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O Projeto Crescer Transformando: o papel dos instrumentos de política industrial no Brasil propõe realizar uma avaliação 
sistemática das políticas públicas voltadas para o investimentos, a inovação e o comércio exterior, bem como a efetividade dos 
instrumentos adotados. O principal objetivo, neste caso, é avaliar se estes instrumentos têm contribuído para promoção de 
mudanças estruturais na estrutura produtiva em direção aos setores de maior valor agregado e maior conteúdo tecnológico. Tal 
estudo ficaria incompleto se não fosse analisada a forma como, ao longo dos anos, as empresas líderes e grupos econômicos 
responderam a estes instrumentos em termos de suas estratégias de negócios e trajetórias tecnológicas. Além disso, é 
importante identificar quais as oportunidades tecnológicas estão abertas a estas empresas e grupos e se os instrumentos em 
vigor são suficientes ou se novos instrumentos se fazem necessários para que elas possam se aproveitar destas oportunidades. 
Neste sentido, o projeto propõe também identificar as oportunidades de diversificação tecnológica da estrutura produtiva 
brasileira, a partir da análise do potencial de diversificação tecnológica de suas empresas líderes e grupos econômicos..
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Neste projeto de pesquisa interessa-nos elucidar a influencia das visões sobre nanotecnologías sustentadas por científicos 
brasileiros sobre a formação de opiniões dentro da comunidade científica e do público em geral, e sobre a tomada de decisões 
na esfera da política de pesquisa. As visões do progresso científico podem, de fato, ser mobilizadas para criar aceitação pública 
e apoio político para programas de pesquisa ou, pelo contrário, para mobilizar resistências em relação a tecnologias específicas. 
Nesse sentido, elas têm impactos materiais concretos. Para atingir esse objetivo adotar-se-á a perspectiva dos estudos ciência-
tecnologia-sociedade e utilizar-se-ão algumas ferramentas desenvolvidas pelas ciências sociais para contribuir à avaliação de 
tecnologias. Trata-se de técnicas que possibilitam mapear, analisar e avaliar a influência de visões do progresso científico 
tecnológico em áreas específicas no debate científico e público e nas políticas de pesquisa. Espera-se, com isso, evidenciar 
argumentos, concepções, valores, interesses, etc. presentes no debate, contribuindo para tornar mais transparente a informação 
e a discussão pública.
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O objetivo geral do projeto é identificar as oportunidades tecnológicas setoriais a partir da análise das competências e do 
comportamento dos principais grupos econômicos de capital nacional fornecedor de bens e serviços na economia brasileira 
durante os anos 2000, tendo como referência grupos internacionais tecnologicamente posicionados na fronteira. O projeto 
analisará esses grupos do ponto de vista de seu núcleo de negócios e de suas capacitações tecnológicas e, especificamente, 
avaliará se a demanda por capacitações científicas e tecnológicas desses grupos está ou não aderente à oferta de capacitações 
científicas pelas universidades e instituições de pesquisa brasileiras. O autor é responsável por caracterizar os Grupos Camargo 
Corrês e Queiroz Galvão. Entre as atividades a serem realizadas estão: 1) Traçar o histórico dos grupos. 2) Caracterizar o estado 
atual de cada grupo, identificando: principais empresas e setores de atuação, receitas, produtos, clientes, concorrentes, 
internacionalização e perfil de endividamento. 3) Determinar suas principais estratégias corporativas, como diversificação, 
desinvestimentos, fusões e aquisições. 4) Caracterizar as capacitações tecnologias acumuladas pelo grupo e sua posição 
relativa aos concorrentes. 5) Avaliar os seus esforços de inovação por meio de gastos em P&D, patentes, licenciamento, alianças 
e introdução de novos produtos e processos..
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Este projeto tem como objetivo traçar um retrospecto histórico do processo de regulamentação dos
OGM no Brasil, como resultado de estratégias de concorrência e crescimento das empresas do ramo de
agrotóxicos, que passaram a atuar no ramo de sementes. A inovação tecnológica associada aos OGM, é
considerada como um processo que envolve, por um lado, conflitos de interesses associados a estratégias de
apropriação/difusão do conhecimento e, por outro lado, a geração de conhecimentos associados à avaliação,
gestão e comunicação de riscos. Busca-se também neste projeto a reflexão teórica sobre o impacto da
regulamentação no ritmo e na direção do progresso técnico, com ênfase no nexo econômico-legal que
fundamenta os marcos regulatórios da tecnologia..
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"A investigação centra-se sobre a interação entre instituições e
indivíduos, tratando ambos endogenamente, principalmente na esfera das
relações de produção e distribuição que afetam as condições materiais de
sobrevivência das pessoas. Leva-se em consideração 1) os aspectos “micro”
de tal interação (e.g. o processo decisório e a formação de hábitos de
pensamento e modelos mentais nos indivíduos a partir da influência de
hábitos coletivos de ação e pensamento, formais e informais) e 2) os
aspectos agregados ou coletivos (e.g. o fortalecimento ou a reestruturação
de estruturas coletivas de resolução de problemas, de filtragem de
informação, seu impacto sobre os custos de transação e sobre a
distribuição de ônus e bônus entre os envolvidos).
 
Pretende-se tanto avançar nas discussões teóricas quanto estimular a
realização de estudos de caso, quando possível e pertinente, com
orientandos de pós-graduação, de iniciação científica, e de graduação."
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A revolução tecnológica e industrial baseada na nanotecnologia –estudo e manipulação da matéria em nível atômico ou 
molecular– já  está em andamento. Esta tecnologia é caracterizada, por um lado, como desestruturante, pois seu 
estabelecimento tornará obsoletas as tecnologias concorrentes e seus produtos. Por outro lado, a nanotecnologia constitui uma 
tecnologia facilitadora, passível de ser incorporada a todos os setores de produção. Essas duas características permitem prever 
que o seu desenvolvimento e difusão incitarão significativas mudanças em praticamente todos os ramos da economia, 
acarretando conseqüências econômicas e sociais de envergadura. O projeto de pesquisa proposto visa investigar as tendências 
de transformação do trabalho que começam a se delinear com a incorporação da nanotecnologia aos processos produtivos e 
suas implicações para a formação da força de trabalho. Por estar esta revolução tecnológica em suas fases iniciais, a pesquisa 
se constitui, em grande medida, em um observatório de tendências em tempo real. Os objetivos propostos são: a) mapear as 
modalidades de incorporação de nanotecnologias aos processos produtivos; b) identificar que setores produtivos estão 
introduzindo nanotecnologias no Brasil; c) avaliar as possíveis mudanças no emprego a partir das transformações produtivas 
desenhadas pela introdução de nanotecnologias; d) indagar os novos requisitos de educação formal e de qualificação profissional 
para trabalhar em processos produtivos que incorporam nanotecnologias. As informações serão colhidas em fontes secundárias 
tais como literatura específica, sites de informação sobre nanotecnologias, documentos de política, documentos e sites do 
empresariado, dos sindicatos de trabalhadores, e de instituições de formação profissional. Dessa forma, montando um sistema 
de informação e de análise de acesso público, o projeto visa preencher a escassa atenção dada pelas políticas e ações nacionais 
para o desenvolvimento da nanotecnologia a suas implicações para o trabalho e a formação de trabalhadores.
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Nanotecnologia, mudanças no mundo do trabalho e formação de trabalhadores
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2008
Estado, Economia e Políticas Públicas

Este projeto, iniciado no âmbito da DIRUR-IPEA, busca instalar uma reflexão continuada sobre as
possibilidades concretas da proposição de novas institucionalidades para ação da política pública, que considere
a atuação do Estado, das empresas, dos trabalhadores e das diversas instâncias representativas da sociedade
civil, fornecendo base teórica e instrumentos de ação concreta no âmbito econômico, visando a melhoria da ação
dos governos e do planejamento de longo prazo do desenvolvimento brasileiro.
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Monitoramento da(s): produção, comercialização e regulamentação de produtos agrotoxicos em nivel nacional e internacional; 
fusões, aquisições e acordos da indústria de agrotóxicos
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Latin American economies are heavily specialised in natural resources (NRs). Commodities based on natural resources account 
for at least half of the exports of two thirds of the Latin American and Caribbean economies. Despite its high (and increasing) 
economic importance, there are growing concerns that the dominant pathways for exploitation of natural-resource based 
industries in Latin America run serious risks of being environmentally unsustainable and socially negligent. At the same time, 
important transformations in the world economy induced by the ICT revolution have been radically transforming some of the 
organization of the industries and therefore opening the opportunity space for creating alternative pathways for the development of 
NR-based industries. Our main hypothesis is that the diffusion of new technologies information and communication, bio- and 
nanotechnologies - plus increasing sustainability pressures are creating favourable spaces for alternative pathways to develop, 
which incorporate better innovative, social and environmental outcomes. Thus, the general objective of this research project is to 
identify and explore pathways emerging in the interaction between new technologies (i.e. ICTs, biotechnology and 
nanotechnology) and natural resources in Latin American countries - examining their different potential to meet economic, social 
and environmental outputs. We will distinguish dominant and alternative pathways according to organizational and structural 
characteristics of the main innovation networks operating within each pathway, which can be more or less open, complex, 
inclusive, distributed, collaborative, descentralised, interactive, transparent, among others. Empirically, we will focus on the NR-
centred networks supported by innovation funds in Argentina, Brazil and Chile (e.g.: FONTAR in Argentina; CORFO in Chile; and 
FINEP and BNDES funds in Brazil). The project will involve an analysis of the structural characteristics of the existing.
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Investigação das relações estabelecidas entre as empresas e univesrsidades no estado do Paraná, como parte do projeto 
"Padrões de Relacionamento Universidade-Empresa no Brasil". O trabalho se refere ao levantamento de informações relativas à 
influência que as instituições de ensino e pesquisa do Paraná tiveram nas transformações tecnológicas e organizacionais das 
empresas e na formação da base industrial do estado.
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A pesquisa tem por objetivo investigar e analisar a morfologia, os aspectos críticos, os resultados e
as implicações do uso de tecnologias voltadas às questões ambientais em empresas da região do Grande ABC..
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