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Inovação 

conhecimento impactos 

positivos 

“o novo conhecimento para servir à sociedade 

deve passar pela produção (empresa) e pelo 

mercado, aumentar o lucro do inovador, eliminar 

os ineficientes, gerar novos empregos e bens e 

serviços bons e baratos" 



Estado 

EMPRESA 

P&D 

 por isso, o 
Estado tem que 
subsidiar a P&D 
nas empresas e 
financiar as 
atividades de 
pesquisa e 
ensino em 
instituições 
públicas 
“sintonizadas” 
com elas 

Universidade  

subsídio 

para a 

pesquisa e 

formação de 

pessoal 



do que se gasta em  
pesquisa hoje no 
mundo, 70% é na 
empresa e, deste, 70% 
é em transnacionais 
 

e os 30% restantes 
estão também a 
serviço do interesse 
empresarial 



conhecimento 

Capitalismo = “bomba” de concentração de 

renda (empresa) via lucro + “bomba” de 

distribuição de renda (Estado) via imposto  

lucro empresa 

Estado 

imposto competitividade  

sistêmica  



e quando alguma 

daquelas “bombas” 

não funciona direito? 



 1. que acontece quando a 

pesquisa tecnocientífica da 

empresa não se traduz em 

empregos e bens e serviços 

bons e baratos? 

 2. e quando o Estado não 

gera competitividade 

sistêmica a partir dela? 



 1. que acontece quando a 

pesquisa tecnocientífica da 

empresa não se traduz em 

mais empregos e bens e 

serviços bons e baratos? 

  



com a 
concorrência 
intercapitalista e 
sua tecnociência 
teremos 
produtos 
melhores e mais 
baratos... 
 



Windows Apple 



quantos carregadores de computador e 

celular, com mesma voltagem e amperagem 

de saída e entrada, há em sua casa? 





jobless growth economy: a 
economia cresce mas sem 
gerar emprego 
 
jobloss growth economy: 
crescimento econômico com 
destruição de empregos   





a desigualdade aumenta em 
todo o mundo: na Espanha, 
mais da metade dos jovens 
de menos de 30 anos está 
desempregada 



e no capitalismo 
periférico, no 
Brasil, o que 
acontece?  



Economia Formal 
(empresas) 

Economia Informal 



Economia Informal 

Setor atrasado 

Baixa produtividade 

Economia Formal 

Setor moderno 

Elevada produtividade 



? 





Economia Formal 
(empresas) 

Economia Informal 

sociedade/  

economia  



- dos 204 milhões de brasileiros, 160 

estão em idade de trabalhar. 

- destes, um pouco mais de 40 têm 

“carteira assinada”, sendo que só 2 

estão na indústria manufatureira... 



entre 2003 e 2015, 

quando “tudo estava 
dando certo” foram 
criados 18 milhões de 
empregos formais 



mas quase todos eram de 
menos de 3 salários 
mínimos... 

e no período nasceram 25 
milhões de brasileiros... 



 
 
 
 
 
menos de 20% dos egressos do 
Bolsa Família conseguem 
emprego... 
e quando conseguem, além do 
salário ser baixo, duram no 
emprego 6 vezes menos do que 
a média 



é possível a 
“reindustrialização” que 
propõe o neo-
desenvolvimentismo? 







o custo da mão-de-obra 

industrial é 
suficientemente baixo 
para gerar 
competitividade? 



Alemanha 
•30 US$ por hora  

Brasil 
•4,50 US$ por hora  

China 
•0,60 US$ por hora  

7 x 

7,5 x 



é plausível pensar que as 
empresas locais façam 
P&D e inovem para se 
tornarem competitivas? 



para as empresas dos 
países de capitalismo 
avançado, a inovação 
está baseada na P&D 



INNOVATIVE ACTIVITIES SHARE 

INTRAMURAL  
R&D 



aqui, a inovação é 
imitativa, se dá via 
aquisição de 
tecnologia já 
desenvolvida; em 
especial a 
incorporada em 
máquinas e 
equipamentos 



 das inovadoras, 80% 
declaram que é 
comprando máquinas e 
equipamentos que elas 
inovam 



INNOVATIVE ACTIVITIES SHARE 

MACHINERY AND 
EQUIPMENT 



isso ocorre porque lá a 

universidade produz   

     conhecimento útil  

     para a empresa,  

     lá funciona 

     a relação 

     universidade –  

  e      empresa 



- nossos empresários 

são atrasados, não 

percebem a 

importância da 

inovação para serem 

competitivos 

- não vêem a P&D 

como um 

“investimento”... 



universidade  

EMPRESA 

conhecimento, 

resultado de pesquisas?  

EMPRESA 
P&D 

pessoas que 

sabem fazer 

P&D? 

universidade  



- 99% do recurso para P&D 

empresarial é gasto nas 

próprias empresas 

- apenas 1% é contratado com 

universidades e institutos de 

pesquisa  

nos EUA, por exemplo… 



casualmente, é também 
1% a parcela do gasto 
universitário que vem de 
contratos com empresas  



pois é... o resultado 

desincorporado da pesquisa 

universitária não é 

importante, mas os 

pesquisadores formados sim! 



   aqui, das inovadoras, 7% têm 
relações com universidades e 
institutos de pesquisa 

 e, destas, 70% consideram 
essas relações de baixa 
importância 

 



 no Brasil, nos anos de 
bonança (entre 2006 e 
2008), quando foram 
formados cerca de 90 
mil mestres e doutores 
em “ciências duras”   



 foram empregados 
em empresas 
apenas 68 pessoas!  

  



Na Unicamp, os contratos 

de pesquisa com a 

empresa não chegam a 

0,8% do orçamento 

E no Brasil, 0,2%?   



dizia, há 40 
anos, um 
“gênio” 
latino-
americano 
da PCT:  
 

Jorge Sabato 
Jorge Sabato 



“em qualquer lugar e tempo, as 

empresas e países farão 3 bons 

negócios com tecnologia: 

roubar, copiar e comprar... 

E nenhum deles irá desenvolver 

tecnologia se puder realizar um  

dos outros negócios” 

 



no Brasil,  

a condição  

periférica...   



modelo eurocêntrico e  
dependência cultural:  
o que fabricamos aqui já 
era produzido no “norte”  
e já tem tecnologia 
desenvolvida 



falta de “ambiente 
inovativo”, “atraso”, 

“ignorância”, 
“irracionalidade” dos 

empresários?  
ou resposta 

economicamente racional 
aos sinais de um mercado 

periférico? 



Exceções: Estado + 
impossibilidade dos 3 bons 
negócios  
febre amarela, praga do café, 
“águas profundas”, Embraer 
hidroeletricidade, Embrapa... 
Embrapii??? 



imperativos econômicos ou 
políticos  produção de 
tecnociência brasileira via 
Estado  



é pouco provável que as 
empresas gerem emprego 
para os “??” milhões de 
excluídos que estão na 
informalidade... 



a conjuntura mostra que, além da 
desindustrialização, da 
desnacionalização e da “crise” 
global, a classe proprietária, 
quando aumenta o salário, 
temendo perder seus privilégios, 
boicota seu próprio circuito de 
acumulação  
 



 
Economia Informal  
 
 
 
Economia Formal  
 
 

?? 



 
a inclusão social não 
ocorrerá pela via do 
emprego e salário e sim 
pela criação de 
oportunidades de 
“trabalho e renda" 



 
Economia Informal  
 
 

 
Economia Solidária   
 
 

!! 



a proposta da ES ocupa um 
espaço crescente na agenda dos 
movimentos sociais, mas carece 
de uma “plataforma cognitiva de 
lançamento”: o que está sendo 
chamado de Tecnologia Social   



TS é aquela que necessitam 

arranjos produtivos 

(empreendimentos solidários) 

que estão brotando da 

Economia Informal e sendo 

organizados pelos que não 

trabalham em empresas 

Renato  
Dagnino 



os alicerces - civilizacional (ES) e 
cognitivo (TS) - que permitirão  
construir uma sociedade baseada em 
valores e interesses coerentes com a 
justiça social, a igualdade econômica e 
a responsabilidade ambiental 
demanda uma tecnociência (pesquisa 
e profissionais) diferente 



a TS é necessária para garantir a 
sustentabilidade econômica, 
social, cultural e ambiental dos 
Empreendimentos Solidários 
frente ao mercado e alavancar a 
compra governamental  



 1. que acontece quando a 

pesquisa tecnocientífica da 

empresa não se traduz em 

empregos e bens e serviços 

bons e baratos? 

 2. e quando o Estado não 

gera competitividade 

sistêmica a partir dela? 



mediante a reorientação das 
compras públicas para a ES, a TS 
permitirá ao Estado enfrentar os 
desafios sociais, econômicos e 
ambientais que temos 



empreendimentos  

solidários  

Tecnociência  

Convencional Tecnologia  

Social 

empresa  

privada 



Empreendimentos 

solidários 

Tecnologia 

Social 

Tecnociencia 

Convencional 

empresa 

privada 



a Tecnociencia Convencional, muito bem 

projetada, é a plataforma cognitiva da Economia 

Formal (capitalista) 



nós 

estamos 

aqui 



Tecnologia 

Social – a 

plataforma 

cognitiva da 

sociedade 

igualitária – 

está no 

“estágio de 

LEGO”  
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a TS, que só poderá ser 
gerada no espaço público, 
pavimentará o “caminho 
para uma sociedade 
igualitária” 



muito obrigado!  

rdagnino@ige.unicamp.br 

Renato  
Dagnino 


