
APRESENTAÇÃO

A organização dos sistemas de Ciência e Tecnologia (C&T) em outros países pode contribuir para a análise 
do caso brasileiro? É possível que as políticas e formas de aplicação dos recursos em C&T em outros países 
contribuam para o aprimoramento das políticas de C&T brasileiras? A maneira como as instituições e agências 
públicas em outros países realizam seus investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) pode inspirar a 
forma pela qual as instituições brasileiras operam?

A resposta a todas essas perguntas é sim; a experiência internacional pode contribuir de forma significativa 
para que o Brasil reflita e aprimore suas políticas de C&T. Não se trata, obviamente, de traduzir automaticamente 
políticas estrangeiras para a realidade brasileira. Trata-se, pois, de aprender com experiências bem sucedidas e 
buscar, nas razões desse sucesso, formas de melhorar o desenho e a implementação de nossas políticas.

Com esses objetivos em mente, o Ipea está desenvolvendo uma série de estudos para conhecer melhor 
algumas experiências internacionais no funcionamento dos sistemas de C&T e as políticas adotadas. Nesse 
contexto, o primeiro país analisado, os Estados Unidos da América (EUA), é uma escolha relativamente óbvia, 
por estar este país, há décadas, em posição de liderança científica e tecnológica no mundo.

Conhecer melhor o sistema e as políticas de C&T norte-americanas requereu uma imersão tanto na 
literatura quanto em documentos e relatórios oficiais, além de visitas às principais instituições responsáveis pela 
implementação das políticas públicas de C&T nos EUA. Com este objetivo, o Ipea realizou uma missão oficial 
aos EUA, em setembro de 2014. Nesta missão foram realizadas entrevistas com os dirigentes dos principais 
ministérios e agências de governo responsáveis pela execução dos recursos públicos em P&D, além de algumas 
das principais universidades e instituições de pesquisa norte-americanas.

Foram realizadas entrevistas com os principais dirigentes de 24 instituições, entre as quais:

a) Office of Science and Technology Policy (OSTP): órgão vinculado diretamente à Casa Branca, responsável 
pelo assessoramento ao presidente da República nos temas relativos às políticas de Ciência e Tecnologia. 
Uma de suas atribuições é promover encontros bimestrais com o presidente e os principais cientistas e 
pesquisadores do país;

b) Departamentos (ministérios) da Defesa, da Energia, e da Saúde e suas instituições vinculadas, tais como 
os National Institutes of Health. Estes ministérios são responsáveis pela maior parte dos investimentos 
federais em P&D do governo norte-americano;

c) agências como a Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa) e o Advanced Research Projects Agency –  
Energy (Arpa-e), que são exemplos de sucesso no desenvolvimento de novas tecnologias nos EUA;

d) instituições como National Aeronautics and Space Administration (Nasa), que é vinculada diretamente à Casa 
Branca, e o National Institute of Standards and Technology (NIST), vinculado ao Departamento de Comércio;

e) alguns laboratórios nacionais vinculados ao Departamento de Energia;

f ) algumas das principais universidades e instituições de pesquisa norte-americanas, tais como Harvard e o 
Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Os seis artigos apresentados neste boletim baseiam-se, portanto, tanto na literatura sobre essas instituições 
quanto nas entrevistas realizadas com os seus dirigentes.

No primeiro artigo, Fernanda De Negri e Flávia de Holanda Schmidt Squeff analisam a evolução do orçamento 
federal norte-americano em P&D, ao longo da segunda década do século passado até os anos recentes. O artigo 
mostra que dois fatores internacionais constituíram os principais impulsos para a ampliação dos investimentos 
norte-americanos em Defesa e em P&D: a corrida espacial, iniciada com o lançamento do satélite Sputnik pela 
União Soviética, em 1958, e o acirramento da Guerra Fria. No decorrer desse período foram criadas as principais 
instituições de pesquisa que hoje constituem o núcleo do sistema de C&T norte-americano. O artigo analisa a 
distribuição do orçamento entre as principais agências responsáveis pela execução dos investimentos em P&D do 
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país, ressaltando que a diversidade das instituições de pesquisa e o foco dos investimentos propiciam a obtenção de 
resultados concretos que contribuem para o alcance das missões de cada um dos departamentos governamentais 
(ministérios) daquele país.

No segundo artigo, Flávia de Holanda Schmidt Squeff e Fernanda De Negri apresentam as principais 
características dos chamados Federally Funded Research and Development Centers (FFRDCs), instituições de 
pesquisa criadas após o fim da Segunda Guerra Mundial. Os FFRDCs foram caracterizados, em sua formação, 
por dois objetivos principais: prover grandes equipamentos para a pesquisa básica e disponibilizar infraestruturas 
seguras para os desenvolvimentos voltados à Segurança Nacional. O artigo assinala três condições que distinguem 
os FFRDCs: porte, em razão de suas equipes de centenas ou mesmo milhares de pessoas; a busca de vários 
projetos de pesquisa básica por meio de múltiplos programas; e a provisão de instalações de pesquisa adequadas 
à comunidade científica. Os laboratórios contam, ainda, com infraestruturas de pesquisa de ponta, que muitas 
vezes são compartilhadas com a comunidade científica como user facilities, o que garante a alta escala das pesquisas 
realizadas. Nas conclusões do artigo, as autoras levantam algumas reflexões e perguntam, entre outras questões: 
as instituições análogas aos FFRDCs poderiam ser mais efetivas na obtenção de resultados mais significativos 
para a ciência e a tecnologia no Brasil?

No terceiro artigo, Fernanda De Negri e Flávia de Holanda Schmidt Squeff analisam as características e as 
formas de atuação das principais instituições executoras das atividades de P&D no governo norte-americano. 
São avaliados o funcionamento e os orçamentos de pesquisa do Departamento de Defesa (DoD), da DARPA, 
dos Institutos Nacionais de Saúde (National Institutes of Health – NIH), do Departamento de Energia (DoE), da 
Nasa, da National Science Foundation (NSF), e de diversas outras instituições de pesquisa. O artigo conclui com 
a observação de que a diversidade de instrumentos e de formas de atuação em P&D nos Estados Unidos garante 
que o investimento nessa atividade seja capaz de atender a múltiplos objetivos, conforme a missão da agência 
responsável pela sua execução; além disso, a multiplicidade de instituições que compõem o sistema de C&T 
norte-americano introduz concorrência pelos recursos alocados pelo governo, condição que confere dinamismo 
e eficiência ao sistema norte-americano.

O quarto artigo, de autoria de André Tortato Rouen, analisa o regulamento das compras públicas federais 
nos Estados Unidos, o Federal Acquisition Regulation (FAR). O autor informa que, além de ser uma consolidação 
de diferentes legislações de aquisições governamentais, o FAR, ao explicitar a política de compras governamentais 
e ao apresentar a racionalidade que permeia tal política, constitui-se em um guia prático para a realização de 
aquisições no governo federal. O regulamento apresenta tratamento adequado à questão do desenvolvimento 
tecnológico e da inovação, e por reconhecer a relevância desses temas aborda de maneira diferenciada os 
processos de aquisição que envolvem riscos, alta complexidade e assimetria de informações. Nesse contexto, 
o relacionamento do Estado com fornecedores privados, principalmente nas aquisições de P&D, é encarado 
como parceria e não apenas uma transação comercial rotineira e unidirecional. O autor conclui que o sistema 
de regulamentação de compras dos Estados Unidos é bastante ilustrativo, pois demonstra a possibilidade de 
organizar um vasto conjunto de legislações e temas em um único e eficaz instrumento.

O quinto artigo, de autoria de Lenita Maria Turchi, avalia as fontes de financiamento das principais 
universidades norte-americanas, a natureza e as dimensões dos financiamentos e quais áreas do conhecimento 
recebem maior financiamento, entre outras indagações. A autora informa que as universidades americanas 
são encorajadas a estabelecer parcerias com o setor industrial na busca de financiamentos para pesquisa 
e desenvolvimento conjuntos, capazes de transformar descobertas cientificas em inovações com potencial 
comercial. Ao realizar comparações com o sistema de financiamento a pesquisas existente no Brasil, a autora 
aponta diferenças marcantes entre os dois sistemas. Além da diferença de escala, em termos do montante 
de recursos investidos pelo governo norte-americano em pesquisas fundamentais para a segurança e a 
competitividade do país, observa-se grande multiplicidade de fontes de financiamento nos EUA, que não 
existe no contexto brasileiro.

No sexto artigo, João Maria de Oliveira apresenta uma visão geral do empreendedorismo universitário 
americano e discute os resultados obtidos pelas universidades na apropriação do processo empreendedor 
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gerado por elas. O estudo mostra que o rápido aumento na transferência de tecnologia da universidade para as 
empresas se converteu em estratégia de desenvolvimento, e resultou no aumento das atividades empreendedoras 
nas universidades. O surgimento do fenômeno de transferência de tecnologia é atribuído à promulgação do 
Bayh-Dole act, aprovado pelo Congresso, em 1980, cujo grande avanço foi permitir à universidade reter os 
direitos de propriedade intelectual sobre o resultado das pesquisas desenvolvidas com recursos federais. Entre 
os benefícios da transferência de tecnologia estão a difusão tecnológica mais rápida ao público, reforçando o 
desenvolvimento econômico local e regional. Nas conclusões, o artigo informa que entre as universidades que 
melhor incorporaram as condutas empreendedoras encontra-se o MIT, que se converteu no principal berço 
gerador de empresas dentre as universidades norte-americanas.

Ao consolidar os estudos preliminares que resultaram da missão do Ipea a universidades, a departamentos 
governamentais e a agências de pesquisa nos Estados Unidos, esta edição do Radar espera contribuir para o 
conhecimento de uma rica experiência de apoio ao desenvolvimento de atividades de pesquisa e desenvolvimento, 
em condições de proporcionar ensinamentos para o caso brasileiro.


