pesquisa consistiu na inadequação dos projetos 

encaminhados pelas empresas às propostas contidas nos editais. Esse caso tornou-se 

evidente durante a chamada do edital Pappe Integração 2009 (MA), em que não houve 

projetos aprovados, indicando que os dois milhões disponibilizados pela agência de 

fomento não foram utilizados.  

Destacamos ainda que, ao realizarmos uma análise em conjunto com a produção 

científica, apresenta no capítulo 4, verificamos que o tema Leishmania visceral se 

apresenta como indutor de recursos, publicações e de parcerias. A aplicação comercial 

desse tema, no entanto, se encontra em estudo por uma empresa sediada em São 

Paulo85.  

Ainda sobre essa temática, chamamos a atenção para os programas Rhae - 

Pesquisador na Empresa e as bolsas de DCR. A partir dos dados disponibilizados nas 

páginas do CNPq, foi possível verificar que as empresas situadas na Região têm tido 

pouca participação nesses instrumentos. Nesse aspecto, não se pode esquecer que, em 

função da biotecnologia exigir profissionais com alta qualificação, e as pequenas e 

                                                      
85  Projeto: Desenvolvimento de aptâmeros para utilização em diagnóstico direto e tratamento da 
leishmaniose visceral. Aprovado em 2009 através do programa Subvenção Econômica.  
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médias empresas apresentarem dificuldades para manter os encargos trabalhistas, essa 

modalidade consiste em um instrumento que pode auxiliar a amenizar essa fragilidade.  

Outro procedimento que consideramos importante consiste na empresa 

Geneprime Indústria e Comércio de Produtos Biotecnológicos Ltda (PE), que consiste 

na primeira spin-off  da Biogene, indicando que as práticas de spin-off,advindas do setor 

privado, estão surgindo na Região.  

Quanto aos limites, verificamos que o sistema financeiro de crédito apresenta 

dinâmica de concentração favorecendo o vazamento de depósito para as regiões 

dinâmicas (Sul e Sudeste) e dificulta o acesso das empresas localizadas na Região a 

créditos bancários. Nessa linha, a oferta de capital de risco se torna uma proposta viável 

para amenizar essa dificuldade. No entanto, a presença desse instrumento na Região é 

praticamente inexistente.  

Por fim, chamamos atenção para a divulgação das informações referentes aos 

projetos aprovados pelas FAPs. Levando-se em conta que, dentre as ações dos 

formuladores das políticas científicas e tecnológicas, a avaliação consiste em uma etapa 

de suma importância para delinear as ações futuras, propomos que sejam realizados 

debates sobre o processo de divulgação das informações referentes aos resultados de 

editais junto às FAPs.  

Durante o processo de busca de informações, verificamos que as diferentes 

dinâmicas de divulgação (aliadas à dificuldade de obtenção de informações via contato 

direto com as instituições) tendem a prejudicar uma possível avaliação dos instrumentos 

por setor. Nesse sentido, propomos que os resultados dos editais, no âmbito estadual, 

disponham de informações sobre a área e título do projeto, empresa beneficiada, valor 

recebido e tamanho da empresa, conforme prática já adotada pelas agências: Finep e 

CNPq.  
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CONCLUSÃO  

 

O ponto de partida consistiu em investigar o desenvolvimento da biotecnologia 

no Nordeste brasileiro. Para realizar tal intento, percebemos que a infraestrutura física, 

capital humano,  produção do conhecimento e financiamento, se constituem em 

elementos essenciais para analisar o desenvolvimento da biotecnologia na perspectiva 

de um SRI. Utilizamos como categorias de análise: infraestrutura física, capital humano, 

producão cientifica e financiamento. A eleição dessas categorias ocorreu em função de 

essas serem apontadas na literatura como importantes facilitadores ou restritores para o 

desenvolvimento da biotecnologia nos países em desenvolvimento (ASHEIM e VANG; 

2006; BIOTECSUR, 2005; TODT et al, 2007).  Nesse sentido, buscamos a 

complementariedade de metodologias (quantitativas e qualitativas) a fim de 

compreender a dinâmica da biotecnologia em sistema de inovação.  

Com esse norte, as categorias analisadas  ao longo do texto permitem responder 

a pergunta que orientou a pesquisa demonstrada nessa tese: Quais são os limites e  

possibilidades  de desenvolvimento de um Sistema Regional de Inovação em 

Biotecnologia na Região Nordeste, tendo como base a atual dinâmica das ações de 

CT&I? 

Assim, no campo da INFRAESTRUTURA FÍSICA, observamos que as ações 

de C&T voltadas para a biotecnologia ocorrem mediante ações federais, tendo como 

intenção primordial melhorar os indicadores de CT&I. Os temas adotados nas linhas de 

pesquisas voltam-se inicialmente para  o semiárido e em seguida ampliam-se para os 

diferentes espaços que compõem a Região. O processo de institucionalização da 

biotecnologia moderna ocorre de forma efetiva na década de 2000 por meio  de Rede 

Regionais. Essa ação posssibilitou  incrementar a estrutura física das instituições 

residentes na Região e a sensibilização para a importância da biotecnologia no 

desenvolvimento.  Dentre as possibilidades de ações que permitem a emersão de um 

SRI destaca-se  a predisposição das políticas regionais  para ampliar as relações entre o 

conhecimento gerado na área de biotecnologia ao meio empresarial, especificamente os 

APLs. Aliado a esses destaca-se o papel estratégico da Renorbio na configuração  

Como limites,   observamos a   inexistência de um projeto coeso entre as 

instituições  que promovem a pesquisa e extensão em biotecnologia. As instituições 

analisadas dispõem  de atuação  praticamente restrita ao âmbito estadual.  
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Nesse cenário – e tomando como referência os estudos de Cooke (1997; 2001) e 

de Todt et al (2007) – propomos o desenvolvimento de uma estratégia regional que 

envolva os principais gerentes de rede na busca de um alinhamento de projetos para o 

desenvolvimento da Região.  Um ambiente propricio para realizar tal intento consiste 

nas reuniões do Fórum dos Governadores dos Estados do Nordeste, do Consecti e 

Confap. Ao se promover esses encontros, é interessante atentar para a superação das 

resistências, tendo em vista que nas negociações entram elementos de várias ordens, 

desde relações de força até considerações de ordem financeira; passando por ambições 

de carreira, pressupostos  políticos, e outros fatores que engendram divergência de 

interesses.  Ressalta-se que por dispor de abragência regional e contar com ações que 

buscam a construção de um centro de excelência virtual tendo como a indústria a 

Renorbio exerce papel estratégico nesses debates.  

Outro ponto que merece atenção é a baixa taxa educacional e de inovação no 

ambiente empresarial. Nessa questão propomos que haja a mobilização dos empresários 

a fim de debater as necessidades dos APLs. A partir desses encontros é possível 

disponibilizar um espaço de troca de conhecimentos sobre as tecnologias disponíveis 

que possibilitem a dinamização dos APLs. De acordo com as práticas dos empresários 

da Região, as redes de informação, feiras e exposições consistem em recursos que 

podem favorecer  tal intento (Pintec, 2010). Além desse exemplo, a Rede Sibratec e os 

Nits e o Cetene  podem contribuir para a divulgação e transferência de tecnologia. Sobre 

o Cetene deve-se levar em conta que este dispõe de atuação na área de agricultura e a 

formação de recursos humanos e a produção científica em biotecnologia encontram-se 

voltados para a área de saúde, conforme visto nos  capítulos 3 e 4 desta tese. Quanto à 

formação de recursos humanos para o meio empresarial, os Centros Vocacionais 

Tecnológicos (CVTs) constituem referência86.  

No desenvolvimento dessas ações deve-se levar em conta que as Universidades 

constituem atores solitários na produção do conhecimento científico e tecnológico na 

área de biotecnologia e que as necessidades dos APLs podem não se encontrar nas 

agendas de pesquisas. Embora seja tentador chamar atenção para os limites das 

pesquisas, deve ser reconhecido que existem poucas possibilidade para as universidades 

contribuirem com o desenvolvimento comercial da biotecnologia quando não há outros 

                                                      
86  Nesse ponto, trazemos como modelo o Estado de Minas Gerais que dispõe de uma boa 
infraestrutura na área de farmácia, o que favorece a formação de recursos humanos para o setor. 
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atores que participam do processo de produção e transferência do conhecimento. Daí a 

necessidade de incentivar a parceria universidade-empresa, em que não só a Empresa vá 

à Universidade, mas o contrário também ocorra. Nessa perspectiva, torna-se interessante 

avançar  nas discussões trazendo à tona  as diferentes  dinâmicas de P&D existentes na 

área industrial (ARGYRES e  LIEBESKIND, 2002) e  setor público.  

A análise da formação de recursos humanos (CAPITAL HUMANO) 

possibilitou verificar que, dentre as áreas de fronteira da biotecnologia, a 

nanobiotecnologia e bioinformática apresentam deficiência. As linhas de pesquisas dos 

grupos encontram-se vinculados à Ciências Agrárias e Ciências Biológicas e se 

encontram em consonância com as questões socioeconômicas locais, utilizando 

produtos vinculados a particularidades regionais (cana-de-açúcar, caprinovinocultura, 

coco verde, e feijão caupi).  

Apontamos como limite  a baixa densidade de discussões envolvendo os temas 

voltados para o bionegócio, o que se traduz na escassez de estudos voltados para o 

empreendorismo em campo de conhecimento que envolvem uso de altas tecnologias, na 

qual a biotecnologia se encontra inserida.  

Como sugestão, propomos a implantação de discussões e ações que possibilitem 

a emersão de empreendedores. No desenvolvimento dessas ações é interessante levar 

em conta os resultados do recente estudo  promovido pelo Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM) o qual aponta que o percentual de empreendorismo no Brasil aumentou 

significativamente, apresentando inclusive a taxa mais alta (17,5%) dentro dos países 

inseridos no BRICS87.  Outro ponto a se ressaltar é que a maior taxa de empreendores 

envolve  profissionais que dispõem de pós-graduação, indicando que a intensificação de 

ações na formação de recursos humanos em biotecnologia abre ‘janelas de 

oportunidades’ para o empreendedorismo na Região. No entanto, para que esse cenário 

se desenvolva faz-se necessário a inclusão de discussões envolvendo o tema bionegócio, 

bem como a inserção  de capital de risco e/ou recursos oriundos do setor público para o 

estabelecimento de empresas star-up por parte de pesquisadores.  

Por outro lado, a ideia de levar o conhecimento para a indústria deve ser pensada 

com cautela, principalmente levando-se em conta a realidade brasileira em que o 

número de pesquisadores/doutores no setor empresarial é ínfimo - de acordo com dados 

do CGEE no Brasil somente 7,6% dos doutores encontram-se empregados em empresas 

                                                      
87 Em economia, BRICS é uma sigla que se refere às iniciais de seus países membros (Brasil, 
Rússia, Índia e China e a África do Sul). Juntos, estes formam um grupo político de cooperação. 
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privadas, sendo que a grande maioria concentra-se em grandes empresas. Desse total, 

apenas 1,98% se encontram na indústria de transformação (CGEE, 2010b), ramo onde 

as técnicas da biotecnologia  moderna tem maior dinamismo.   

Com relação a PRODUÇÃO CIENTÍFICA, constamos que  o conhecimento 

encontra-se assentado sobre a área de química, bioquímica e Farmácia.  Com relação a 

dinâmica verificamos que as políticas de CT&I foram fundamentais para aumentar a 

cooperação entre instituições e consequentemente o volume de publicações. No entanto,   

a cooperação científica ocorre de forma prepoderante intrainstitucional.  

Com relação aos principais instrumentos de incentivos e de financiamento 

(FINANCIAMENTO) à biotecnologia, verificamos como possibilidade  a  inserção da 

Região  nas práticas das políticas de integração nacional que possilitam a ampliação dos 

dispêndios nas áreas de C&T e P&D, bem como o despertar para a cultura da inovação 

no âmbito empresal. Como limite, observamos que o cenário interestadual se mostra 

bastante heterogêneo. Esta diversidade ocorre com base nos indicadores econômicos de 

cada Estado, bem como no grau de maturidade dos decisores políticos para a cultura da 

inovação. Os temas tratados no âmbito empresarial  encontram-se com maior 

intensidade no setor de Agropecuária, seguido por Industrial e Saúde da PDB; 

coincindido, em parte, com a produção científica da Região, que mantém maior 

densidade na área de saúde.  

Verifica-se a existência de adensamento do sistema de CT&I em apenas três 

estados: Bahia, Ceará e Pernambuco. Este cenário apresenta um reduzida capacidade 

para alargar-se, tendo em vista que a dinâmica das políticas nacionais (mediante o 

lançamento de editais para pesquisadores doutores) tende a voltar-se sempre para esses 

centros regionais. Com base nesse elementos sugerimos  intensificar a formação de 

recursos humanos em cursos Stricto sensu na categoria doutorado naqueles Estados que 

detém o menor número de pesquisadores com tal titulação, pois qualquer discussão 

sobre a desconcentração de recursos destinados  a CT&I na Região perpassa o 

acréscimo do número de doutores.  

A análise conjunta das quatro categorias evocadas neste estudo possibilitou 

verificar que a Região se encontra integrada ao sistema nacional   e que as políticas  de 

desenvolvimento da Região apresentam  modelo linear de inovação inovação. De certa 

forma essa dinâmica fortalece a premissa adotada no capítulo 1, desta tese, sobre a 

Região Nordeste apresentar  dinâmica de um SRI  regionalizado. 
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Com base no que foi observado, ressaltamos que a emersão de um SRI em 

Biotecnologia, tomando como base as ações de CT&I na Região Nordeste, depende da 

disposição para uma efetiva mudança de comportamento dos agentes sociais 

envolvidos, abarcando tanto a dimensão nacional quanto regional em suas  dimensões 

público e privada.. Finalmente, cabe observar que os processos que deram origem à 

dinâmica relatada estão em curso, e ações futuras poderão desenhar novas estruturas na 

área de biotecnologia – ou manter as atuais. Isso dependerá da imersão política dos 

agentes envolvidos.  

Mediante o exposto, podemos inferir que o presente trabalho valida as 

discussões apresentadas por Asheim e Vang (2006) e Todt et al (2007) quanto à questão 

da baixa imersão dos atores na dinâmica do SRI em regiões que se encontram em países 

em desenvolvimento e/ou apresentam baixo dinamismo com relação aos indicadores 

para a inovação. Por outro lado, avança nas discussões ao constatar que as ações de 

CT&I construídas no âmbito nacional exercem fator preponderante na possível 

conformação de um SRI em biotecnologia quanto as dimensões infraestrutura física, 

capital humano, produção do conhecimento e financiamento. No entanto, estas se 

mostram pouco efetivas com relação à alteração das práticas culturais voltadas para a 

inovação no âmbito regional. Além disso, o presente estudo contribui com 

procedimentos metodológicos voltados para as regiões inseridas em países em 

desenvolvimento. Cabe ressaltar que, embora tenhamos utilizado a pesquisa quali-

quantitava e a conjunção de quatro categorias (infraestrutura física, capital humano, 

produção científica e financiamento), verificamos que ao verificar a infraestrutura física, 

não foi possível analisar de forma detalhada aspectos referentes à forma de atuação das 

instituições  na Região em estudo. Nesse sentido, propõe-se que outros estudos 

dediquem-se à analise da referida temática. 

Por fim, chamamos atenção para os decisores políticos de C&T quanto a uma 

definição de biotecnologia. Atualmente, o país conta com duas definições de 

biotecnologia: a adotada pelo governo brasileiro e a estipulada pela OCDE. A primeira 

encontra-se vinculada nos documentos oficiais (CDB, PDB); a segunda encontra-se 

adotada pelos pesquisadores da área de CT&I a fim de traçar políticas que permitam o 

desenvolvimento da biotecnologia no âmbito científico e empresarial. Ao utilizar tal 

dinâmica, o Brasil passa a apresentar dois cenários, uma vez que o conceito adotado 

pela OCDE evoca apenas as técnicas da biotecnologia moderna, enquanto o conceito 

adotado no Brasil não faz distinção entre a biotecnologia tradicional, a intermediária e a 
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moderna.  O mais grave desse aspecto é que, ao trabalhar com as duas vertentes, o 

Brasil apresenta internamente um panorama dinâmico com relação ao desenvolvimento 

da biotecnologia, enquanto que mundialmente o país apresenta baixo dinamismo (no 

cenário mundial as  estatísticas da OCDE prevalecem).  

Nesse aspecto, sugerimos que haja consonância entre os conceitos apresentados 

nas políticas brasileiras e os indicadores utilizados nas pesquisas por instituições 

brasileiras (tais como a Fundação Biominas, CGEE e ABDI), a fim de que se crie uma 

identidade para as produções científicas, tecnológicas e empresariais na área de 

biotecnologia, levando-se em conta as particularidades do país e a busca pela inclusão 

desses dados no cenário internacional.  

Cabe ainda destacar a necessidade de discussão dessas questões torna-se ainda 

mais urgente com o recém lançamento da pesquisa intitulada “Mapeamento da 

Biotecnologia no Brasil 2011” (FREIRE, 2011), cujos resultados apontam para a 

existência de 237 empresas de biotecnologia no Brasil, divergindo, assim, do número 

apresentado pela Fundação Biominas em 2009. Embora consciente do intervalo de 

tempo entre as duas pesquisas, consideramos que o aumento de 111 para 237 empresas 

(totalizando um crescimento de 113,52%) em dois anos se apresenta contraditório 

quando relacionado com a dinâmica histórica de criação dessas empresas no Brasil. 

Essa dinâmica indica que mesmo em instituições que adotam o mesmo conceito de 

biotecnologia as informações não convergem.  
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SÍNTESE DAS SUGESTÕES 

 

Diante das informações apresentadas elencamos  a seguir a síntese das sugestões 

apresentadas ao longo deste trabalho.   

 

 ESFERA FEDERAL   

• construir um espaço de  informações envolvendo  os governos locais que 

sirva de troca de conhecimento, planejamento e coordenação para 

implementar política e ações de desenvolvimento da biotecnologia; 

• ampliar a área de atuação do Cetene;  

• incentivar a criação de fundos de desenvolvimento regional em parcerias 

com os governos estaduais; 

• intensificar  a dinâmica de pesquisa em redes entre pesquisadores de 

instituições situadas em outros Estados, Regiões e Países; 

• fomentar por meio  de editais de financiamento a inovação a  

participação de empresas na produção do conhecimento;  

• fortalecer por meio  de encontros e seminários a inserção da Renorbio no 

ambiente empresarial;  

ESFERA ESTADUAL  

• alinhamento do currículo universitário e de programas de pesquisas para 

atendimento das necessidades dos APLs; 

• desenvolvimento de programas de treinamento técnico e capacitação 

gerencial, notadamente, as pequenas e médias empresas; 

• implantação de discussões e ações que possibilitem a emersão de 

empreendedores;  

• apoio aos esforços de estabelecimento de empresas start-up por parte dos 

professores e alunos; 

• Inserir membros da  Renorbio no Fórum dos Governadores dos Estados 

do Nordeste, do Consecti  e Confap;  

• Publicizar as informações sobre PD&I de forma atualizada e no  formato 

apresentado  pelo MCTI e CNPq.  

• criação de fundos de desenvolvimento estadual  em parcerias com o 

governo federal; 
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APÊNDICE A –  Questionário apresentado ao  INSA e Cetene  

 

 

1)Quais as ideias precursoras e atores  que possibilitaram/motivaram a criação do 

INSA/Cetene 

 

 

2)  Quais os projetos em desenvolvimento na área de biotecnologia? 

 

 

3) Quais as instituições  participam destes projetos? 

 

 

 

 4) Cite  os parceiros (empresas, ONGs, entre outros) envolvidos nos projetos de 

Biotecnologia?  

 

 

5) Como se dá o desenvolvimento das atividades na área de biotecnologia? 
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APÊNDICE  B – Núcleo de Pesquisa, projetos e objetivos e/ou atividades 

desenvolvidos no Cetene na área de biotecnologia.  

Núcleo  Projetos Objetivos e/ou atividades Parcerias 
 
 

Núcleo  
Biofrábica – 

envolve 
tecnologias de 
micropropagaç
ão e obtenção 
de substratos 

vegetais 
 

Projeto cana de meristema 
para o Nordeste. 

Produzir mudas de cana-de-açúcar por 
meio da tecnologia de micro 

propagação in vitro em biorreatores, 
aumentando a produtividade da 
cultura e contribuindo para o 

desenvolvimento socioeconômico dos 
agricultores do Nordeste. 

 

Universidade Federal Rural de 
Pernambuco – UFRPE; 
Universidade Federal de 
Pernambuco – UFPE; 

Rede Interuniversitária para 
Desenvolvimento do Setor 
Sucroalcooleiro – RIDESA; 
Sindicato dos Cultivadores de 
Cana-de-açúcar no Estado de 
Pernambuco – SINDICAPE; 

Associação dos Fornecedores de 
Cana de Pernambuco - AFCPE. 

Eucaliptos para o Nordeste. Desenvolver tecnologias para 
propagação em grande escala de 
clones de eucaliptos adaptados às 

condições climáticas do Nordeste. A 
produção de mudas visa aprimorar e 
intensificar os plantios florestais, em 

especial para matriz energética 

Grupo Farias, Copener Florestal, 
Instituto de Pesquisas e Estudos 

Florestais - IPEF, Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas - Sebrae, 
Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste – 
Sudene;  Coopavil, UFPE, UFRPE. 

Obtenção de clones isentos 
de vírus em videiras no 
Vale do São Francisco. 

Obtenção de clones de videira livres 
de vírus através da cultura in vitro de 

tecidos das variedades: Itália e 
Thompson Seedless (copamesa); Petit 

Shiraz (copavinífera) e Tropical 
(IAC313) e SO4 (porta-enxerto). 

UFRPE, Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária – 

EMBRAPA. 

Produção em larga escala 
de plantas ornamentais para 

diversificação da 
agricultura no Nordeste. 

Desenvolver uma tecnologia de 
clonagem de mudas de plantas 

ornamentais em larga escala a baixo 
custo, ampliando as alternativas de 

produção agrícola e renda no 
Nordeste. 

UFRPE, Produtores de Gravatá-PE. 

Produção de bioinseticida e 
óleo de neem  

(AZADIRACHTA INDICA) 
visando disponibilizar 
tecnologia de clonagem 
para produção de mudas-
elite de neem com alto teor 

de inseticida e óleo. 

Disponibilizar tecnologia de 
clonagem para produção de mudas 
elite de neem com alto teor de 

inseticida com boas características 
agronômicas e baixos custos. 

 

clonagem e multiplicação 
in vitro de mudas 
de pinhão-manso. 

Domesticação da espécie, visando 
obter maior produtividade e 

homogeneização na produção, a fim 
de utilizar o óleo do pinhão-manso, 

como fonte para o biodiesel. 

UFRPE, Instituto Nacional do 
Semiárido – INSA. 

Palma forrageira resistente 
à cochonilha do carmim. 

Produção em larga escala de mudas 
de clones resistentes a praga 

cochonilha do carmim, que vem 
dizimando plantios da palma no 

Nordeste. 

IPA, Gabinete da Palma, Associação 
dos Criadores de Pernambuco; 
UFRPE; UFPE; Universidade de 
Pernambuco – UPE; Instituto 

Tecnológico de Pernambuco – ITEP; 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Meio 
Ambiente de Pernambuco – 

SECTMA; Embrapa CPATSA; 
Ministério da Agricultura. 

 
Núcleo 

Biodiesel – 
desenvolve 

tecnologias de 
produção de 

biocombustívei
s 

 

Implantação da Rede 
Interinstitucional de 

Competências 
em Oleaginosas. 

Estudar e indicar as espécies ideais 
para plantio e a forma de cultivo ideal 

dessas espécies. 

EMBRAPA; UFPE; UFRPE; 
Universidade Federal de Paraíba – 
UFPB; Universidade Federal de 

Campina Grande – UFCG; 
Universidade Federal de Ceará - 

UFC. 
Usinas de 
extração de 
óleo vegetal. 

Implantação das usinas de biodiesel e 
de extração de óleo e de um programa 

de capacitação, organização e 
assistência técnica aos produtores 
agrícolas da região, que visam 
prioritariamente promover o 

desenvolvimento socioeconômico e 
ambiental da região. 

Prefeituras de Caetés, Pesqueira, São 
José do Egito e Serra Talhada; 
EMBRAPA, IPA; UFRPE; 

Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural – CMRD; 
Entidades de Agricultores; Empresa 

Serrote Redondo; Empresas de 
Transportes; Linard Engenharia e 
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Fundição Ltda; ITEP; SECTMA. 
Sistema de gestão em 

Caetés. 
Implantar um Sistema de Gestão de 

Qualidade (SGQ) na Usina 
Experimental de Biodiesel de Caetés. 

O SGQ, baseado na ISO 9000. 

 
- 

Produção de compostos 
valorados a partir da 
conversão catalítica da 

glicerina 

Desenvolvimento de processos 
industriais inovadores para a 

purificação da 
glicerina advinda da produção de 
biodiesel com posterior conversão 
catalítica para a produção de álcool 

metílico renovável, reaproveitando no 
processo e agregando valor. 

Brasbiocombustiveis; Engenharia 
Industrial Ltda; UFPE. 

Análise integrada da 
produção e utilização do 
biodiesel em motores 

Contribuir com subsídios técnicos 
sobre o comportamento de motores 

diesel em Grupos Geradores e 
veículos automotivos (frota cativa); 
realizar estudo de otimização do 
processo de transesterificação de 
oleaginosas regionais (sapucaia, 
macaúba, licuri, pinhão-bravo, 

maniçoba e carnaúba). 

Agropecuária São José; Bom Leite 
Industrial Ltda; Brasbiocombustiveis  

Engenharia Industrial Ltda; 
Coletivos São Cristovão Ltda; ITEP; 
Prefeitura de Caetés; Qualimetal 

Indústria Metalúrgica Ltda; 
SECTMA, Escola Técnica SENAI 
Garanhuns/PE; Transportes Flor da 
Nata Ltda; Transtil Turismo Ltda; 

UFPE; UPE; UFPI. 
Núcleo 

Bioetanol – 
desenvolve 
tecnologias 
de processos 
fermentativo

s 
 

Produção de etanol Aproveitamento da biomassa como 
fonte de combustível 

Prefeitura de Correntes/PE, UFPE , 
UPE, UFRPE, Estação Experimental 
de Cana-de-açúcar do Carpina , IPA, 

ITEP, SECTMA , SENAI 
Garanhuns/PE, Sindicato da 

Indústria do Açúcar e do Álcool do 
Estado de PE, Usinas São José, 
União Indústria e Estreliana, 

Genetech Bioprodutividade Ltda , 
Centro de Tecnologias do Bioetanol 
(CTBE)/MCT, Escola de Engenharia 

de Lorena – USP 
FONTE: adaptado de Paiva (2008?) e Cetene, 2010. 
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APÊNDICE C – Relação dos laboratórios envolvidos com pesquisas biotecnológicas no 
Nordeste brasileiro.  
 

A) Relação dos Laboratórios envolvidos com pesquisas biotecnológicas no Estado de  
Alagoas  

Laboratório Renorbio UFAL 

Laboratório de Biotecnologia Vegetal e Enzimologia   
Laboratório de Síntese Orgânica e Biotecnologia   
Laboratório para bioensaios   
Laboratório de Cristalografia   
Oficina de Hialotecnia   
Laboratório de Síntese Orgânica   
Laboratório para preparação de amostras e análise de amostras por cromatografia gasosa 
acoplada à espectrometria de massas (CG-EM) 

  

Laboratório de Pesquisa em Química dos Produtos Naturais   
Laboratório de Biotecnologia    
Legenda:  
 
 Instituição que abriga o laboratório 
 Instituição usuária das instalações 
FONTE: Plataforma Lattes/CNPq.  Rede Nordeste de Biotecnologia; Diretório de Grupo de 
Pesquisas/CNPq; Web of Science.  Acesso em: agosto de 2010 a maio de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) - Relação dos Laboratórios envolvidos com pesquisas biotecnológicas no Estado da 
Bahia. 

Laboratório Renorbio UFBA UESC UEFS CPqGM UNIFACS 

Laboratório de acarologia e Imunologia       
Laboratório de Biologia molecular e ecologia de 
micro-organismos 

      

Laboratório de Imunologia e Biologia Molecular 
– Labimuno* 

      

Laboratório de Virologia       
Laboratório de Imunobiológicos       
Laboratório de Petróleo e Gás Natural       
Laboratório de Patologia e Biointervenção       
Laboratório de Patologia e Biologia Celular       
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Laboratório de Imunofarmacologia       
Laboratorio de Imunorregulação e Microbiologia       
Laboratório Avançado de Saúde Pública       
Laboratório de Bioinformática do 
LASP/CPqGM/FIOCRUZ 

      

Laboratório de Genética Médica - Hospital Univ. 
Prof. Edgard Santos 

      

Laboratório de Engenharia Tecidual e 
Imunofarmacologia  

      

Laboratório de Proteômica        
Labem – Laboratório de Microbiologia       
Núcleo de Biologia Computacional e Gestão de 
Informações Biotecnológicas - NBCGIB 

      

Instituto Bahiano de Biotecnologia - IBB       
Laboratório de Imunologia e Biologia molecular        
Laboratório de Bioinformática – LABBI         
Laboratório de Pesquisa em Microbiologia - 
(LAPEM)  

      

Laboratório de Micologia (LAMIC)       
Laboratório de Sistemática Molecular de Plantas 
(LAMOL) 

      

Laboratório de Taxonomia Vegetal (TAXON)       
Laboratório de Genética Toxicológica 
(LAGENTOX); 

      

Laboratório de Química Farmacêutica e 
Enzimologia (LQFE) 

      

Laboratório de Engenharia Tecidual e 
Imunofarmacologia (LETI), 

      

Laboratório de Microscopia Eletrônica (LME),       
Laboratório de Química de Produtos Naturais 
(LQPN), 

      

Laboratório de Pesquisa em Produtos Naturais 
(LPPN) 

      

Laboratório de Genômica e Expressão Gênica 
(LGEG) 

      

  
 Instituição que abriga o laboratório 

 Instituição usuária das instalações 
FONTE: Plataforma Lattes/CNPq.  Rede Nordeste de Biotecnologia; Diretório de Grupo de 
Pesquisas/CNPq; Web of Science.  Acesso em: agosto de 2010 a maio de 2011 
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C)   -  Relação dos Laboratórios envolvidos com pesquisas biotecnológicas no Estado do 
Ceará   

Laboratório Renorbio UFC UECE UVA Embrapa
-CNPC 

Embrapa- 
CNPAT 

CEBIAGUA 
Laboratório para biometrias 
Laboratório de genética molecular 
Laboratório de nutrigenômica 
Laboratório de Produção de Alimento Vivo 

      

      
      

      
      

Laboratório de Lectinas e Glicoconjugados de Plantas       
Laboratório de Proteínas e Carboidratos de Algas 
Marinhas 

      

Laboratório de Bioquímica e Biologia de Proteínas 
Vegetais 

      

Laboratório de Proteínas de Defesa de plantas       
Laboratório de Metabolismo e Estresse de Plantas       
Laboratório de Genética e Biologia Molecular       
Laboratório de Fisiologia Vegetal       
Laboratório de Química de Proteínas de Defesa de 
Plantas 

      

Laboratório de Bioquímica e Fisiologia Pós-Colheita de 
Frutos 

      

Laboratório de Metabolismo de Lipídeos em Plantas       
Laboratório de Moléculas Vegetais Biologicamente 
Ativas 

      

Laboratório de Bioquímica Molecular       
Laboratório de Bioenergética Vegetal 
 

      

Laboratório de Ecologia Microbiana e Biotecnologia - 
LEMBiotech 

      

Laboratório de Imunologia e Bioquímica de Sobral       
Núcleo de Biotecnologia de Sobral (NUBIS) -       
Laboratório de Plantas Laticíferas       
Laboratório de Biotecnologia de Embriões       
Laboratório de Andrologia, Tecnologia de Sêmen e 
Inseminação Artificial 

      

Laboratório de Tecnologia de Leite        
Laboratório de Proteoma e Biologia Molecular       
Laboratório de Tecnologia do Sêmen       
Laboratório da Análise Sensorial       
Laboratório de Análise Instrumental       
Laboratório de Bioprocessos       
Núcleo de Genômica e Bioinformática (NUGEM) 
Laboratório de  Genoma Estrutural e Funcional  
Laboratório de Proteoma Elementar  

      
      

      
Laboratório de Biotecnologia da Reprodução de 
Carnívoros* 

      

Laboratório de Doenças Parasitárias       
Laboratório de Eletrofisiologia de Tecidos Excitáveis       
Laboratório de Estudos Ornitopatológicos       
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Laboratório de Farmacologia de Canais Iônicos       
Laboratório de Farmacologia       
Laboratório de Fisiofarmacologia Cardio-renal       
Laboratório de Fisiologia e Controle da Reprodução       
Laboratório de Imunologia e Bioquímica de Animais       
Laboratório de Neurobiologia       
Laboratório de Perfusão Renal       
Laboratório de Química de Produtos Naturais       
Laboratório de Química de Produtos Naturais       
Laboratório de Reprodução Suína e Tecnologia de 
Sêmen* 

      

Laboratório de Tecnologia de Sêmen de Pequenos 
Ruminantes* 

      

Laboratório de Toxinologia       
Laboratório de Manipulação de Oócitos e Folículos 
Ovarianos Pré-antrais (LAMOFOPA)* 

      

Laboratório de Virologia       
Laboratório de Fisiologia e Controle da Reprodução  - 
LFCR* 

      

Laboratório de Bioquimica Humana       
Labaratório de Neurofarmacologia        
Legenda:  

 Instituição que abriga o laboratório 
 Instituição usuária das instalações 
FONTE: Plataforma Lattes/CNPq.  Rede Nordeste de Biotecnologia; Diretório de Grupo de 
Pesquisas/CNPq; Web of Science.  Acesso em: agosto de 2010 a maio de 2011 
 
D)  - Relação dos Laboratórios envolvidos com pesquisas biotecnológicas no Estado do 
Maranhão  
 

Laboratório Renorbio UFMA UEMA 

Laboratório de Estudos Genômicos e de 
Histocompatibilidade – LEGH/Hospital Universitário* 

   

Laboratório  Imunofisiologia*    
Laboratório Farmacologia    
Laboratório Microbiologia    
Laboratório Cirurgia Experimental    
Laboratório Histologia    
Laboratório Epidemiologia e Saúde Pública    
Laboratório Parasitologia    
Clínicas Integradas de Odontologia    
Química de Produtos Naturais    
Hospital Veterinário da UEMA    
Laboratório de Biotecnologia    
Laboratório de diagnose de Fitopatógenos    
Laboratório de Fitopatologia    
Laboratório de Patologia de Sementes    
Laboratório de Microbiologia    
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Laboratório de Química e Biologia    
Laboratório de Genética e Biologia Molecular - 
LABWICK 

   

    
Legenda:  

 Instituição que abriga o laboratório 
 Instituição usuária das instalações 
FONTE: Plataforma Lattes/CNPq.  Rede Nordeste de Biotecnologia; Diretório de Grupo de 
Pesquisas/CNPq; Web of Science.  Acesso em: agosto de 2010 a maio de 2011 
 
 

E)  -  Relação dos Laboratórios envolvidos com pesquisas biotecnológicas no Estado do 
Piauí 

Laboratório Renorbio UFPI Embrapa –
CPAMN 

Laboratório de Anatomia dos Animais Domésticos    
Laboratório de Anátomopatologia    
Laboratório de Biologia (CCN/UFPI)     
Laboratório de Bromatologia    
Laboratório de Fisiologia Animal e Farmacologia    
Laboratório de Genética    
Laboratório de Histopatologia    
Laboratório de Imunogenética e Biologia Molecular - 
LIB 

   

Laboratório de Microbiologia    
Laboratório de Nutrição Animal    
Laboratório de Patologia Clínica    
Laboratório de Petróleo - LAPETRO    
Laboratório de Química    
Laboratório de Sanidade Animal - LASAN    
Laboratório de Nutrição    
Laboratório de Parasitologia    
Biotecnologia - Biologia Molecular    
Biotecnologia - Cultura de Tecidos    
Biotecnologia Aquática    
Legenda:  
 Instituição que abriga o laboratório 

 Instituição usuária das instalações 
FONTE: Plataforma Lattes/CNPq.  Rede Nordeste de Biotecnologia; Diretório de Grupo de  
Pesquisas/CNPq; Web of Science.  Acesso em: agosto de 2010 a maio de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 



223 
 

 

F)  -  Relação dos Laboratórios envolvidos com pesquisas biotecnológicas no Estado da Paraíba 
Laboratório Renorbio UFPB   

Laboratório de Biologia Molecular de Plantas     
Laboratório de biologia bucal: análise     
Laboratório de Genética de Microorganismos     
Laboratório LEBIM     
Setor de Estudo do Desenvolvimento de 
Sementes (SEEDS) 

    

Legenda: 
 Instituição que abriga o laboratório 
 Instituição usuária das instalações 
FONTE: Plataforma Lattes/CNPq.  Rede Nordeste de Biotecnologia; Diretório de Grupo de 
Pesquisas/CNPq; Web of Science.  Acesso em: agosto de 2010 a maio de 2011  
 
 
G)  - Relação dos Laboratórios envolvidos em pesquisas biotecnológicas no Estado de 
Pernambuco.  
Laboratório Renorbio IPA UNICAP UPE UFRPE UFPE Cetene 

Laboratório de bioinsumos        
Laboratório de botânica        
Laboratório de cultura de tecidos vegetais        
Laboratório de física e química do solo        
Laboratório de fitossanidade        
Laboratório de microorganismos        
Laboratório de solos, água e plantas        
Laboratório de Biologia Celular        
Laboratório de Biologia Molecular e 
Cromatografia 

       

Laboratório de Biotecnologia        
Laboratório de Físico-Química        
Laboratório de Microbiologia        
Laboratório de Bacteriologia        
Laboratório de Biologia Animal e Vegetal        
Laboratório de Biologia Molecular        
Laboratório de Citogenética        
Laboratório de Genética Molecular        
Laboratório de Imunofenotipagem        
Laboratório de Imunohistoquímica        
Laboratório de Parasitologia e Micologia        
Laboratórios de Bioprocessos        
Laboratório de Fisiologia e Bioquímica de 
Microrganismos 

       

Laboratório de Genética de Microrganismos        
Laboratório de Coleção de Microrganismos        
Laboratório de Biotecnologia 1 e 2        
Laboratório de Enzimologia        
Laboratório de Instrumental        
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Laboratório de Metabolismo de Lipídeos        
Laboratório de Produtos Naturais        
Laboratório de Glicoproteínas        
Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami 
(LIKA)* 

       

Laboratório de etnobotânica aplicada        
Laboratório de Micologia Médica        
Laboratório de Imunodifusão        
Laboratório de Biologia Molecular        
Laboratório de Micorrizas        
Laboratório de Controle Biológico        
Laboratório de Fitopatologia        
Laboratório de Fungos aquáticos        
Laboratório de Andrologia        
Laboratório de Biologia Molecular        
Laboratório de Biotecnologia        
Laboratório de Cultura de Tecidos        
Laboratório de Fisiologia Animal Molecular 
Aplicada (FAMA) 

       

Laboratório de Floricultura        
Laboratório de Genética e Citogenética 
Animal 

       

Laboratório de Genética Molecular        
Laboratório de processos de separação 
cromatográfica 

       

Laboratório de Produção in vitro de 
embriões 

       

Laboratório Genoma         
 Laboratório de Biotecnologia        
Laboratório de microbiologia e 
epidemiologia de enfermidades infecto-
contagiosas dos animais domésticos 

       

Laboratório de Microbiologia e 
Microanalise 

       

CETENE        
Laboratório de Biocombustiveis        
Laboratório para integração de Circuitos e 
Sisitemas (LINCS) 

       

Multiusuário de Nanotecnologia         
Biográfica Governador Miguel Arraes        

Legenda:  

 Instituição que abriga o laboratório 

 Instituição usuária das instalações 
FONTE: Plataforma Lattes/CNPq.  Rede Nordeste de Biotecnologia; Diretório de Grupo de 
Pesquisas/CNPq; Web of Science.  Acesso em: agosto de 2010 a maio de 2011 
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H) - Relação dos Laboratórios envolvidos com pesquisas biotecnológicas no Estado do Rio 
Grande do Norte  

Laboratório Renorbio UFRN UERN UFERSA 

Genética e Biologia Molecular     
Laboratório de Biologia Molecular e Genômica 
LBMG 

    

Laboratório de Bioquímica de Proteinas     
Laboratório de biotecnologia de vegetal     
Laboratório de Controle de Pragas     
Laboratório de cultura de tecidos e celulas 
vegetais in vitro 

    

Laboratório de Ecologia e Toxicologia de 
Microrganismos Aquáticos 

    

Laboratório de Engenharia Bioquímica     
Laboratório de Genética de Recursos Marinhos*     
Laboratório de Genética Humana     
Laboratório de Inmunogenética     
Laboratorio de Medicamentos     
Laboratório de polissacarídeos     
Laboratório de Tecnologia de Alimentos     
Laboratório de Termodinâmica     
Laboratório  de Estudos em Biotecnologia 
Vegetal 

    

Laboratório de Biologia Molecular e Genômica     
Laboratório de Biologia e Mutagênese Molecular     
Laboratório de Radioatividade Natural 
(LARANA). 

    

Laboratório de Cromatografia     
Laboratório de Cultura de Tecido Vegetal     
Laboratório de fisiologia animal     
Laboratório de Novos Materiais     
Laboratório de Germoplasma Animal      
Laboratório de Medicina Veterinária Preventiva e 
Saúde  

    

Legenda:  

 Instituição que abriga o laboratório 

 Instituição usuária das instalações 
FONTE: Plataforma Lattes/CNPq.  Rede Nordeste de Biotecnologia; Diretório de Grupo de 
Pesquisas/CNPq; Web of Science.  Acesso em: agosto de 2010 a maio de 2011 
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I)  -  Relação dos Laboratórios envolvidos com pesquisas biotecnológicas no Estado de Sergipe   

Laboratório Renorbio CPATC UFS UNIT ITP 

Laboratório de Biologia Molecular      
Laboratório de Cultura de Tecidos      
Laboratório de Ecofisiologia vegetal      
Laboratório de Biologia Molecular      
Laboratório de Água e Solo (LAS)      
Laboratório de Biotecnologia Ambiental (LBA)      
Laboratório de Biotecnologia do Câncer      
Laboratório de Cromatografia      
Laboratório de Cultura de Tecidos e 
Melhoramento Vegetal 

     

Laboratório de Cultura de Tecidos      
Laboratório de Ecofisiologia vegetal      
Laboratório de Farmacologia      
Laboratório de Farmacotécnica      
Laboratório de Fitotecnia      
Laboratório de Microbiologia Ambiental      
Laboratório de Hormônios      
Laboratório de Processos de Separação      
Laboratório de Química Farmacêutica      
Laboratório de Sementes      
Laboratório de Engenharia de Bioprocessos      
Laboratório de Produtos Naturais e Biotecnologia      
Laboratório de Biologia tropical      
Laboratório de Catálise      
Laboratório de Doenças Infecciosas e Parasitárias      
Laboratório de Energia e Materiais      
Laboratório de Engenharia de Petróleo      

Laboratório de Estudos Ambientais      

Laboratório de Minimização e Tratamento de Efluentes      

Laboratório de Morfologia e Biologia Estrutural      

Laboratório de Pesquisa em Alimentos      

Laboratório de Biomateriais      

Laboratório de Sistemas Coloidais e Dispersões      

Laboratório de Termodinâmica Aplicada e Tecnologias 
Limpas 

     

Legenda:  

 Instituição que abriga o laboratório 

 Instituição usuária das instalações 
FONTE: Plataforma Lattes/CNPq.  Rede Nordeste de Biotecnologia; Diretório de Grupo de 
Pesquisas/CNPq; Web of Science.  Acesso em: agosto de 2010 a maio de 2011 
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APÊNDICE D  – Percentual do grau de importância das fontes de informação empregadas pelas 
empresas que implementaram inovação no Brasil. 2006 a 2008  

Fontes de Informação Grau de importância (%) 
 A - Universidades ou outros centros de ensino superior Alta/média Não Relevante 

Norte 8,95 91,05 
Nordeste 11,77 88,23 
Sudeste 11,89 88,11 
Sul 15,42 84,58 

Centro-Oeste 21,86 78,14 
B - Institutos de pesquisas ou centros tecnológicos Alta/média Não Relevante 

Norte 12,59 87,41 
Nordeste 10,23 89,77 

Sudeste 11,97 88,03 
Sul 11,77 88,23 

Centro-Oeste 15,02 84,98 
C- Centros de capacitação profissional e assistência 
técnica 

Alta/média Não Relevante 

Norte 11,94 88,06 
Nordeste 27,53 72,47 
Sudeste 19,98 80,02 
Sul 22,43 77,57 

Centro-Oeste  25,30 74,7 

D - Instituições de testes, ensaios e certificações Alta/média Não Relevante 
Norte 15,01 84,99 

Nordeste 13,66 86,34 
Sudeste 22,37 77,63 
Sul 21,70 78,3 

Centro-Oeste  20,74 79,26 
E- Conferências, encontros e publicações especializadas Alta/média Não Relevante 

Norte 32,85 67,15 
Nordeste 34,02 65,98 
Sudeste 32,63 67,37 
Sul 35,16 64,84 

Centro-Oeste 39,39 60,61 
F - Feiras e exposições Alta/média Não Relevante 

Norte 54,57 45,43 
Nordeste 58,96 41,04 
Sudeste 54,95 45,05 
Sul 55,95 44,05 

Centro-Oeste 54,72 45,28 
G - Redes de informação informatizadas Alta/média Não Relevante 

Norte 72,56 27,44 
Nordeste 68,35 31,65 
Sudeste 68,30 31,70 
Sul 70,81 29,19 

Centro-Oeste 62,47 37,53 
FONTE: Pintec/IBGE. 2010. Adaptado a partir da Tabela 2_15. Disponível no site: 

http://www.pintec.ibge.gov.br. Acesso em 03 de novembro. 2010  
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APÊNDICE  E  -  Aspectos fronteiriços da Biotecnologia 
 
Clonagem e expressão heteróloga de proteínas - contemplam o desenvolvimento e 
utilização de tecnologias de engenharia genética, com base em conhecimentos de 
biologia molecular, visando a obtenção de sistemas eficientes de produção e secreção de 
proteínas de interesse de diferentes origens em organismos selecionados, como 
bactérias, leveduras, células animais e vegetais.  
Engenharia tecidual - utiliza conhecimentos de biologia, química e física para 
desenvolver tecidos artificiais. Pode ser aplicada à produção de pele artificial, 
cartilagens e tecidos ósseos. Os tecidos podem ser produzidos por crescimento de 
células sobre um substrato biodegradável. Utiliza-se também a tecnologia que envolve 
o emprego de proteínas promotoras de crescimento tecidual.  
Genômica, pós-genômica e proteoma  – conjunto de técnicas e procedimentos que visa 
determinar a posição e função de genes contidos no genoma de diferente seres vivos. 
Compreendem o estudo do genoma (conjunto dos genes), transcriptoma (conjunto dos 
transcritos, ou seja, a parte do genoma que é responsável pela codificação das proteínas 
celulares) e do proteoma (conjunto das proteínas expressas) dos organismos, por meio do 
seqüenciamento high-throughput de genes e de  proteínas, análise de transcriptoma, com o 
objetivo de entender a sua estrutura, organização e função.  
Bioinformática – construção de bases de dados de genomas, proteoma e modelização de 
processos biológicos complexos, incluindo sistemas biológicos. é uma área interdisciplinar 
envolvendo biologia, informática, matemática e estatística, que utiliza métodos computacionais 
para analisar os dados de seqüências biológicas gerados pela genômica e predizer a função e 
estrutura de macromoléculas. 
Nanobiotecnologia – aplicações de ferramentas e processos de nano/microfabricação à 
construção de dispositivos para estudar biossistemas e aplicações de fármacos, diagnósticos, etc 
É uma área de interface da biotecnologia, engenharia, física e química de materiais para 
desenvolvimento de dispositivos na escala nano visando examinar, monitorar, mimetizar e 
reparar (tratamento de doenças degenerativas) dos sistemas biológicos  
Biodiversidade” compreende a pesquisa da variabilidade de organismos vivos de todas as 
origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros 
ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a 
diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas18 
 “conversão de biomassa” engloba os aspectos biológicos, químicos e físico-químicos da 
conversão de biomassa, incluindo os processos de pré-tratamento da biomassa, processos 
fermentativos e a utilização de suas frações.  
“biotecnologia agrícola” compreende o uso de ferramentas de pesquisas voltadas para o 
conhecimento e manipulação do material genético dos organismos visando sua utilização na 
agricultura. Além disto, utiliza-se também da tecnologia de controle biológico para controle de 
pragas e doenças de plantas e animais. 
Função gênica, elementos regulatórios e terapia gênica” referem-se à aplicação dos 
conhecimentos básicos e aplicados da biologia molecular, da bioquímica e da química de 
macromoléculas para a obtenção de vetores de expressão gênica e de promotores adequados e 
de alta eficiência, em um sistema biológico específico, para serem utilizados nos processos de 
engenharia genética visando à obtenção da expressão heteróloga de proteínas de interesse. 
“Clonagem e função heteróloga de proteínas” contemplam o desenvolvimento e utilização de 
tecnologias de engenharia genética, com base em conhecimentos de biologia molecular, visando 
a obtenção de sistemas eficientes de expressão de proteínas de interesse de diferentes origens 
em organismos selecionados, como bactérias, leveduras, células animais e vegetais.  
Células-tronco” compreende uma área de aplicação dos conhecimentos básicos de biologia 
celular e biologia do desenvolvimento para a obtenção de clones de células com a finalidade de 
tratamento de doenças humanas e animais cujos tecidos/órgãos são passíveis de serem 
reconstituídos com células plurioutotipotentes.  
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Reprodução animal e vegetal” abrangem uma área de fronteira com amplas possibilidades de 
aplicação na produção e no desenvolvimento de modelos em experimentação animal e vegetal. 
A clonagem de embriões, utilizando as diferentes ferramentas da biologia celular, biologia 
molecular e genética molecular, permite a seleção de genes de interesse e a geração de 
marcadores moleculares aplicáveis aos processos de seleção das progênies para o melhoramento 
genético animal 
 
FONTE: ABDI; CGEE (2008) 
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APENDICE F  – Matriz da freqüência simples de coautoria entre Instituição. Nordeste 
Brasileiro.  
INSTITUIÇÃO U

F
A
L 

F
I
O
C
R
U
Z 

U
F
B
A 

U
F
P
E 

U
F
R
P
E 

U
E
C
E 

U
F
C 

U
F
P
B 

U
F
P
I 

U
F
R
N 

U
F
S 

E
m
b
r
a
p
a 

U
F
M
A 

T
O
T
A
L 

UFAL 282 10 5 17 15 13 39 55 3 8 40 2 0 489 
Fiocruz 10 89 238 22 6 0 74 19 10 9 1 0 17 495 
UFBA 5 238 531 0 13 0 40 2 2 1 22 36 15 905 
UFPE 17 22 0 1278 233 26 136 59 2 25 55 17 0 1870 
UFRPE 15 6 13 233 738 35 34 53 30 3 4 143 1 1308 
UECE 13 0 0 26 35 711 588 20 98 42 10 97 9 1649 
UFC 39 74 40 136 34 588 2436 55 268 157 66 206 0 4099 
UFPB 55 19 2 59 53 20 55 546 21 33 187 2 0 1052 
UFPI 3 10 2 2 30 98 268 21 469 13 2 56 1 975 
UFRN 8 9 1 25 3 42 157 33 13 493 6 24 3 817 
UFS 40 1 22 55 4 10 66 187 2 6 407 48 4 852 
Embrapa 2 0 36 17 143 97 206 2 56 24 48 69 1 701 
UFMA  0 17 15 0 1 9 0 0 1 3 4 1 205 256 
TOTAL 489 495 905 1870 1308 1649 4099 1052 975 817 852 701 256 15468 
Fonte: Dados da Pesquisa  
 
 

 

 

APÊNDICE  G  - Frequência simples de coautoria instituicional (inter-regional) dos docentes de 
Pós-Graduação em Biotecnologia no Nordeste Brasileiro 

 UFMG USP UNB UNICAMP UNESP Total 

UFAL 21 4 0 19 4 48 

FIOCRUZ/BA 13 14 0 28 0 55 

UFBA 34 8 1 4 2 49 

UFPE 0 29 7 21 0 57 

UFRPE 36 30 31 59 43 199 

UECE 12 43 144 5 7 211 

UFC 13 176 52 105 54 400 
UFPB 43 47 2 3 8 103 

UFPI 18 104 20 32 13 187 

UFRN 0 21 0 25 30 76 

UFS 12 25 1 80 39 157 

UFMA 17 59 1 0 14 91 

Total  219 560 259 381 214 1633 
FONTE: Dados da Pesquisa 
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APÊNDICE H - Organização Institucional de C&T nos estados do Nordeste e 

percentuais previstos para C&T  

Secretarias Estaduais Fundações de Amparos % 

Secretaria de Estado da Ciência, da 
Tecnologia e da Inovação – SECTI 
(AL)  

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de Alagoas – FAPEAL 

2% da receita 
estimada 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Inovação do Estado da Bahia – 
SECTI  

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
da Bahia – FAPESB (BA) 

1,5% da receita 
tributária 

 

Secretaria da Ciência e Tecnologia 
do Estado do Ceará – SECITECE  

Fundação Cearense de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 
FUNCAP  

2% da receita 
tributária 

Secretaria da Ciência, Tecnologia, 
Ensino Superior e Desenvolvimento 
Tecnológico – SECTEC (MA) 

Fundação de Amparo à Pesquisa e ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 
FAPEMA 

0,5% da receita 
corrente anual 

Secretaria da Indústria, Comércio, 
Turismo, Ciência e Tecnologia –(PB) 

Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da 
Paraíba – FAPESQ 

2,5% da receita 
orçamentária 

 

Secretaria de Estado de Ciência e 
Tecnologia e Meio Ambiente – 
SECTMA (PE) 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de Pernambuco – FACEPE 

1% da receita 
orçamentária 

Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Tecnológico do Estado 
do Piauí – SEDET (PI) 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
do Piauí – FAPEPI 

1% da receita 
orçamentária 

Secretaria da Indústria, do Comércio, 
da Ciência e Tecnologia (RN) 

Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do 
Rio Grande do Norte – FAPERN 

Não especificado 

Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico, da 
Ciência e Tecnologia  

Fundação de Apoio à Pesquisa e a Inovação 
do Estado de Sergipe – FAPITEC (SE) 

0,5% da receita 
tributária 

Fonte: Albuquerque e Rocha Neto (2004) e sítios eletrônicos das fundações de amparo 
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APÊNDICE I -  Fundos Setoriais/ Marco Regulatório 

Fundo/setor Origem dos Recursos 

CT-PETRO - Petróleo e Gás 
Natural 

Lei nº 9.478, de 6/08/1997, Decreto nº 2.705, de 03/08/1998 

CT-ENERG - Energia Lei nº 9.991 de 24/07/2000, Decreto nº 3.867, de 16/07/2001 

CT-TRANSPORTE – Transportes 
Terrestres 

Lei nº 9.992, de 24/07/2000, Decreto nº 4.324, de 06/08/2002 

CT-HIDRO – Recursos Hídricos Lei nº 9.993, de 24/07/2000, Decreto nº 3.874, de 19/07/2001 

CT-ESPACIAL – Atividades 
Espaciais 

Lei nº 9.994, de 24/07/2000, Decreto nº 3.915, de 12/09/2001 

CT-MINERAL – Recursos 
Minerais 

Lei nº 9.993, de 24/07/2000, Decreto nº 3.866, de 16/07/2001 

FUNTTEL  – Telecomunicações Lei nº 10.052, de 28/11/2000, Decreto nº 3.737, de 30/01/2001 

FVA - Integração Universidade 
Empresa (Verde-Amarelo) 

Lei nº 10.168, de 29/12/2000, Lei nº 10.332, de 19/12/2001, 
Decreto nº 4.195, de 11/04/2002, Portaria nº 173, de 23/04/2004 

CT-AMAZÔNIA - Região 
Amazônica 

Lei nº 8.387, de 30/12/1991, Lei nº 10.176, de 11/01/2001, Decreto 
nº 4.401, de 01/10/2002, revogado pelo Decreto nº 6.008, de 
29/12/2006, Lei nº 11.077, de 30/12/2004 

CT-INFRA - Infra-Estrutura de 
Pesquisas 

Lei nº 10.197, de 14/02/2001, Decreto nº 3.807, de 26/04/2001 

CT-SAÚDE – Saúde Lei nº 10.332, de 19/12/2001, Decreto nº 4.143, de 25/02/2002 

CT-BIOTEC – Biotecnologia Lei nº 10.332, de 19/12/2001, Decreto nº 4154 de 07/03/2002 

CT-AERO – Aeronáutico Lei nº 10.332, de 19/12/2001, Decreto nº 4.179, de 02/04/2002 

CT-AGRO – Agronegócios Lei nº 10.332, de 19/12/2001, Decreto nº 4.157, de 12/03/2002 

CT-AQUAVIÁRIO - Aquaviário e 
Construção Naval 

Lei nº 10.893, de 13/07/2004, Decreto nº 5.252 de 22/10/2004 

CT-INFO – Tecnologia da 
Informação 

Lei nº 11.077, de 30/12/2004, Decreto nº 5.906, de 26/09/2006, 
Portaria MCT nº 97, de 27/02/2007, Portaria Interministerial 
MCT/MDIC/MF 148, de 19/03/2007, Portaria MCT 178, de 
23/03/2007, Lei nº 10.176, de 11/01/2001 

FSA – Audiovisual Lei 11.437, de 28/12/2006, Decreto 6.299, de 12/12/2007 

Fonte:  

http://www.finep.gov.br/arquivos/processosContasAnuais/relatorio_gestao_fndct_2010.pdf 
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APÊNDICE J  - Empresas residentes no Nordeste selecionadas no Programa Subvenção 

Econômica – 2007-200988.  

IMATEC - Desenvolvimento de sistema de produção de 
enzimas de origem microbiana para aplicação industrial e 
comercial na produção do biopolímero goma xantana 

Quantas Biotecnologia Ltda BA 

Desenvolvimento de processos biológicos e termoquímicos 
para aproveitamento energético da palha, vinhoto e 
Bagaço 

Cetrel S.A. - Empresa de 
Proteção Ambiental 

BA 

Crônicas a partir de princípios bioativos isolados de venenos 
de animais típicos da biodiversidade do Nordeste Brasileiro 

Genpharma Consultoria 
Farmacêutica e Genética Ltda 

CE 

Estudo de comprovação de segurança de uso, eficácia 
terapêutica, estabilidade acelerada e prolongada, 
desenvolvimento e validação de metodologia analítica para 
fitoterápicos com ação broncodilatadora (produto 1) e 
antiviral para herpes tipo i (produto 2) 
 

Selachii Indústria Comércio 
Importação Exportação Ltda 

CE 

Desenvolvimento de fitoterápico a partir dos princípios ativos 
de Spondias mombim 

Polymar Indústria E Comércio 
Importação e Exportação Ltda 

CE 

Desenvolvimento de cosméticos funcionais a partir de 
glicosil-hesperidina, quitosana e Spilanhes acmella 

Polymar Indústria Comércio 
Exportação Importação  Ltda. 

CE 

Extração enzimática-aquosa do óleo e das proteínas a partir de 
frutos de coqueiros melhorados geneticamente 

COHIBRA - Comércio de 
Cocos Híbridos do Brasil Ltda 

CE 

Novos sistemas para extração de óleos vegetais Tecbio - Tecnologias 
Bioenergeticas ltda 

CE 

Pirolise para produção de etanol e energia elétrica a partir do 
bagaço e da palha da cana-de-açúcar 

Gases e Equipamentos Silton 
Ltda 

PE 

Desenvolvimento de linha dermocosmética natural probiótica Biologicus Indústria e 
Comércio de Produtos  
Naturais Ltda  

PE 

Produção e comercialização de curativos cirúrgicos de 
biopolímero de melaço 

Polisa Polímeros Para Saúde 
Ltda 

PE 

Diagnóstico de Enfermidades, Determinação de Marcadores 
Moleculares e Pesquisa de Cepas Probióticas Presentes na 
Biodiversidade Brasileira 

Queiroz Galvão Alimentos SA RN 

Melhoramento genético de camarão spf para desenvolver 
linhagens resistentes à doença necrose infecciosa Muscular 
nim/imn 

Genearch Aquacultura Ltda RN 

Fonte: Finep. Subvenção Economômica. 2010. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
88  Em 2006 não houve encaminhamento de propostas de empresas instaladas no Nordeste na área 
de Biotecnologia.  



234 
 

 

APÊNDICE K - Empresas inseridas no Nordeste brasileiro que encaminharam projetos 

na área de biotecnologia. Pappe Integração. Período de 2008 a 2010.  

 
 
 
C
e
a
r
á 

Desenvolvimento pré-clinico e clínico de um fitoterápico 
formulado a partir de um extrato padronizado obtido das 
folhas de annona muricata 

Inovagro Empreendimentos Ltda.  

Desenvolvimento de máquinas para produção de biomateriais 
utilizados em biorremediação de ambientes contaminados por 
petróleo 

Francisco Erivan de Abreu Melo 
ME 

Extração enzimática-aquosa de ácidos láuricos e ácidos 
graxos nobres a partir de frutos de coqueiro geneticamente 
melhorados 

COHIBRA – Comércio de cocos 
híbridos do Brasil Ltda 

Desenvolvimento de mudas clonadas de alta qualidade 
genética e fitossanitária, utilizando técnicas biotecnológicas 
inovadoras na floricultura 

Bioclone Produção de Mudas Ltda 

 
 
 
 
 
 
P
e
r
n
a
m
b
u
c
o 

Produção de enzimas para aplicação na indústria de 
panificação e ração animal 
 

BIO ENZIMA Indústria 
e Comércio Ltda ME 
 

Desenvolvimento de bebida isotônica simbiótica com sucos 
de frutas tropicais 

Biologicus Indústria e 
Comércio de Produtos 
Naturais Ltda 

Produção de curativos cirúrgicos com biopolímero do melaço POLISA Biopolímeros 
para A Saúde Ltda 
 

Aperfeiçoamento de produção de antígeno vírus anemia 
infecciosa equina (aie) e uso em kits de diagnóstico rápido e 
imunodifusão em gel 
 

Indústria e Comércio de 
Produtos Biotecnológicos 
Ltda 

Emprego de trombina e fibrinogênio humanos produzidos por 
tecnologia tissuebond 2bcs diagnósticos para coagulopatias  

Tissuebond Tecnologia 
& Inovação em Adesivo 
Biológico Cirúrgico Ltda 
 

Imobilizado de consórcio probiótico produção bebidas 
fermentadas valor nutricional isentas de álcool  

Biologicus Indústria e 
Comércio de Produtos 
Naturais Ltda 
 

Produção de Mudas de Atriplex (Atriplex Nummularia Lindl) 
por micropropagação e sua utilização na recuperação de solos 
afetados por sais no Semiárido Nordestino 
 

Agrolab Análises Ambientais 
Ltda 
 

Isolamento e Caracterização de Antígenos Recombinantes de 
Brucella para o Desenvolvimento de Kits Diagnósticos 
 
 

Biogene Ind. e Com. Ltda 
 

Desenvolvimento de Kits de diagnóstico do Mormo: Testes 
Imuno-Alérgico (Ppd-Maleína) e Sorológico Rápido 

Indústria e Comércio de Produtos 
Biotecnológicos LTDA  

Fonte: Dados da pesquisa  

 

 


