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IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO
NO AVANÇO SOCIAL DA HUMANIDADE 

• Países desenvolvidos: crise econômica,
incapacidade de atrair jovens;

• Na grande indústria: poucos investimentos em
pesquisa, pesquisa inovadora altíssimo custo;
– Exceto “life-sciences”

• Em vários países: desconfiança e
desconhecimento do público dos benefícios
da ciência, emergência de fundamentalismos

• Grandes fiascos

Crise na ciência global

Bolzani®
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Complexidade da ciência num mundo 
globalizado

• Hegemonia de uma visão simplista e
extremamente reducionista da ciência;

• Esta visão resultou em muitas lacunas e
muitos problemas ainda sem solução;

• Dificuldades em conectar-se à prática
num universo cheio de incertezas;

Bolzani®

Ciência para grandes objetivos & necessidades da 
humanidade –Sociedade do Conhecimento

� Sustentabilidade ambiental e econômica;

� Recuperação do ambiente;

� Mudança global do clima;

� Melhoria da qualidade de vida;

� Inclusão de grandes massas humanas

� Aumento da população

Bolzani®
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““““A qualidade de vida das pessoas, e o 
nível de desenvolvimento das nações 

dependem, cada vez mais, dependem da 
velocidade e eficácia com que estas 
produzem, absorvem e utilizam os 

conhecimentos científicos, tecnológicos conhecimentos científicos, tecnológicos 
e inovaçõese inovações””””””””..

Sociedade do 
Conhecimento

SISTEMA DE EDUCAÇÃOSISTEMA DE EDUCAÇÃO
SÓLIDO EM TODOS OS SÓLIDO EM TODOS OS 

NÍVEIS  NÍVEIS  

A sociedade do conhecimento

• Conhecimentocria valor
– Novos produtos
– Competitividade de 

“ commodities”

• Riqueza deriva do 
conhecimento
– Novos recursos
– Emprego
– Qualidade de vida 

• Nem o conhecimento, nem 
a riqueza, são 
intrinsecamente éticos

• Parte da nossa realidade:

Bolzani®
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Desenvolvimento SustentávelDesenvolvimento Sustentável

A dinâmica econômica no mundo apresenta sensíveis
alterações, nas ultimas décadas, que estão
provocando fortes impactos em todo o planeta
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Inovação

•Abundância versus 
escassez

•Crescimento econômico 
versus inclusão social

•Global versus  local

•Conexão versus 
isolamento humano

•Guerra versus paz

• Sustentabilidade do 
planeta

POR QUE A POR QUE A INOVAÇÃOINOVAÇÃO É UM TEMA  RECORRENTE NA É UM TEMA  RECORRENTE NA 
AGENDA NACIONAL DO ESTADO BRASILEIRO ?AGENDA NACIONAL DO ESTADO BRASILEIRO ?

O mundo vive numa era de incertezaO mundo vive numa era de incerteza

Caminho para o desenvolvimento sustentávelCaminho para o desenvolvimento sustentável
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✓✓✓✓ Regar (financia e ,
apoia projetos de

inovação)
✓✓✓✓ Remover as
ervas daninhas
(Marcos regulatórios
e desregulamentação

concorrência)
✓✓✓✓ Nutrição do solo
(forte investigação
científica em todos
os níveis, educação,
informação social)

PAPEL DO GOVERNO NO PROCESSO DA 
INOVAÇÃO 

Jean-Eric Aubert, 2010 

PESQUISA

UNIVERSIDADE DO SÉCULO XXIUNIVERSIDADE DO SÉCULO XXI

ENSINO

EXTENSÃO

DESENVOLVIMENTODESENVOLVIMENTO

Articulação Setor 
Industrial e Governo 

RiquezaRiqueza

Equilíbrio &    

Desenvolvimento  

Social

MISSÃOMISSÃO

UNIVERSIDADE UNIVERSIDADE 
EXCELÊNCIAEXCELÊNCIA

INOVAÇÃO

Agências de
Inovação (TTO’s)
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O Relatório UNESCO sobre Ciência é um espelho do 
desenvolvimento da ciência nos cinco anos recentes no 
Mundo

RELATORIO UNESCO SOBRE CIÊNCIA 2010

1. O crescente papel do conhecimento na economia gl obal (Hugo Hollanders e Luc 
Soete)
Cada vez mais, a recessão econômica global parece desafiar o predomínio do Ocidente 
em termos de Ciência e Tecnologia (C&T). Enquanto a Europa e os EUA estão lutando 
para se libertar das amarras da recessão, empresas de economias emergentes como
Brasil, China, Índia e África do Sul estão apresentando um crescimento doméstico 
sustentado e aumentando o seu nível na cadeia de valor agregado.

Distribuição mundial do PIB e GERD para G20, 2002-2007 (%)

Fonte UNESCO
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Investimento Global em P&D em termos absolutos 
relativos (2007-2010)

Dados sobre (BERD/PIB 2000-2009), ilustrando as
mudanças geográficas rápidas que ocorrem
mundialmente nos centros com financiamento privado
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Produção Industrial nos 
BRICS e zona do Euro, 2006-

2010

Fonte: OECD, Composite Leading Indicators

Distribuição de 
GERD no estado 

de São Paulo, 
2007-2010, em 
bilhões de US$ 
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Pilares  de desenvolvimento de uma naçãoPilares  de desenvolvimento de uma nação

- Forte correlação entre a pesquisa, desenvolvimento
e inovação (P&D&I); esforço em C,T&I, expresso nos
investimentos em (P&D) e na dimensão de sua
comunidade de pesquisa (excelência qualificada);

- Países com economias desenvolvidas têm forte

atividade de P&D&I nas empresas, financiadas por

elas próprias e pelo governo;

- Pólo de alta tecnologia em consonância com

grandes centros de pesquisa e/ou universidade,

Exemplo vale do silício nos EUA;
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Addressing Key societal challenges
• Food security, EU and global;
• Climate change, mitigation and adaptation;
• Sustainability of natural resources (water, soil, ...);
• Science, technology and innovation for more competitive

industries, protecting environment and ensuring well being
of society (both supply and demand driven strategy).

Three main specific objectives 
• Responsible and participative governance, policy

coherence;
• Framework for investments and skills;
• Support to the implementation of the 4 main bio-economy

sectors.

European Strategy and Action plan: Bio-economy by 2020

DialogueDialogue SessionSession onon “Challenges“Challenges forfor
IntensifyingIntensifying InternationalInternational SoilSoil ResearchResearch
CooperationCooperation

DeforestationDeforestation andand soilsoil informationinformation:: DemandDemand
forfor soilsoil researchresearch forfor aa successfulsuccessful
implementationimplementation ofof macromacro-- policiespolicies inin BrazilBrazil
(Amazon(Amazon andand ““CerradoCerrado”)”)

Helmut Eger, PhD, GIZ Brazil Mauro Pires,
MsC, ex-Ministry of Environment, Brazil

Berlin, November 21st, 2012
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♦♦♦♦ Biodiversidade, uma das 
maiores do mundo - Riqueza 

natural privilegiada

♦♦♦♦ Área territorial vasta

♦♦♦♦ Potencial da Amazônia Verde
à  Amazônia Azul

♦♦♦♦ Riqueza mineral 

♦Reserva petrolífera  pre-sal, 
xisto

♦Endemias e doenças regionais 
para serem solucionas

♦♦♦♦ Potencial competitivo

♦♦♦♦ Capacidade instalada para 
superar carências e atingir 

patamares de países 
desenvolvidos  

Quais os gargalos que restringem o desenvolvimento de c&t que o país 
necessita para atingir os níveis dos países centrai s?

E NO BRASIL?

19

24

122

R$ 607 milhões

9

AM
10.4

MG
36.0

PA
8.0

PI
1.5 RJ

35.8 RN
2.1

SC
7.5

SP
113.4

CNPq
112.8FNDCT

199.5

MS
16.0

CAPES
30.0

Petrobras
21.0

BNDES
12.9

FAPs: R$ 214,7 milhões

Forte Interação com o Sistema Produtivo e com  a So ciedade

INCT – Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia
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EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica, was
a mixed capital company under government control.
Science and high tech opens up the first U.S. factory;
Goal is producing 60 aircraft units in 2013.

BRAZIL – WHERE SOIL SCIENCE IS ESSENTIAL FOR  
INNOVATIVE AND COMPETITIVENESS OF BRAZIL

PETROBRAS - Operates now in 28 countries in the energy segment, in
2010 captured headlines worldwide, by the highest capitali zation
throughout its history: U.S. $ 72.8 billion (R $ 127.4 billio n) [2012 forte
declínio?????]

EMBRAPA - Research,
development and innovation in
Agriculture and Livestock, It holds
about 80 bilateral agreements for
technical cooperation with >50
countries and >90 institutions. The
Company's 2010 budget was
around U.S. $ 1,2 billions.

RECURSOS NATURAIS 
Geologia 
Geomorfologia         Vegetação                      Recursos Hídricos
SOLOS Biodiversidade

Dados sobre o solo e a geomorfologia - base 
de informação para tomadas de decisões em 

políticas sociais e de desenvolvimento
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Biomes at the interface areas, between the equatorial
forest (Amazonian) and the rain forest (Atlantic Forest) –
have huge biological diversity; are hot spots of
biodiversity; with diversity in soil and sediments

Myers. N. et al. Nature, 2000, 403, 852



28/02/2013

15

Cerrado Planted Area Production, and value of produc tion of Brazilian 
crop in 2008

Gerd Kohlhepp, Estud. av. vol.24 no.68 São Paulo 2010
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Dados do IBGE, sobre a área dos estabelecimentos
agropecuários [355 milhões de ha, (42%) da área
nacional].

EFEITOS DA DIFERENÇA DE P&D (2010)

Para importar uma tonelada de 
circuitos integrados (US$ 848.871,43), o 

Brasil precisa exportar...
21.445  toneladas de minério de ferro 

(US$39,58/ton)
ou

1.742  toneladas de soja
(US$ 487,36/ton)

Fonte: Alice Web, MDIC, Brasil, 2010. Consulta em 10/02/2011. Ton/US$ FOB. Circuitos importados. Minério de Ferro e 
Grãos de Soja exportados.
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Área cultivada e possível plantio futuro com cana-d e-áçucar 

Gerd Kohlhepp, Estud. av. vol.24 no.68 São Paulo 2010
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Shale Deposits 
Alternative soil source for innovation research in Brazil

Allix, Pierre; Burnham, Alan K. (2010-12-01). "Coaxing Oil from Shale, Oilfield Review 
(Schlumberger) 22 (4): 6. Retrieved 2012-04-18
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Na indústria de alta e média-alta intensidade tecnológica, cinco setores respondem por 80%
do déficit comercial.

Déficits Comerciais Concentrados em Cinco Setores C ríticos

SETORES 2002 2005 2008 2010

Farmacêutico 1,89 2,28 4,64 6,38

Equipamentos de rádio, TV e comunicação 1,45 3,88 9,79 11,39

Instrumentos médicos de ótica e precisão 1,62 2,41 5,51 5,65

Produtos químicos,excl. farmacêuticos 4,49 6,17 20,11 16,12

Máquinas e equipamentos mecânicos  n. e. 2,51 0,35 8,16 12,73

Déficit Comerciais Setoriais - Indústria de alta e média-alta intensidade 
tecnológica (US$ Bilhões)

Fonte: SCEX / MDIC Adaptado de MERCADANTE®

O saldo comercial dos bens de Tecnologia de 
Informação e Comunicação - TICs (US$ bilhões)
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2000 2002 2004 2006 2008 2010

Equipamentos de telecomunicação Computadores e equipamentos 

Componentes eletrônicos Equipamentos de audio e video

Demais produtos TIC
Fonte: Funcex

BOLZANI®
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Inovação e crescimento das exportações no mundo 
__________________________________________________

15,4%

13,2%

8,5%

8,9%

6,6%

9,1%

3,8%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

Manufaturados de alta
tecnologia, apenas TIC

Manufaturados de alta
tecnologia

Manufaturados de média
tecnologia

Manufaturados de baixa
tecnologia

Manufaturados baseados
em recursos naturais

Manufaturados (em geral)

Primários

Taxas anuais de crescimento das exportações mundiais, por tipos de Taxas anuais de crescimento das exportações mundiais, por tipos de 
produto classificados por intensidade tecnológica produto classificados por intensidade tecnológica –– 19851985--20082008

Fonte OECD/CERI

Inovação e crescimento das exportações Inovação e crescimento das exportações -- Brasil x Mundo  Brasil x Mundo  
__________________________________________________
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Estrutura das exportações do Brasil, em 2008, e do mundo, em 2006, por 
tipos de produtos classificados por intensidade tecnológica
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INOVAÇÃO NA INDÚSTRIA NACIONAL

Percentual das empresas industriais que implementar am e que não 
implementaram inovações entre  2000-2011, países se lecionados
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Implementam inovações Não implementam inovações

Fontes: EUROSTAT e IBGE. (Elaboração Viotti et al. 2011)

Grau de desenvolvimento de um país diretamente 
relacionado com o potencial da comunidade de pesquisa
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*182614; *228

*Total de Currículos com Mestrado ou Doutorado
*CV-Lattes(M/D) por 100.000 habitantes

*70731; *257

*53995; *102

* 14866
* 98

*28233; *206

Bolzani®

Total Brasil 350439 185
Não 

Informado 6144
Total 356583

Participação percentual das grandes áreas do
conhecimento no total de doutores titulados no Brasil,
1996 - 2008

Bolzani®



28/02/2013

24

Distribuição percentual dos doutores titulados no Brasil n o período
1996-2006, empregados durante o ano de 2008, por seção da
classificação nacional de atividades econômicas dos
estabelecimentos empregadores

CGEE, 2010Bolzani®

Ciência, Tecnologia e Inovação

Investir e inovar para sustentar o crescimento, formar massa 
crítica para atender as demandas nacionais (diminuir as 

diferenças regionais) e internacionais  
( competitividade com o bloco central) 

- Reformulação completa do nível de ciência do país

- Boa qualificação em todos os níveis educacionais

- Ensino fundamental e médio – base da formação de
profissionais graduados para atender demandas tecnológic as

- Pós-graduação de excelência – fundamental para gerar recur sos
humanos especialistas para uma sociedade tecnológica
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20? ?

Processos e 
produtos 

sustentáveis

1960
Poluição 

industrial e 
resíduos

2ª fase

1920
Controle de 
acidentes e 

doenças 
ocupacionais

1ª fase

2020

Produtos 
seguros 4ª fase

1980

Plantas 
seguras e 

mais 
limpas

3ª fase

Segurança do Ambiente

O caminho para a 
sustentabilidade industrial

Sustentabilidade

MULTIDISCIPLINARIDADEMULTIDISCIPLINARIDADE EE INERDISCIPLINARIDADEINERDISCIPLINARIDADE
CONFERECONFERE AOAO PROFISSIONALPROFISSIONAL AA UMAUMA NOVANOVA REALIDADEREALIDADE CURRICULARCURRICULAR

Muitos desafios precisam ser superados em matéria de ciênci a &
tecnologia nacional, onde o tema deste simpósio é parte - SOL O:

Conhecimento e pesquisa sobre os tipos de solo brasileiro pa ra
consolidar as políticas de conservação com o uso sustentáve l das
florestas brasileiras;

Ciências do Solo precisam ser voltada para a sustentabilida de!

Ousadia acadêmica para superar timing na política e na ciência do
solo pode ser útil para auxiliar a consolidar uma política na cional
sobre produtos derivados de alto valor agregado;

Criar "pontes" e redes entre pesquisadores, universidades , setor
privado é fundamental;

Disseminação do conhecimento sobre as pesquisas envolvend o a
ciência do solo - muito útil a sociedade;

O setor público pode ajudar a consolidar políticas de
desenvolvimento estratégico; principalmente para evitar catástrofes;
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“Em um bosque verde 
amerelo de incertezas”

Um mundo fascinante de 
oportunidades

MUITO OBRIGADA PELA 
ATENÇÃO


