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RESUMO 
 
 

A organização em rede através da realização de alianças externas está sendo 

considerada um modelo emergente para o crescimento econômico.  Sua importância já está 

afetando, profundamente, o desenho da organização e as suas principais características na 

lógica da inovação. A implementação do projeto proposto nesta dissertação para o 

Laboratório de Biologia Molecular Aplicada-LBMA do IFF/FIOCRUZ, pela adaptação do 

modelo de organização em rede, permite fortalecer a identificação e a integração dos 

diversos atores  (pólo científico) que interagem nas pesquisas clínicas na área de genética 

do LBMA, além de constituir meios para que se promova o contato dos diferentes grupos 

multidisciplinares, com o objetivo de estabelecer interconexões nas etapas de geração dos 

produtos e processos.  

Face ao compromisso com essa abordagem, a proposta de promoção de rede de 

pesquisa estratégica integrada pelo LBMA, a partir de um estudo de possibilidades locais 

que permita assegurar competitividade e auto-sustentabilidade, objetiva mobilizar esforços 

em equipe de pesquisadores e especialistas devotados às pesquisas genéticas desse Instituto 

e, ao mesmo tempo, promover a sua interação com diversos tipos de organizações,`tais 

como Universidades, organizações de pesquisas pública e privada e empresas médicas e 

hospitalares. O que significa maior necessidade de ampliar a base de financiamento, com a 

prestação de serviços referenciados de forma cooperativa, que sejam orientados por uma 

visão competitiva e de auto-sustentação, com vistas a assegurar bons resultados do processo 

produtivo.  

Entende-se que o reconhecimento e a legitimação social, assegurados pelo caráter de 

aplicabilidade dos resultados, viabilizariam equacionar problemas de financiamento do 

LBMA. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: planejamento estratégico; inovação organizacional; gestão de recursos; 

genética; laboratórios; academias e institutos.   
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ABSTRACT 
 

Cooperative network is considered an emergent model of economic development.  

Nowadays it deeply strikes research organization – as well as its main characteristics – 

according to the logic of innovation. In this master dissertation, we draw up a plan to 

develop a cooperative network, which permits reinforce the identification and integration of 

the different actors who share interest in the Applied Molecular Biology Laboratory - 

LBMA/IFF/FIOCRUZ’s clinical research area in genetics. As we conceive it, the model fits 

together the various multidisciplinary research groups, aiming at establishing linkages 

among the distinct phases of products and processes’ innovation.  

Committed to this approach, the aim in promoting an integrated strategic research 

network in the LBMA  – starting from a study of local opportunities which assure 

competitivety and self-sustainment – is to mobilize the efforts of these research teams and 

experts which are devoted to genetics in IFF/FIOCRUZ. Furthermore, the author expects to 

encourage new lines of communication with other research organizations, which include 

Universities, public and private research business centers and medical and hospital 

corporations. Our aim is to strengthen LBMA’s financial support through the joint-

production of knowledge and referred services, searching for a competitive and self-

sustained position, in an attempt to assign efficiency to the productive process of the 

laboratory. 

It is finally hoped that social recognition and legitimation of this research program, 

based on the possibility of application of its results, will assure the necessary funding of 

LBMA. 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: strategic planning; organizational innovation; resources management;  genetics; 

laboratories;  academies and institutes. 
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APRESENTAÇÃO 

 

À luz da experiência do Instituto Fernandes Figueira - IFF/FIOCRUZ, com a 

produção de conhecimento científico na área da genética médica e da biologia molecular - 

pesquisas básica e aplicada, bem como por força das perspectivas da pesquisa estratégica – 

um processo que integra desenvolvimento científico à prestação de serviços de diagnóstico 

e ao tratamento terapêutico da população assistida (SUS), é que optamos, como tema da 

presente dissertação, pelo planejamento de ações que venham a conduzir à criação de uma 

rede cooperativa de serviços.  É com foco nessa área de conhecimento e a partir da 

possibilidade do aprimoramento contínuo dos trabalhos nela desenvolvidos que, em face 

das dificuldades financeiras das agências de fomento, pode-se compreender a importância 

de mobilizar este potencial, com vistas à auto-sustentação das pesquisas em saúde, através 

da prestação de serviços cooperativos diversificados, por meio de iniciativa de extensão da 

pesquisa ao atendimento de conteúdo mais social.  

Com base nessa concepção da ação estratégica de absorver e gerenciar mudanças, o 

IFF, pela peculiaridade de suas pesquisas, vem manifestando grande necessidade de 

estimular a capacitação e a fixação de recursos humanos de alta qualificação no campo da 

pesquisa e de busca de novos recursos, face à efetiva redução dos financiamentos 

concedidos pelo setor público, hoje considerados altamente insuficientes para as novas 

responsabilidades e novos investimentos da pesquisa estratégica em saúde.  É face a essa 

concepção que a proposta de pesquisa, aqui formulada, considera a  articulação entre os 

setores público e privado como princípio fundamental para a nova definição e 

implementação de um novo instrumento de ação institucional do IFF/FIOCRUZ.  Ressalta-

se, portanto, a necessidade de pensar na organização de oportunidades locais: ...“é preciso 

construir a ponte entre o local e o global, como entre o micro e o macro...” (LASTRES e 

FERRAZ, 1999, p.5). 

Face ao compromisso com essa abordagem, a proposta de promoção de rede de 

pesquisa estratégica integrada pelo Laboratório de Biologia Molecular Aplicada – LBMA, a 

partir de um estudo de oportunidades locais que permita assegurar competitividade e auto-

sustentabilidade, objetiva mobilizar esforços em equipe de pesquisadores e especialistas 

devotados às pesquisas genéticas deste Instituto e, ao mesmo tempo, promover a sua 

interação com diversos tipos de instituições, tais como Universidades, instituições de 
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pesquisas pública e privada e empresas médicas e hospitalares.  O que significa maior 

necessidade de ampliar a sua base de financiamento, com a prestação de serviços 

referenciados de forma cooperativa e que sejam orientados por uma visão competitiva e de 

auto-sustentação, com vistas a assegurar a obtenção de excedentes operacionais a partir do 

próprio processo produtivo. Entende-se que o reconhecimento e a legitimação social, 

assegurados pelo caráter aplicativo dos resultados, viabilizariam equacionar problemas 

como a dependência excessiva do  orçamento público para financiar os insumos e obras 

civis de infra-estrutura laboratorial, e garantir  a manutenção dos equipamentos já 

adquiridos; a impossibilidade de aumentar o quadro de mão-de-obra direta, face às 

restrições do modelo institucional do RJU; e o óbice à terceirização, face às restrições 

jurídica e administrativa desse modelo institucional. 

Na mesma linha, se quisermos atingir a curto prazo o nível de auto-sustentabilidade, 

qual é a alternativa?  E como assentar bases estruturantes para a adoção efetiva de arranjos 

organizacionais destinados à prestação de serviços cooperativos com o setor privado?  

Entendemos que, sem dúvida, a formação de rede do tipo cogitado alavancará uma 

dinâmica de mudança de posicionamento estratégico que terá por base os empreendimentos 

focados nas novas formas de aplicar o conhecimento técnico e científico, segundo um novo 

tipo de inserção engajada dos atores às novas parcerias. 

O fato é que afiguram-se como competências essenciais do IFF as de responder às 

questões apresentadas pelo quadro sanitário nacional, a partir da obtenção de novos 

conhecimentos para prevenção, diagnóstico e terapêutica de doenças prevalentes no País e 

de contribuir para os avanços da C&T e Inovação em saúde. Em particular em face do 

potencial das pesquisas que são voltadas para o campo específico da genética médica, em 

que vem se destacando, pela sua experiência de compartilhar serviços cooperativos, o seu 

LBMA.  

 Laboratório reconhecido por estar inserido no programa “Câncer de Mama e 

Genética”, do qual fazem parte várias instituições no país, com o objetivo de fornecer um 

amplo apoio a indivíduos portadores de história familiar de câncer de mama, tanto sob o 

ponto de vista da assistência clínica quanto psicológica, tendo o sistema de saúde como 

alvo, o LBMA dedica-se a fazer pesquisas e a realizar rastreamento genético para os genes 

BRCA1 e BRCA2 em indivíduos selecionados pelo programa, além de pretender-se, 

através dele, fazer o diagnóstico molecular de Toxoplasmose, entre outros, o que 

dependeria do desenvolvimento de técnicas específicas ora já disponíveis.  O programa 
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conta com a participação de uma equipe multidisciplinar formada por doutores biólogos, 

geneticistas, oncologistas, mastologistas e psicólogos e tem o aval do comitê de ética em 

pesquisa do IFF.  

Ou seja, se consideramos não só o ambiente hoje propício para a implementação de 

novas oportunidades de arranjos locais - que estejam pautadas, simultaneamente, pela 

incorporação de racionalidade econômica e pelo conjunto de critérios que priorizem a 

relevância científica, bem como a importância do grau de excelência das atividades que 

realiza na esfera da pesquisa estratégica (Câncer de Mama – Genética) e também a 

importância de instituições-ponte como o INCA e outros Centros de Pesquisas Cooperativos 

Multi-Institucionais, certamente temos o LBMA como um forte candidato à adoção desse 

novo modelo de formação de competência. 

E, consequentemente, não só todo o apoio econômico e financeiro na garantia da 

sustentabilidade e da competitividade desse laboratório de excelência estaria sendo 

financiado a custos mais baixos pelo setor estatal mas, sobretudo, pela mobilização, de 

forma complementar àquelas disponíveis, do meio empresarial médico-hospitalar privado.          

Entendemos, portanto, que essa cultura organizacional de gestão cooperativa e de 

promoção de complementaridade na oferta de serviços de diagnóstico só irá contribuir de 

uma forma mais efetiva para a sociedade, através do retorno dos investimentos que se fazem 

necessários para o desenvolvimento da genética clínica no país. 

 É neste contexto, então, que o objetivo desta dissertação é o de planejar a 

implementação de uma rede de serviços oriundos das pesquisas de novas tecnologias para a 

assistência à saúde de alta complexidade, a partir da realização de um estudo de 

oportunidades que permita assegurar competitividade e auto – sustentabilidade do LBMA, 

pela venda de serviços.  

Especificamente, isso nos conduzirá a identificar atores de instituições públicas de 

pesquisa e empresas privadas, bem como canais de relação destas com outras instituições, 

destacando-se, entre estes, os casos de integração entre produtores de conhecimento, 

prestadores de serviços e usuários que estejam relacionados com as atividades de 

pesquisa/serviços do LBMA. E, por outro lado, irá sinalizar a necessidade de uma mudança 

fundamental na forma de gestão e de estabelecimento de estratégia organizacional para o 

LBMA, com a perspectiva de gerar maior flexibilidade e maior integração das diferentes 

funções: pesquisa, produção de serviços e gestão. 
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No tocante ao texto, além desta apresentação, o estudo está estruturado em duas 

grandes partes e subdividido em sete capítulos, sucedidos pelas considerações finais e pela 

bibliografia de referência. 

 A primeira parte, na qual estão inseridos quatro capítulos, apresenta os fundamentos 

teóricos que serviram de base para a investigação. O primeiro e o segundo capítulos fazem, 

respectivamente, uma rápida revisão conceitual e histórica das mudanças ocorridas na 

administração pública e do desenvolvimento técnico-científico nacional no contexto do SNI. 

O terceiro capítulo enfoca questões relacionadas com o sistema de saúde brasileiro, sua 

complexidade e sua desarticulação com o sistema de C&T em saúde. E o quarto capítulo 

discorre sobre as mudanças hoje observadas na produção de conhecimento, que têm sido 

associadas à constituição de um novo modo de organização da pesquisa em redes orientadas 

pelo foco da sua aplicabilidade.  

A segunda parte apresenta o LBMA como um estudo de caso sobre a concepção de 

redes cooperativas de pesquisa estratégica em saúde. O quinto capítulo apresenta questões 

inerentes aos processos que redefiniram a trajetória da FIOCRUZ durante o período da 

reforma administrativa do Estado brasileiro. O sexto capítulo, por sua vez, apresenta uma 

avaliação do papel desempenhado pelo LBMA como vanguarda da pesquisa em genética e 

em biologia molecular na gênese do IFF, ao mesmo tempo que descortina as perspectivas e 

descreve os procedimentos de investigação que foram adotados para a identificação das 

“melhores práticas” vislumbradas quanto à sua integração como parte de uma rede 

cooperativa de pesquisa estratégica em saúde. 

E, finalmente, o sétimo capítulo apresenta as principais características e 

procedimentos constitutivos da rede cooperativa que foram levantados na pesquisa de 

campo.   
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I – A REFORMA DO ESTADO, POLÍTICAS DE CT&I E 

REORGANIZAÇÃO DA PESQUISA EM SAÚDE 
 

CAP. 1 - A REFORMA DO ESTADO BRASILEIRO DE 1995: EM BUSCA DE UM 

NOVO PARADIGMA DE ORGANIZAÇÃO DO GOVERNO  

 

O tema da reforma do Estado surge com força no final da década de 70, quando 

entra em crise o modelo estatal montado no pós-guerra, o qual tinha sido o agente 

fundamental de uma era de gigantesca prosperidade das economias capitalistas, centrais e 

periféricas. 

A crise do Estado, que levaria também à crise de sua burocracia, faz ganhar mais 

força o movimento em direção a uma administração pública gerencial, ocasionado, 

principalmente, pela tendência dos países centrais em 1980, ao dar inicio a uma grande 

revolução no serviço público nessa direção.  No Reino Unido, Nova Zelândia, Austrália e 

nos Estados Unidos ocorreram  revoluções de maior profundidade. 

No decorrer da década de 80, sob o impacto de fatores externos e internos, 

redefiniu-se a agenda pública brasileira. Choques externos, como as crises do petróleo, o 

colapso do sistema financeiro internacional e os efeitos associados à terceira Revolução 

Industrial e à globalização, traduziram-se na pressão das agências internacionais em prol de 

políticas de estabilização e ajuste, que vieram caracterizar o debate público em âmbito 

mundial.  

Entre os itens da agenda pública brasileira, o tema da reforma do Estado adquiriu 

centralidade crescente em face dos requisitos da ordem internacional em mutação. Um dos 

principais fatores apontados foram os problemas fiscais enfrentados por quase todos os 

governos dos países centrais e periféricos, que se traduziram em déficits e dívidas em ritmo 

crescente de expansão, criando situações de ameaça de colapso das finanças públicas. A  

crise do setor público foi reconhecida como um dos problemas mais prementes e mais 

gerais. Nesse contexto, a ascensão de governos conservadores em países de posição 

estratégica no jogo de poder mundial, como os Estados Unidos, a Inglaterra e o Canadá, 

criou condições para o predomínio do diagnóstico neoliberal, segundo o qual o gigantismo 

estatal e o excesso de gasto seriam o grande mal a ser debelado.  Coerentemente com esse 

tipo de interpretação, a terapia proposta consistiu na drástica redução do tamanho do 
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Estado, paralelamente ao esforço para restaurar a primazia do livre mercado nas decisões 

de alocação de recursos.  

Embora a ineficiência do setor público esteja freqüentemente associada ao excesso 

de funções, agências, cargos e funcionários estatais, o problema é mais complexo e não se 

reduz à fórmula refluxo do Estado-restabelecimento do império do mercado. No caso do 

Brasil, a partir de uma perspectiva histórica, um fator primordial, é sem dúvida, a crise 

fiscal, cujo aprofundamento pôs em cheque o padrão de financiamento da matriz 

protecionista e autárquica que, em um prazo de 50 anos, transformou o Brasil em um país 

urbano-industrial. Por outro lado, cabe levar em conta o complexo de fatores estruturais 

que conduziram à corrosão da ordem estadista, em seus diferentes níveis, tais como as 

formas predominantes de articulação entre o Estado e a sociedade, as relações capital-

trabalho, o padrão de administração do conflito distributivo e a modalidade de 

relacionamento entre os setores público e privado.  

Esse processo de desgaste tem, pois, raízes profundas e causas complexas, o que 

torna inapropriadas as abordagens conjunturais e reducionistas. Sob o impacto do surto 

desenvolvimentista dos anos 70, ainda no regime militar, o país experimentou mudanças 

intensas, evoluindo para um sistema híbrido, caracterizado pela coexistência de antigas e 

novas configurações organizacionais e institucionais, processo que já se encontrava em 

estado avançado quando eclodiram os primeiros sinais de reversão de tendências na esfera 

internacional. É ilustrativo, no caso brasileiro, o processo de extenuação do Estado como 

fator de contenção de uma sociedade civil, que se expandiu aceleradamente no decorrer das 

décadas de 70 e 80 e adquiriu crescente densidade organizacional, aprofundando um grande 

descompasso entre Estado e sociedade e implodindo o antigo padrão de controle 

corporativo do Estado sobre uma estrutura social cada vez mais complexa e diferenciada. 

Com isso exacerbando as tensões associadas ao processo de modernização! 

 A prioridade atribuída aos programa de estabilização econômica  e o acirramento 

de conflitos em torno da distribuição de recursos escassos acabaram, por sua vez, por 

descaracterizar importantes itens  da agenda pública. Em nome de um enfoque racional em 

termos de gestão dos gastos públicos, desaconselhavam qualquer postura favorável ao 

aumento dos gastos sociais e, em função do aprofundamento da defasagem Estado-

sociedade, em franco desacordo com a dinâmica democratizante -  a  par da ineficácia do 

poder público na gestão dos problemas mais prementes -  impulsionavam a crise de 

governabilidade. 
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No final da década de 80, uma segunda fase de reforma iniciou-se no mundo 

desenvolvido e, na segunda metade dos anos 90, em parcela considerável nos países em 

desenvolvimento – incluindo-se aí o Brasil. Em linhas bem gerais, a agenda minimalista 

pode ser resumida em dois temas: busca de melhor desempenho e democratização do poder 

público.  No primeiro caso, destaque fica para a constituição de uma administração pública 

voltada mais para o controle a posteriori dos resultados do que ao controle estrito das 

normas e procedimentos.  Os instrumentos desse modelo são a horizontalização de 

estruturas, a flexibilização da gestão de pessoal, a criação de mecanismos contratuais de 

relacionamento entre o órgão central e as unidades descentralizadas e o fortalecimento dos 

mecanismos de avaliação de desempenho, ao que se somaram, como resultado do 

aprendizado organizacional derivado das críticas recebidas da própria análise da efetividade 

das políticas quanto às questões vinculadas à coordenação governamental, a ética no 

serviço público e à igualdade de gênero, raça e credo entre os funcionários e suas principais 

tendências.  O leque de ações chamadas de gerenciais ou pós-burocráticas é mais diverso 

entre os países do que supõe a literatura mais globalista.  Entretanto, a preocupação com a 

melhoria do desempenho, mais do que com o formalismo burocrático, além de uma visão 

mais ou menos crítica em relação à administração weberiana e sua capacidade de responder 

às demandas da sociedade contemporânea, estiveram presentes em quase todas as 

experiências.  

A democratização do poder público foi outro tema candente dessa segunda geração 

de reformas.  Nesse quesito incluem-se a prestação dos serviços públicos mais orientada ao 

cidadão-cliente e o aumento da participação dos usuários e da comunidade na avaliação 

entre o público e o privado. Tal fenômeno é observado desde os Estados Unidos da 

América até países com burocracia mais rígida, como a França. Porém, a experiência 

brasileira, nesse contexto, foi marcada pelo peso decisivo da descentralização.  O Brasil é 

um dos países do mundo que mais sofreu a influência da desconcentração do poder, dado a 

uma tradição centralizadora e oligárquica. 

À grave crise econômica, pelo não equacionamento da questão fiscal, junto com o 

aspecto inercial contido na indexação – de um longo ciclo inflacionário - somou-se a 

necessidade de construir novas instituições estatais num país recém democratizado. Por sua 

vez, a redemocratização brasileira envolvia, primeiramente, lidar com demandas sociais 

represadas durante décadas. Além disso, seria necessário erigir um novo sistema político, 

que garantisse a vigência plena da democracia e condições razoáveis de governabilidade. 
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Por outro lado, as distorções causadas pela Constituição de 1988 promoveram o 

engessamento do aparelho estatal, ao determinar, para os seus serviços de empresas 

estatais, praticamente as mesmas regras rígidas do núcleo estratégico do Estado, como a 

perda da autonomia e a instituição obrigatória do RJU, por meio da Lei 8.112 de 11/12/90, 

para todos os servidores civis da União.  O resultado dessa “burocratização” foi o 

encarecimento da máquina administrativa do Estado, tanto nos gastos com pessoal, bens e 

serviços, quanto no aumento da ineficiência dos serviços públicos.   

O governo de Fernando Henrique Cardoso, por seu turno, implanta em 1995 a 

chamada segunda reforma administrativa do Brasil, que poderá também ser chamada de 

terceira, se levarmos em consideração a reforma (no caso, o ensaio) de descentralização e 

desburocratização de 1967 e a reforma burocrática de 1936.  A reforma de 1995 apoiava-se 

na proposta de administração pública gerencial, em atenção à grande crise econômica dos 

anos 80 e na emergência da globalização, quando os dois fenômenos mundiais – 

redefinição das funções do Estado e de sua burocracia – são impostos, uma vez que a crise 

do Estado implicou a necessidade de reconstrução e reforma, ao mesmo tempo em que a 

globalização tornou imperativa a tarefa de redefinir suas funções. 

 Afirmava-se que em uma economia de integração mundial dos mercados e dos 

sistemas produtivos cabia aos Estados o dever de proteger as respectivas economias da 

competição internacional. Em um mundo globalizado, no entanto, os Estados tenderiam a 

perder força no exercício desse papel e a ter uma nova função de facilitador da economia 

nacional para a competitividade internacional.  A regulação e a intervenção dos Estados não 

estavam direcionadas, portanto, para o mercado globalizado e sim para outras funções,  

como as da saúde, educação, cultura, desenvolvimento tecnológico e investimentos de 

infra-estrutura. Segundo observação de Fernando Henrique Cardoso, em 1996, “a 

globalização modificou o papel do Estado ... a ênfase da intervenção governamental está 

dirigida quase exclusivamente para tornar possível às economias nacionais desenvolverem 

e sustentarem condições estruturais de competitividade em escala global”. (DINIZ, E., 

1997).  

Levando-se em consideração o aspecto administrativo da reforma do Estado, onde 

se observa o Estado como reflexo da sociedade, sob a ótica de pensar o Estado como sujeito 

e não como objeto, ou seja, como organismo cuja governança precisa ser ampliada em 

busca da efetividade e eficiência em prol da sociedade, o conceito de governabilidade 

estava relacionado com o equilíbrio entre as demandas do governo e sua capacidade em 
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atendê-las.   Coloca, dessa forma, o êxito do Plano Real e a reeleição de FHC como 

condições favoráveis de governabilidade para implementar a reforma de Estado, visto o 

grande apoio popular derivado do chamado “pacto democrático-reformista de 1994”. 

Nesse contexto do desenvolvimento sócio-econômico, a criação do MARE e a posse de 

Luiz Carlos Bresser Pereira foram eventos fundamentais para o processo reformista nos 

anos  FHC, com maciço patrocínio do BID para a realização de congressos e seminários na 

busca do novo Estado do Século XXI.  

A tabela a seguir reflete os temas centrais nas reformas dos anos 90 e os seus 

mecanismos institucionais que orientaram o debate da reforma do Estado, conformando 

uma agenda intitulada internacionalmente de Nova Gestão Pública.  (NGP). 
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Tema 

 

Mecanismos Institucionais 

 

 

 

Ajuste/Equilíbrio Fiscal 

 

•Controle/redução dos gastos públicos  

• Privatização de funções públicas 

• Reforma tributária 

 

 

 

Eficiência Gerencial 

•Descentralização 

•Criação das Performance Based Organizations  

(PBOs) 

•Introdução de Mecanismos de Mercado 

•Terceirização de Serviços Públicos 

Capacidade de Gestão (Capacity 

Building) 

•Capacitação de recursos humanos 

•Criação de estruturas de carreiras e salários 

•Avaliação e monitoramento da gestão 

 

Accountability 

 

•Maior interface com usuários dos serviços 

•Qualidade do atendimento 

•Reforma das estruturas judiciais 

•Desenvolvimento de uma cultura burocrática 

gerencial voltada para os resultados no 

atendimento ao cidadão-consumidor 

Fonte: Bangura, Y., 2000; apud REZENDE 2002. 

 

Observa-se, a propósito, que nenhuma discussão sobre a reforma do Estado pode 

deixar de levar em conta as mudanças: a) no padrão tecnológico que condiciona a 

emergência da sociedade pós-industrial ou pós-moderna; b) na crise do Estado, que é 

sobretudo de governabilidade, ou seja, a incapacidade de regular as relações entre 

economia e sociedade e os conflitos distributivos a elas inerentes, no contexto da ordem 

democrática e de um mundo globalizado; e  c) o aprofundamento de tal crise,  com impacto 

nas finanças públicas e na eficiência gerencial dos serviços oferecidos pelo Estado, 

fomentando também as crises fiscal e de governança. 
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CAP. 2 - SISTEMA NACIONAL DE INOVAÇÃO EM C&T E EVOLUÇÃO DA 

POLÍTICA PÚBLICA DE CT&I NO BRASIL 

 

 Um Sistema Nacional de Inovação (SNI) deriva de confluência social e 

institucional particulares e de características histórico-culturais (FREEMAN, 19871; 

LUNDVALL, 1992; NELSON, 1993). É construído por elementos e relações que 

determinam, em grande medida, a capacidade de aprendizado de um país e, portanto, 

aquela de inovar e de se adaptar às mudanças do ambiente (FREEMAN, 1987; 

LUNDVALL, 1992). Destaca-se, na adoção desse conceito, o esforço de diferentes autores 

que – ao discutirem as origens do SNI – apontam para a necessidade de entender tal 

processo dentro de um entorno amplo, onde se articulam mudanças técnicas, 

organizacionais e institucionais aos níveis micro e macroeconômico, salientando os 

aspectos sociais, econômicos e de políticas públicas. 

 Por outro lado, deve-se chamar a atenção para o conceito do termo inovação, que 

se refere à atividade inventiva e é encontrado, com freqüência, na literatura econômica 

com significado schumpeteriano, que enfatiza a distinção entre invenção – primeira idéia, 

também denominada, esquema ou modelo - e inovação – ligado à transação comercial. 

Nesse contexto, nem toda invenção torna-se uma inovação e, segundo essa definição, o 

mercado confere o limite, ao ter presente não apenas o potencial de comercialização do 

novo produto, processo ou sistema, mas o fato de já ser comercializado.  

 Definidas de maneira simples e direta, inovações tecnológicas referem-se à 

utilização do conhecimento sobre novas formas de produzir e comercializar bens e 

serviços. Já inovações organizacionais referem-se à introdução de novos meios de 

organizar empresas ou quaisquer outras instituições envolvendo fornecedores, produção e 

comercialização de bens e serviços. Tais inovações são vistas como complementares. 

Além de atribuir ao processo de geração e difusão de conhecimentos a função de motor do 

desenvolvimento econômico, grande parte dos economistas que estudam a temática 

associam transformações àquelas políticas e sociais. Isso se justifica pelo fato de que, 

                                                 
1 C. Freeman (1987) foi, provavelmente, o primeiro a usar o termo de uma maneira explícita  Outros trabalhos 
de grande relevância sobre o tema foram o de Nelson (1993), que em estudo comparativo sobre os 13 países 
procurou avaliar a importância de determinados atores no processo de inovação e as relações destes com as 
políticas públicas; e os de Lundvall (1992) e de Edquist (1997, 1998), que procuraram contribuir para um 
refinamento de questões conceituais sobre o conceito de sistema de inovação, apoiando-se na teoria 
evolucionista da mudança técnica (GEOPI/DPCT/UNICAMP)  
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dentro dessa linha de pensamento, considera-se o processo de desenvolvimento como 

produto das orientações e interações do ambiente histórico, político, social e econômico. 

 Ancorados nesses conceitos, os analistas identificados com a corrente neo-

schumpeteriana vêm oferecendo contribuições importantes, desde o início dos anos 1980, 

para o entendimento do papel central que ocupam as inovações e suas bases de 

conhecimento na nova ordem mundial globalizada (LASTRES e FERRAZ, 1999). 

 Destaca-se Christopher Freemann, como autor que opta, em suas reflexões, pelo 

recorte das inovações como as de grande potencial de difusão, colocando ênfase nos 

efeitos macroeconômicos e sócio-institucionais do processo produtivo.  Na concepção de  

Lundvall (1994), por seu turno, a necessidade de investir constantemente em inovação 

implica, necessariamente, em promover processos que estimulem o aprendizado, a 

capacitação e a acumulação contínua de conhecimento, vistos como recursos importantes e 

por demais estratégicos na essência do desenvolvimento.  

 Quanto ao quadro Brasil, há vários estudos identificando o caráter incompleto e 

imaturo do sistema de inovação brasileiro.  A imaturidade do sistema também pode ser 

identificada por uma comparação de indicadores de C&T com os de países representativos 

de outros estágios de avanço tecnológico. Nesse contexto, o papel da ciência nos países 

menos desenvolvidos é, portanto, o de conectar o sistema de inovação aos fluxos 

tecnológicos e científicos internacionais (ALBUQUERQUE, 2000). 

 Considera-se, a propósito, que, ao focalizar-se a atenção quase que exclusivamente 

no componente acadêmico do sistema, deixa-se de lado aquele que é o componente de 

transformação da ciência em riqueza – o setor empresarial. Já é sabido, desde Adam 

Smith, que a posição central da empresa na geração de inovação tem sido demonstrada por 

vários autores.  De modo geral, no entanto, o conceito de sistemas de inovação, a partir 

dos anos 80, passou a ter grande destaque, pois representava, em adição, a possibilidade de 

se utilizar um arcabouço teórico-analítico para compreender as diferenças entre os 

contextos de desenvolvimento sócio-econômico e técnico-científico, a influência das 

políticas de inovação na recuperação econômica de países e regiões, bem como as 

diferentes formas de apoio à mudança tecnológica e à inovação. O conceito de sistemas de 

inovação é de grande relevância pois pode, como referência institucional, contribuir para a 

maior integração de interesses políticos, acadêmicos e industriais na condução e regulação 

da pesquisa.  E isso porque, se a pesquisa atualmente é um fenômeno coletivo, as 

atividades passam a ser planejadas e avaliadas desde as suas prioridades até suas 
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conseqüências mais gerais.  Tal perspectiva exige mecanismos participativos e de 

coordenação não triviais, o que pode ser obtido com a adoção de uma visão de sistemas de 

inovação, sejam eles locais, regionais ou nacionais.  

   

2.1 – Ênfase nos Objetivos de Política Científica na montagem do SNDCT 

 

 O debate em torno do Sistema Nacional de Inovação em C&T conduz a pensar que 

a capacidade de uma nação de gerar conhecimento e converter conhecimento em riqueza e 

desenvolvimento social dependem da ação de alguns agentes institucionais geradores e 

aplicadores de conhecimento.    

  No contexto de políticas públicas, no caso brasileiro é forçoso considerar as 

dificuldades estruturais presentes para o avanço da tecnologia por razões históricas. A 

política brasileira voltada para o desenvolvimento industrial é ainda muito recente, em 

comparação com a dos países centrais geradores de tecnologias, pela falta de experiência, 

o que é reforçado pelos passos lentos de transformação da estrutura produtiva nacional ao 

longo das décadas, visto que a industrialização nacional ocorreu sob o modelo de 

substituição de importações com significativos desequilíbrios, tanto econômicos como 

sociais.    O parque brasileiro de C&T iniciou sua efetiva institucionalização na década de 

50.  As idéias básicas que orientaram esse processo foram estabelecidas ao final da 

Segunda Guerra Mundial, sob a inspiração dos Estados Unidos da América.  Porém, na 

época, procurou-se construir um consenso similar ao dos EUA, através das instituições de 

fomento (criação em 1951 do CNPq e do CBPF), e da hegemonia do apoio à pesquisa 

básica - baseado numa demanda livre estabelecida pelos pares de cientistas - que, 

evidentemente, diferenciava-se do modelo norte-americano, tanto pela dependência 

brasileira da tecnologia altamente importada, quanto pela falta de participação do 

empresariado no esforço nacional de C&T frente ao parque industrial.   Já o processo de 

aprendizado constituído pela importação de tecnologia só foi possível pela disponibilidade 

dos recursos humanos qualificados na esfera acadêmica (criação da CAPES), limitada, no 

entanto, pelas próprias características e, de  certa forma, vulnerável à ação do Estado e dos 

determinantes econômicos desta. O desenvolvimento de novas tecnologias esteve, durante 

muito tempo, voltado às empresas estatais produtoras de bens considerados estratégicos. 

Muitas delas se abasteceram das técnicas e dos conhecimentos gerados nas Universidades, 
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centros, laboratórios e institutos de pesquisa existentes ou criados ao longo desse período.  

Outras aprenderam a inovar a partir da transferência de tecnologia.  

  O esgotamento do modelo de substituição de importações e o predomínio da 

ideologia nacional-desenvolvimentista do pós guerra trouxeram a necessidade de buscar 

maior articulação entre a produção técnico-científica e a produção agrícola e industrial.  

São exemplares desse novo momento de desenvolvimento científico e tecnológico 

nacional, a criação da EMBRAPA, a articulação entre o ITA e a EMBRAER e os 

departamentos de P&D das empresas estatais como a Petrobrás.   

  Evidencia-se que a ação governamental na área de C&T esteve formalmente 

organizada, desde a primeira metade da década de 70, com o SNDCT e com os seus 

mecanismos de financiamento e de representação de interesses sob a coordenação do 

CNPq.   Além da FINEP no tocante à função de fomento, principal agente do FNDCT, 

destinado aos programas voltados para o desenvolvimento tecnológico da empresa 

nacional e do FUNTEC do BNDES.  Outras ações positivas de fomento na área 

acadêmica, instituídas principalmente pela CAPES, CNPq., FAPESP-USP e outras, nos 

últimos 20 anos, foram determinantes para a pesquisa acadêmica, especialmente em 

decorrência do acelerado crescimento de cursos de doutorado nas universidades e 

institutos de pesquisa. A dedicação, no entanto, às atividades de pesquisa científica e 

tecnológica brasileira tem, historicamente, ficado mais restrita ao ambiente acadêmico, 

fato que, por si só, já é um indicador da principal distorção observada na C&T, pela quase 

totalidade da atividade de pesquisa e desenvolvimento ocorrer em ambiente acadêmico ou 

em instituições governamentais.  

   A ausência de investimento em P&D contribuiu, portanto, para ampliar o hiato 

entre capacitação e domínio tecnológico das empresas privadas frente às suas concorrentes 

internacionais, associada às resistências de parcela do setor acadêmico de aproximar-se da 

esfera da produção, fazendo com que o Brasil permanecesse com o seu Sistema Nacional 

de Inovação imaturo, incompleto e fragmentado. (SALLES-FILHO,S.,2003). 

   

2.2 – A Busca de Consolidação do SNI pela Interação Universidade-Empresa 

 

 Isso posto, a grande ênfase, atualmente, tem sido nos estudos sobre sistemas 

regionais e locais de inovação, com destaque para projetos de recuperação da capacidade 

produtiva de regiões, tendo como exemplo os parques e polos tecnológicos. A área de 
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Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) está cada vez mais se tornando orientada ao negócio e 

a confiança das empresas em novas tecnologias e inovações está maior do que nunca. Há 

uma tendência geral entre empresas de base tecnológica em direção ao uso de recursos 

externos de P&D, por meio de alianças com Universidades, laboratórios de pesquisa e 

centros especializados, exaltando o valor do chamado design organizacional interligado ou 

integrado.  Nesse contexto, as organizações estão movendo-se da confiança na hierarquia e 

rigidez estrutural para novas formas que são mais horizontais, multifuncionais e 

dinâmicas. A criação de redes veio constituir uma excelente oportunidade de estímulo e de 

coordenação nas instituições de CT&I, impulsionando o processo inovativo. Essas redes 

não devem caracterizar-se apenas como ações de mobilização de indivíduos, considerando 

a constatação de que o conhecimento constitui um processo coletivo no qual as 

competências organizacionais oferecem sinergias não substituíveis pelas ações isoladas. 

Se o lugar da ciência e da educação é a Universidade, o lugar do desenvolvimento de 

tecnologia é, por excelência, a empresa. Uma abordagem mista de melhor estratégia de 

P&D encontra-se apoiada no processo interativo Universidade-empresa. Por outro lado, o 

elemento criador da inovação é o cientista ou o engenheiro que trabalha em P&D nas 

empresas, sejam elas voltadas para produtos ou serviços. A título de exemplo, nos EUA, 

dos 960.000 C&E trabalhando em P&D, 760.000 (80% do total) trabalham para empresas. 

(CRUZ, Carlos Henrique., 2003., p.17).  

 O entendimento de que a pesquisa aplicada e o desenvolvimento, necessários à 

criação de inovação tecnológica e competitividade, deva ocorrer na empresa, é um 

conceito ainda incipiente no Brasil. No entanto, o papel da Universidade tem se destacado 

por vários programas de interação Universidade-empresa, tendo, como exemplos,: o caso 

do ITA, que fez do Brasil um dos principais fabricantes e exportadores de aviões a jato do 

mundo (avião desenvolvido e fabricado pela EMBRAER); a ESALQ-USP, a Universidade 

Federal de Viçosa, a UNICAMP, a UFMG e outras que direcionaram para a EMBRAPA 

grupos de pesquisadores de excelência, que fizeram da soja brasileira um empreendimento 

de alta tecnologia; a USP, a UNICAMP, a UFRJ (COPPE) e outras, que estão fazendo o 

Brasil ser auto-suficiente em petróleo, através de desenvolvimento tecnológico do Centro 

de Pesquisas da Petrobrás para a extração de petróleo em águas profundas; as empresas de 

base tecnológica em São Carlos e Campinas, nascidas em torno e das Universidades; 

várias empresas do setor de alimentos;  e muitas outras que incorporam conhecimento 

diariamente a seus produtos e processos.  
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 Nessa ótica, os países da OCDE têm optado por uma política de competitividade de 

caráter seletivo, incentivando investimentos em setores intensivos em tecnologia e em 

infra-estrutura e visando ao crescimento de longo prazo. As pequenas e médias empresas 

(PMEs)  e a organização de clusters industriais têm sido enfatizadas e, contribuindo nessa 

direção, as ações de política industrial  têm se dado de forma ampla, com a função de 

articular e envolver empresas de diferentes setores e atividades com as tecnologias de 

informação e comunicação (TICs) exercendo, assim, um papel central na política 

tecnológica setorial para o  processo inovativo. 

 É importante destacar, por exemplo, que o SNI brasileiro deu um importante passo, 

no que se refere à informática, quanto à isenção de IPI e à preferência de compra por 

órgãos públicos federais de quaisquer bens ou serviços de informática produzidos 

totalmente ou com significativo valor agregado no Brasil. Em conseqüência dessa política 

nacional, várias empresas estão produzindo, com significativo sucesso, insumos para 

microcomputadores e impressoras.  

Por conta da ausência de um modelo empresarial industrial, atualmente a proposta 

de reforma do Sistema de CT&I pauta-se pela incorporação da dimensão inovação, voltada 

para a  construção de uma reputação de excelência em P&D que seja reconhecida dentro e 

fora da empresa. A realização da Conferência Nacional de CT &I, promovida pelo MCT 

em setembro de 2001, marca esse processo, assim como a proposta da Lei de Inovação 

(aguardando aprovação pelo Congresso Nacional), que procura seguir as tendências 

internacionais que indicam maior flexibilidade das normas do setor público nas questões 

relacionadas à inovação tecnológica, ao fortalecimento das ações e relações inter-

empresariais e à adequação do quadro macroinstitucional.  Do ponto de vista de 

mecanismo de financiamento, as agências do MCT (FINEP e CNPq) vêm trabalhando 

conjuntamente, criando inovações institucionais que levaram à contratação de vários 

projetos cooperativos unindo universidades e empresas. Os Fundos Setoriais, idealizados 

desde 1998 na esfera do MCT, surgiram como uma tentativa de superar o quadro  de 

instabilidade orçamentária dos recursos financeiros, incompatíveis com políticas de longo 

prazo voltadas para a inovação. 
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CAP. 3 - SISTEMA NACIONAL DE INOVAÇÃO E POLÍTICA PÚBLICA DE 

CT&I EM SAÚDE NO BRASIL – PNC&TI/S 

 

 O SNI, sob o ponto de vista histórico, deve ser considerado uma fonte importante 

de diversidade e que pode ser decomposta em componentes setoriais, sendo o setor saúde 

um dos componentes importantes, dada a sua interseção com o sistema de inovação e o 

sistema de bem-estar social (CASSIOLATO & ALBUQUERQUE, 2000). Entende-se o 

sistema de saúde como um conjunto de atores e organizações que atuam na provisão, 

financiamento e regulação de serviços de saúde; na produção, desenvolvimento, 

financiamento, distribuição e regulação de bens de saúde, como é o caso da indústria de 

equipamentos médicos e do complexo farmacêutico - abrangendo o segmento de 

medicamentos, vacinas e produtos de diagnósticos; e na pesquisa e desenvolvimento de 

produtos e processos, realizados em âmbito acadêmico e industrial (LONDOÑO & 

FRENK, 1997 apud QUENTAL, C., at al, 2001, p.138).  

 

3.1 - Entendendo o Complexo de Saúde (SUS) e seu Atraso Relativo 

 

 A situação do Sistema de Saúde brasileiro se diferencia bastante dos padrões 

vigentes nos países desenvolvidos.  Em todo o mundo, no entanto, os gastos com a 

prestação de serviços de saúde são crescentes, em razão de mudanças 

demográficas(envelhecimento da população), epidemiológicas (predomínio de doenças 

crônico-degenerativas) e da introdução de novos produtos e processos. Calcula-se que, de 

1960 a 1990, as despesas desse tipo nos dez países mais desenvolvidos situaram-se entre 

6% e 13% do produto gerado na economia.  

  Com relação à prestação dos serviços de saúde brasileiro, o sistema é organizado 

sob a égide do SUS, criado pela Constituição de 1988, que fixou o atendimento à saúde 

como um dever do Estado e universalizou o direito ao acesso gratuito.  Até então, o 

atendimento gratuito não era generalizado. As instituições do SUS distribuem-se entre as 

três esferas de governo, numa repartição de tarefas que só adquire melhor clareza quando 

atribui aos municípios o atendimento básico. Mesmo assim, esse atendimento é 

compartilhado pelos estados.   Já o atendimento hospitalar é compartilhado pelas três 

esferas quanto aos hospitais gerais. Toda a rede filantrópica filiou-se ao SUS, incentivada 

pelo fato de que o atendimento mínimo de 60 % de pacientes sob esse sistema permite a 
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isenção de contribuições previdenciárias.  Há, também, hospitais e clinicas privadas que 

trabalham para a rede SUS, chamados “contratados”.  Ao todo, a rede SUS dispõe de 

aproximadamente 6.500 hospitais (quase 500 mil leitos), realizando cerca de 12.5 milhões 

de internações hospitalares por ano e um número maior ainda de atendimentos 

ambulatoriais, envolvendo milhares de profissionais.  Hoje, o total de estabelecimentos de 

saúde para atendimento ambulatorial espalhados em todo o país eleva-se a cerca de 60 mil 

unidades. 

  No campo do sistema privado de saúde, cabe destacar, como um dos fatos mais 

marcantes no período recente, a conformação de um sub-sistema - ou mesmo de um 

sistema paralelo – privado de organização de serviços de saúde,  que tem apresentado um 

elevado potencial de crescimento.  Esse segmento está calcado, de um lado, na atuação 

competitiva de empresas operadoras de planos e seguros de saúde, envolvendo modalidades 

de autogestão, medicina em grupo, cooperativas médicas e seguradoras e, de outro lado, na 

atuação regulatória do Estado, mediante atuação da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar. O que, de fato, representa uma forma de estruturação de um espaço 

econômico delimitado, refletindo a consolidação institucional de um novo mercado de 

estratégias competitivas, envolvendo a busca de diferenciação de produtos, de clientelas e 

regiões com distintos graus de abrangências, segmentação e focalização. É esse ambiente 

proporcionado pela demanda pública de serviços correlatos aos segmentos de saúde, 

advinda da expansão da produção e da capacidade da rede de serviços, que levou o 

complexo industrial da saúde (fabricantes de vacinas, hemoderivados, reagentes para 

diagnósticos, fármacos e medicamentos, equipamentos e materiais médicos-hospitalares e 

insumos); e os prestadores de serviços públicos, privados e filantrópicos a representar mais 

de 5% do Produto Interno bruto (PIB) brasileiro. 

  Por outro lado, como decorrência da deterioração acentuada da competitividade da 

indústria nacional na década de 90, da fragilidade empresarial, do processo de abertura 

comercial e da entrada passiva no processo de globalização em saúde na fronteira 

tecnológica (onde observa-se o desenvolvimento acelerado de novas técnicas e 

procedimentos associados aos três elementos centrais da prática médica que envolvem 

tecnologia e inovação: prevenção, o diagnóstico e o tratamento e reabilitação), esse mesmo 

crescimento  faz com que se revele  a importância crescente do chamado complexo médico 

industrial,  para as economias do primeiro mundo.  Isto é, sua importância em termo de 
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setores de P&D e produção industrial de equipamentos médicos hospitalares, fármacos e 

medicamentos, vacinas e produtos para diagnóstico clínico-laboratorial e por imagem. 

  Nos EUA, em particular, base mundial da referida indústria, onde estão 45% da 

produção mundial e 45% das vendas, o crescimento da população alcançou 7% ao ano na 

década de 1990, explicando porquê é de lá que se originam os parâmetros da saúde, o 

desenvolvimento da “norma técnica” setorial e a fundamentação científica que caracterizam 

tais produtos. Ë assim que a indústria e a cultura médica norte-americana espalham sua 

influência global, ofertando “pacotes” que incluem equipamentos, insumos, procedimentos, 

serviços financeiros, tornando possível adquirir equipamentos caros e de ponta, fazendo 

com que se imponham economicamente as soluções dominantes. Fatores esses garantidores 

daquela liderança! 

 

3.2 Entendendo a desarticulação entre Sistema de Saúde e Sistema de Inovação em 

C&T 

 

 Um Sistema de Inovação em Saúde pode ser descrito como “o espaço em que 

diversos indivíduos e/ou organizações agem e/ou interagem na geração, seleção, 

transformação e difusão de tecnologias e inovações para a produção e aprimoramento de 

bens e serviços de saúde” (FIALHO apud QUENTAL, C., at al 2001, p.138). Nesse 

contexto, é de se esperar que o relacionamento entre esses atores seja compreendido numa 

diversidade de diferentes fluxos. Nos países desenvolvidos há uma certa convergência 

entre o Sistema de Saúde e o Sistema de Inovação em C&T, visto que o Estado possui um 

papel primordial na compatibilização dessas políticas, estabelecendo uma forte regulação 

sobre os agentes econômicos e a política do bem-estar da população, induzindo os 

investimentos na área de P&D. 

 No Brasil, no entanto, identifica-se uma desarticulação entre o Sistema de Saúde e 

o Sistema de Inovação em C&T, cujo problema principal está na falta de aplicação dos 

resultados de P&D no atendimento às demandas sociais e às políticas nacionais de saúde. 

Pode-se destacar, como motivos, a inexistência de relações entre as instituições de ciência 

e tecnologia e as indústrias, visando à absorção e ao desenvolvimento de produtos e 

processos; a falta de foco da política de saúde na demanda de serviços; e a falta de 

políticas regulatórias que possibilitem administrar a relação entre a capacidade de 

inovação e a garantia de consumo de produtos em saúde pela população. Essa 
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desarticulação confere um caráter imaturo ao sistema nacional de inovação brasileiro, 

notadamente no setor saúde e contribui para as principais precariedades em termos de 

bem-estar social, na medida em que a falta de investimento e de foco favorece a entrada de 

equipamentos e fármacos importados, sem qualquer incorporação de tecnologia, 

diminuindo a capacidade local de gerar inovações radicais ou incrementais e elevando o 

custo final, tornando as tecnologias de ponta inacessíveis à população de baixa renda. 

Essa desarticulação está bem caracterizada pela TABELA I, GRÁFICO I e 

QUADRO I, quanto às diferenças de foco das diversas fontes de financiamento em relação 

aos desembolsos estimados em 2001 com as atividades de pesquisa em saúde no setor 

público. 
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TABELA I 

 

DESEMBOLSOS ESTIMADOS EM 2001 COM ATIVIDADES DE PESQUISA EM 

SAÚDE NO SETOR PÚBLICO 

Em R$1000,00 

________________________________________________________________________

      FORMAÇÃO  APOIO À  

        

 FONTES   TOTAL DE PESSOAL PESQUISA 

________________________________________________________________________

  

    Ministério da Saúde          100.674              35.6170         65.057 

    Ministério da Ciência 

    e Tecnologia               156.917             92.037                     64.880 

 

 FINEP                26.577           -                    26.577   

 CNPq                130.340             92.037                     38.303 

 

   Ministério da Educação     135.018           112.790                    22.228 

   Estado de São Paulo           103.298             28.418                    74.880 

      (FAPESP) 

________________________________________________________________________

          

          TOTAL                          495.907                   268.862                  227.045 

________________________________________________________________________

  

 

FONTE: Guimarães, R., 2003, p.27 
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GRÁFICO I 

 

TOTAL (MIL R$)  - GASTOS COM FORMAÇÃO DE PESSOAL E APOIO 

 À PESQUISA 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Desembolsos estimados em 2001 com 
atividades de pesquisa em saúde em setor 

público  

156.917

26.577

130.340
103.298

135.018

100.674

Ministério da Saúde 
Ministério da Educação 
Estado de São Paulo -Fapesp
MCT - FINEP
MCT - CNPq

Fonte: elaboração própria 
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QUADRO I 

 

 

Política Nacional de Saúde, Política Nacional de C&T e Política Nacional 

de C&T em Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema Único de Saúde
Ministério da Saúde

Política Nacional de Saúde

Cerca de R$100 milhões/ano

Sistema Nacional de Saúde
Ministério da Ciência e Tecnologia

Política Nacional de C&T

Ações de C&T em Saúde
Agências federais, 

estaduais etc.

Cerca de R$400 milhões/ano,
 através de agências federais, estaduais etc.

 

 

 

 

FONTE: Guimarães, R.,2003, p.26 
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3.3 - Novas estratégias e alternativas nas políticas de C&T em Saúde  

 

  Em anos recentes, no entanto, a Organização Mundial de Saúde e outros  

organismos multilaterais,  à frente de um esforço de formulação de novas estratégias e 

alternativas de Políticas de C&T em Saúde para lidar com os desafios das desigualdades 

sociais e regionais, os quais representam um pesado obstáculo ao desenvolvimento 

econômico nacional, tolhendo a capacidade necessária para dar conta das questões que se 

apresentam frente à emergência e refletindo nas condições de saúde da população 

brasileira, mobilizou esforços na iniciativa de realização da 1a  Conferência Nacional de 

Ciência e Tecnologia em Saúde em 1994, que teve como proposta explicitar  uma Política 

Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação em Saúde (PNCT&I/S) pautada pelo  

“compromisso ético e social de melhoria – a curto, médio e longo prazos – das condições 

de saúde da população brasileira, particularmente as diferenciações regionais, buscando 

a eqüidade.“  

 Por um lado, a tecno-ciência tem trazido elementos importantes para a preservação 

e o prolongamento da vida humana.  Sua participação se estendeu não só na tecnologia,  

como também no diagnóstico e na terapia.  Permitiu avanços importantes no campo das 

doenças infecciosas; facilitou o acesso a bens e serviços e à proteção social; ofereceu 

tecnologias de relevância no campo sanitário, como vacinas e saneamento; entre outras 

ações inovadoras, como no caso na indústria farmacêutica na produção de drogas e 

medicamentos.  

 Com destaque, já se recomendava na 1ª CNCT em Saúde que a pesquisa em saúde 

se aproximasse da Política Nacional de Saúde, numa expectativa de conferir-lhe utilidade 

social e no intuito de conduzi-la segundo determinados eixos, para que a produção 

científica e tecnológica seja, além de útil, a melhor possível.  Esses eixos condutores estão 

pautados em: a) extensividade, no que se refere às categorias de pesquisa (fundamental, 

estratégica, tecnológica e operacional) e desenvolvimento; b) inclusividade,  no que se 

refere ao escopo das instituições envolvidas (Universidades, institutos de pesquisas, 

serviços de saúde, empresas do setor produtivo e Ongs), desde os produtores aos 

financiadores e consumidores da produção técnico-científica; c) seletividade,  no que se 

refere à capacidade de indução com base na escolha racional de prioridades; d) 

complementaridade entre as lógicas do mundo da saúde e do mundo da ciência, no sentido 

 24



de melhor integração, visto que o sistema de saúde identificará os alvos e o sistema de 

pesquisa contribuirá para que os mesmos sejam atendidos com prioridade e efetividade;  e) 

competitividade,  no que se refere à forma de seleção dos  projetos técnicos e científicos, 

feita pela competição qualitativa, transferência nos critérios de financiamento e 

racionalidade das escolhas;  f) mérito relativo à qualidade dos produtos; e g) relevância 

social, no que se refere ao caráter de utilidade dos conhecimentos produzidos,  seja no 

sentido do avanço do conhecimento, seja no da aplicação dos resultados à solução de 

problemas.  

 Nesse contexto, ultrapassando as heranças da tradição, cuja superação depende 

quase totalmente de determinação política, a nova PNCT&I/S poderá falar, então, da 

necessidade de sustentar a pesquisa em saúde como um exercício de lógicas 

complementares.  “O mundo da pesquisa e o mundo do sistema de saúde não são integral 

ou perfeitamente superponíveis. Têm histórias, culturas e regras distintas, embora sejam 

capazes de conviver e convergir, nos marcos de objetivos corretamente estabelecidos. O 

sistema de saúde identificará os alvos e o sistema de pesquisa contribuirá para que sejam 

atendidos com efetividade. Em todos os ministérios envolvidos e também nos estados”. 

(GUIMARÃES, R., 2003). 

 Os desafios dessa nova PNCT&I/S são, portanto, os de, ao mesmo tempo: fomentar 

o avanço do conhecimento científico no setor de saúde; e orientar os vetores de 

desenvolvimento tecnológico e de inovação da indústria de equipamentos, medicamentos, 

imunizantes e outros insumos básicos à saúde. Sempre sem perder de vista os mecanismos 

de apropriação societária dos resultados alcançados no conjunto de suas ações. 

 Na análise das ações propostas pelo Grupo de Trabalho-GT constituído pela 

Portaria 16 de 10/06-2002-MCT, por seu turno, os autores revelam que ...”no conjunto 

hipotético de problemas prioritários, em qualquer país/região, podem ser identificados 

quatro grandes grupos: a) aqueles que podem ser enfrentados com uma combinação de 

intervenções disponíveis e aumento da população que os utiliza; b) aqueles que se podem 

enfrentar com a melhoria da eficiência das intervenções disponíveis; c) aqueles que se 

podem enfrentar com a melhoria do custo-efetividade das intervenções disponíveis; e d) 

aqueles que não são enfrentáveis com as intervenções disponíveis...”. Com vistas nessa 

diversidade de situações, o grupo de autores envolvidos com o tema, pesquisa em saúde,  

propõe uma agenda de prioridades com fins de  abrir espaço  para dar conta da 

complexidade inerente ao conceito de saúde.  
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 Conceitualmente, por outro lado, é dito que o progresso técnico é a força motriz do 

crescimento econômico e que a ciência é a fonte de modernização do processo de 

desenvolvimento social sustentado.  No campo da ciência não parece haver maiores 

dificuldades na delimitação nas linhas da pesquisa em saúde e na mobilização dos 

pesquisadores das ciências biológicas. Ao considerar-se, no entanto, o caráter abrangente 

de C&T/I em Saúde, revelam-se alguns aspectos problemáticos de integração, 

considerando as características estruturais e culturais de tradição brasileira.  Para tanto, o 

Estado, através de um modelo de gestão, deve ter atuação destacada como regulador dos 

fluxos de produção e incorporação de tecnologias; como incentivador do processo de 

inovação; e como orientador e financiador da infra-estrutura de P&D, centrado nos 

problemas primordiais quanto à: 

• Baixa modernização industrial pela ineficiência de investimentos na infra-

estrutura de P&D; 

• Falta de medidas sucessivas para redução do custo das atividades tecnológicas 

através de instrumentos fiscais e creditícios; 

• Ausência de controle estatal das forças envolvidas na relação de poder que se 

estabelece entre empresas licenciadoras e licenciadas;  

• Ineficácia na política de regulamentação da participação do capital estrangeiro e 

da reserva de mercado; 

• Baixa difusão do progresso técnico e do apoio à inovação, pela carência de 

atividades de pesquisa e desenvolvimento realizadas nas empresas; 

• Insuficiência de estímulos e facilidades para a atividade tecnológica da indústria 

integrada com o setor público (Universidade/empresa); 

• Falta de estratégias para romper o processo de desnacionalização do capital 

gerado pelas subsidiárias das empresas multinacionais (atribuição de gerar e 

desenvolver tecnologia localmente); 

• Falta de coordenação de apoio de P&D no interior do SUS; 

• Ausência de modernização dos hospitais de ensino nos quais se desenvolve a 

quase totalidade das pesquisas clínicas; 

• Falta de apoio ao custeio das atividades de ensino e pesquisa realizadas nos 

hospitais de ensino - ora financiado com os recursos do FIDEPS, afastando este 
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dos seus objetivos, em decorrência do caráter de emergência das atividades de 

assistência médica-hospitalar;  

• Falta de estímulos agregados à remuneração padrão pela prestação de serviços 

dos profissionais de saúde, ocasionando a dedicação temporária dos melhores 

profissionais ao hospital; 

• Baixa capacidade de indução existente da finalidade de ação da pesquisa junto 

às agências de fomento; 

• Ausência de mecanismos de coordenação/gerenciamento superior vinculados 

aos dois ministérios (MS e MCT) nas instâncias múltiplas de fomento; e 

• Busca de novas fontes de recursos para a pesquisa em C&T, além das 

disponíveis. 

  

 Em sintonia, portanto, com essa mudança de perspectiva de política e tendo a 

responsabilidade de intensificar as ações do Ministério da Saúde na resolução dos 

problemas de saúde e na fiscalização de suas ações, ao mesmo tempo que cumprindo um 

papel social de grande relevância para o país,  com a geração de pesquisa básica e clínica, 

o desenvolvimento de tecnologia, a produção de vacinas/reagentes e medicamentos, a 

formação e capacitação de recursos humanos, o controle de qualidade e a prestação de 

serviços médicos-hospitalares voltados em atender às demandas do SUS, mas,  

fundamentalmente, com uma participação ativa na formulação das políticas nacionais de 

C&T,  vem a FIOCRUZ, nos últimos anos,  ampliando o seu papel social com uma 

participação integrante na Política Nacional de Ciência e Inovação em Saúde-PNCT&I/S. 

 

CAP. 4 - UM NOVO PARADIGMA DE ORGANIZAÇÃO DA 

PESQUISA 
 

No plano de reflexão sobre a organização da pesquisa, por sua vez, as análises sobre 

a produção e a apropriação de conhecimento científico contemplam alguns novos 

paradigmas.  
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4.1   A Visão Pós-moderna da organização da pesquisa 

 

  Em “The New Production of Knowledge”, GIBBONS et al ,1994,  identificou a 

troca do modo 1(3) para  o modo 2(4) da prática de pesquisa, com mudanças na constituição 

da ciência para a sua contextualização crescente na socialização de conhecimento, 

sustentando que este modelo está  voltado para normas cognitivas e sociais que precisam 

ser seguidas na produção, legitimação e difusão do conhecimento. Segundo GIBBONS, ao 

contrário, o modo 1 de produção de conhecimento estaria caracterizado pelo: ambiente 

acadêmico “fechado”; contexto disciplinar; modelo hierárquico; controle de qualidade em 

ambiente acadêmico (“pares”); legitimação acadêmica; e  auto dinamismo. 

Fazendo uma análise da formulação acima, pode-se destacar que a estrutura 

disciplinar de ciência – modo 1, gradualmente estabelecida para guiar a pesquisa científica 

em Universidades,  está  suportada por práticas de pesquisas que assegurem resultados 

sólidos e tem, como objetivo,  o puro conhecimento de um determinado assunto, onde 

utiliza apenas o conhecimento científico gerado segundo normas científicas.  No modo 1, as 

normas cognitivas e sociais  devem ser seguidas na produção, legitimação e difusão do 

conhecimento baseadas em disciplina.  Dessa forma, os problemas são configurados para  

resolverem-se  em um contexto governado pelos (largamente acadêmicos)  interesses de 

uma comunidade específica, denominada de “fechada” e  de “pares”. Essas práticas, 

portanto, vêm configurar o caráter de estrutura  disciplinar. O modo de produção está então 

caracterizado pela pesquisa disciplinada, institucionalizada, amplamente, nas 

Universidades, particularizando a homogeneidade relativa de habilidades em condições 

organizacionais, de forma hierárquica.  

Como testemunha da presença do modo 1,  no Brasil, desde 1951, já fora criado, em 

âmbito federal, o Centro de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior – CAPES, 

com a finalidade de prover bolsas de estudos para estudantes brasileiros.  Com a 

organização, a partir de 1963, dos cursos de pós-graduação nas Universidades brasileiras, 

essencialmente baseadas em pesquisas para dissertações de mestrado e teses   de doutorado  

                                                 
(3) O modo 1,  referindo-se a uma forma de produção de conhecimento baseada em  um complexo de idéias, 
métodos, valores e normas, que tem crescido para controlar a difusão do modelo Newtoniano. 
 
(4) O modo 2,  configura-se quando o conhecimento é produzido em  contexto de aplicabilidade, envolvendo 
muito mais o largo alcance de perspectivas.  
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em sua maioria subvencionados pela CAPES, ficou institucionalizada a pesquisa científica 

e tecnológica universitária, sob auxílio oficial,  que corresponde ao modo da produção de 

conhecimento característico da pesquisa  acadêmica. 

Na sua visão estilizada, em contrapartida, conforme evidenciado por GIBBONS o 

modo2 está caracterizado pelo dinamismo da ciência e pesquisas na sociedade 

contemporânea - cujas mudanças aparecem direto através da distinção da pesquisa - e pode 

ser descrito em função de vários atributos que, juntos, asseguram suficientemente a 

caracterização de um novo modo de produção de conhecimento: o papel central do contexto 

de aplicação (governo, indústria, sociedade civil); a transdisciplinaridade (foco em 

problemas); a heterogeneidade e diversidade organizacional (redes, flexibilidade e 

temporalidade); a avaliação e reflexividade social (accountabilility) na definição dos 

problemas e nos resultados; bem como o controle de qualidade acadêmico e não acadêmico. 

 Em contraste com o modo 1, o modo 2 de produção de conhecimento requer uma 

troca fundamental – pensando-se desde as métaforas poderosas de ciência e tecnologia à 

complexidade da relação entre ciência e sociedade - por vantagem econômica.  Contudo, 

isso não significa o abandono do modo 1 de pesquisa.  Esse novo modo de produção de 

conhecimento não faz só o desenho da contribuição disciplinar mas, sobretudo, pode 

instalar novos arranjos além desse, essencialmente na variedade de disciplinas relevantes 

(interdisciplinaridade) e na pluralidade de abordagens legítimas sobre a questão global 

(transdisciplinaridade), cujas pesquisas envolvem um largo alcance de perspectivas com 

foco em problemas.  A produção do conhecimento no modo 2 vem, portanto, garantir a 

heterogêneidade, dadas as condições organizacionais niveladas e com estruturas flexíveis e, 

de certa forma,  mais socialmente reflexivas. O modo 1 e o modo 2,  cada um,  emprega um 

tipo diferente de controle de qualidade. De certa forma, a revisão pelos pares ainda existe 

no modo 2,  porém mais ampla, num conjunto temporário  e heterogêneo, formado por uma 

“comunidade ampliada de pares”  colaborando em um problema definido em um contexto 

específico e localizado. As funções essenciais de controle de qualidade e avaliação crítica 

do modo 2 estão além de um corpo restrito de especialistas. Envolvem, também, um 

sistema expandido de controle de qualidade (governo, sociedade civil–ONGs, entre outros).  

  Outra peculiaridade importante é que a nova produção de conhecimento é 

extremamente dependente do emergir das tecnologias de telecomunicação e informação, 

visando uma   vinculação interativa do conhecimento através de laboratórios de    pesquisas  
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público/privado, indústrias e empresas de base tecnológica, de forma bem cooperativa. Esse 

resultado de parcerias pode ser descrito como uma produção de conhecimento socialmente 

distribuído. 

Vale ressaltar, a propósito, que o impacto provocado nas organizações pelas 

tecnologias de comunicações e de informática, junto com outros fenômenos 

contemporâneos, como as novas configurações organizacionais destinadas a lidar com os 

processos de internacionalização, vêm contribuindo para a utilização da prática das 

pesquisas caracterizada pelo modo 2, que configura um modelo já observado nos países 

desenvolvidos, focado na interação universidade-empresa, no atendimento de demandas 

específicas e na formação de cadeias ou redes cooperativas entre diversos laboratórios, 

evitando a sobreposição ou repetição de atividades e caracterizando o que se poderia 

chamar de "uma divisão do trabalho científico". Dois bons exemplos disso, no Brasil, são o 

Projeto Genoma, apoiado pela Fapesp;  e o Proteoma, pela Faperj.  

 Gradualmente, torna-se cada vez mais improvável que alguém venha a renunciar à 

potencialidade das vantagens econômicas e sociais que fluem da mega rede internacional 

concebida para o mapeamento do genoma humano.  É, portanto, em torno da formação de 

redes, da pesquisa cooperativa, da abertura institucional e do aprendizado compartilhado que 

hoje a pesquisa e a inovação se organizam em base sustentável.  

 

4.2 Pesquisa Multiprofissional, orientada por resultados, com agregação de valor ao 

conhecimento 

 

Para TEECE, 1986, em segundo lugar, a necessidade  de aproveitar economias de 

escala em P&D, dividir riscos   e explorar a complementaridade de ativos – visando à 

obtenção  de economias de escopo - leva à formação de múltiplas formas de cooperação, 

configurando redes para desenvolver e explorar conhecimentos. Em Managing Intellectual 

Capital, TEECE sistematiza e apresenta de maneira extremamente clara e didática, embora 

sem abrir mão do rigor, os avanços que logrou atingir desde  “Profiting From Tecnological 

Inovation: Implications for Integration, Collaboration, Licensing and Public Policy,”  

publicado na Research Policy em 1986, No que se refere à abordagem abrangente, porém, 

mais idéias sobre a natureza do ambiente produzido pela chamada economia do 

conhecimento e as conseqüências que desta compreensão se podem extrair para o traçado 

de estratégias e de políticas públicas é que melhor justificam a inserção destas idéias no 
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contexto deste estudo. TEECE descreve a economia do conhecimento como caracterizada 

pela capacidade de gerar valor a partir das imperfeições do mercado do conhecimento, 

definindo que a capacidade de uma nação gerar conhecimento em riqueza e 

desenvolvimento social depende da ação de alguns agentes institucionais geradores e 

aplicadores de conhecimento.  Os principais agentes que compõem um sistema nacional de 

geração e apropriação de conhecimento são empresas, Universidades e governos. 

Conhecimento, competência e ativos intangíveis relacionados emergem, então, como 

aspectos-chave da competição, ao menos nos países desenvolvidos. 

Por outro lado, resulta das dificuldades intrínsecas e legais para a apropriação do 

conhecimento produzido por terceiros um conjunto de fatores – facilmente perceptíveis nas 

indústrias de tecnologias dinâmicas, que conduzem a uma economia de feedbacks  positivos, 

onde as vantagens são amplificadas e, em decorrência, os retornos são crescentes.  Tais 

fatores incluem a criação de padrões e efeitos de rede, que explicam as preferências dos 

consumidores; o alto investimento necessário para a mudança de tecnologia pelos 

consumidores; e as barreiras à entrada criadas pelos investimentos realizados em pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) e pela experiência acumulada, esta última especialmente quando a 

base de conhecimento relevante é pouca codificada.  Segundo TEECE, os meios para 

capturar valor a partir do conhecimento está na construção das chamadas capacitações 

dinâmicas.5 

Em relação às capacitações dinâmicas, dois aspectos são enfatizados: a mudança no 

ambiente e o papel chave da administração estratégica em adaptar, integrar, interagir e 

reconfigurar capacidades organizacionais, recursos e competências funcionais  - internas  e 

externas quando o ambiente está em mutação.  Tais vantagens têm sua origem em 

capacidades dinâmicas enraizadas em rotinas de alta performance, que operam no interior da 

organização e que estão incorporadas nos processos e condicionadas pela história da 

organização.  Tal argumento não conduz, no entanto, a uma proposta de internalizar todas as 

atividades de P&D, seja numa firma, seja numa instituição pública de pesquisa.  TEECE 

destaca a necessidade de identificação dos fatores institucionais que influenciam os 

processos de inovação, bem como a possibilidade de desenvolver as capacitações 

necessárias para localizar as fontes de conhecimento e saber como utilizá-lo. Tais aspectos 

são essenciais para melhor qualificar a discussão sobre as vantagens da verticalização ou da 

                                                 
5 Capacitações dinâmicas refere-se a um conjunto de atributos que permite à organização, com presteza, 
perceber e tirar partido de novas oportunidades. 
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contratualização, pois caracterizam as atividades inter-organizacionais ou inter-firmas, tais 

como as joint ventures, acordo de co-produção, de cooperação, de distribuição cruzada e 

licenciamento de tecnologia.  Auxiliam também  a compreender, por exemplo, por que, após 

realizar uma inovação, a apropriação  desta inovação pode ser realizada por outro (s) e não 

pelo inovador. A apropriabilidade do conhecimento é vista com especial atenção para a 

negociação de licenças, assim como as implicações estratégicas e organizacionais da 

necessidade de se construírem capacitações dinâmicas, tendo como atributo mais importante 

a capacidade de gerir capital intelectual (patentes).  

A questão do aprendizado, no entanto, pela sua relevância para a compreensão de 

vários processos, deve ser abrangida numa análise sobre redes de inovação. Baseando-se em 

elementos da abordagem evolucionista, notadamente sobre os conceitos de rotinas 

organizacionais.  Nesse sentido, a organização pode combinar as diferente maneiras de 

realizar transações mercantis, buscando integração interna ou as múltiplas formas 

intermediárias de organização contratual.6 Ou seja, em ambientes tecnologicamente 

dinâmicos é necessário que as organizações ajustem seu formato ao caráter sistêmico do 

processo de inovação, de forma que as estruturas de coordenação possam converter as 

competências individuais em fontes de oportunidades (BRITTO, 1996). 

Por outro lado, o entendimento de que a pesquisa aplicada e o desenvolvimento 

(P&D) necessário à criação de inovação tecnológica e competitiva devem ocorrer na 

empresa, interagindo com o ambiente acadêmico, é um conceito ainda incipiente no Brasil, 

porém o rompimento de fronteiras  tem trazido como conseqüência maior acesso a esse 

saber.   

 

4.3 Redes Interorganizacionais 

 

 Muitas organizações, como centros de pesquisas, organismos governamentais e 

consultorias, realizam estudos sobre aglomerações espaciais de firmas em áreas hi-tec,  

onde prevalecem altos orçamentos em P&D, como o Vale do Silício localizado na 

Califórnia, bem como os estabelecimentos tradicionais incorporados à Terceira Itália.  

                                                 
6 A contratualização pode ser útil para orientar ações que visam aproveitar economia de escala em P&D, 
dividir riscos e explorar a complementaridade de ativos, visando à obtenção de economias de escopo, o que 
representa uma forma de atuação que destaca cada vez mais a necessidade de abandonar estratégias 
individualistas e enfatiza as múltiplas formas de cooperação que podem e devem ser desenvolvidas com 
destaque para atuação em redes. 
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Esses são caracterizados pela proximidade geográfica, especialização setorial, 

predominância de PMEs, cooperação inter-firmas, competição inter-firmas determinada 

pela inovação, troca de informação baseada na confiança socialmente construída, 

organizações de apoio ativas na oferta de serviços e parcerias estreitas  com o setor público 

local. 

 Existe um relativo consenso, entre vários estudos sobre as PMEs, que a solução 

para enfrentarem seus desafios de sobrevivência passaria pela formação de redes 

cooperativas, sendo os vínculos estabelecidos entre as empresas tão importantes quanto a 

noção prementemente econômica de redução de custos via usufruto de economias de 

escalas e redução das porosidades do processo produtivo.  

 De uma maneira geral, pode-se dizer que é amplamente aceito que as fontes locais 

de produtividade são importantes para as pequenas e médias empresas (PMEs) tanto para o 

seu crescimento quanto para o aumento da sua capacidade inovativa. Ou seja, a idéia de 

aglomerações torna-se explicitamente associada ao conceito de competitividade, 

principalmente a partir da década de 90, o que parcialmente explica seu forte apelo para os 

formuladores de políticas.  Dessa maneira, distritos industriais e arranjos produtivos 

tornam-se tanto unidade de análise, como objeto de ação de políticas industriais. 

 Em uma análise mais contemporânea para países desenvolvidos, a consolidação de 

vastas gamas de alianças entre diversas empresas parece ser uma coleção de acordos 

independentes.   Essas alianças estão, progressivamente, se transformando em uma enorme 

malha de atividades inter-relacionadas, ligadas de formas a poder gerar vantagens 

competitivas, visto que o próprio conceito de aglomeração tornou-se mais articulado. Um 

importante passo nessa direção foi a ligação da idéia de aglomeração com as de redes, 

especialmente no contexto de cadeias de fornecimentos e ao redor de empresas “âncora”.  

Calcada na experiência japonesa e da Terceira Itália, a cooperação entre agentes ao longo 

da cadeia produtiva passa a ser cada vez mais destacada como elemento fundamental na 

competitividade.  Todavia, dessa ênfase na cooperação autores como PORTER, 1998, ao 

desenvolverem a idéia de cluster, colocavam um peso muito maior na idéia de rivalidade 

(concorrência) entre empresas como estimulador da competitividade, definindo o conceito 

de clusters como agrupamentos ou conglomerados de empresas em uma região, em um 

determinado setor de atividade.  Dentro desse contexto, os clusters afetam a capacidade de 

competição, pelo incremento de produtividade devido ao maior acesso a informações  

especializadas, pela  expertise científico-técnico e fornecedores, pela sinalização do ritmo e 
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direção da inovação e pela própria sedimentação do cluster. Nesse sentido, esse modelo de 

rede interempresarial possibilita a aprendizagem coletiva e a geração e difusão da inovação 

através de um pólo de coordenação, uma vez que cada participante da rede contribui de 

acordo com a sua especialidade em atribuição que agregue valor setorialmente.  

 Essa tendência é facilmente perceptível pelo volume de informações que circulam 

diariamente no mundo. Aglomerações baseadas na presença de grandes empresas como em 

Baden-Wurttenburg, Alemanha, por exemplo, mostrariam a importância de suporte 

institucional regional via treinamento de alta qualidade, educação, P&D e infra-estrutura de 

telecomunicações. 

 Para se ter uma idéia do valor econômico das grandes alianças internacionais, a 

Suiça Roche, uma das maiores companhias do mundo do setor de medicamentos, anunciou 

aliança com a empresa  norte-americana CombiMatrix para desenvolver ferramentas de 

testes genéticos para doenças graves.  A Roche tenta capitalizar com a pesquisa baseada na 

genética.  A empresa já tem uma aliança de cinco anos com a Decode Genética para 

desenvolver testes de diagnósticos, usando banco de dados genético de empresa da Islândia.  

Uma aliança avaliada em mais de US$ 300 milhões. Roche e CombiMatrix fecharam um 

acordo de divisão de receita não especificada, pelo período de 15 anos.  A Roche vai pagar 

royalties e efetuar outros pagamentos nos primeiros três anos do acordo, em troca do direito 

de compra, utilizando a revenda das micromatrizes da CombiMatrix,  uma subsidiária de 

propriedade majoritária da Acacia Research, empresa de Pasadena  (California), que 

desenvolve ferramentas com base em semicondutores que identificam os genes, suas 

mutações e proteínas.  O diretor do setor de diagnósticos da Roche, Heino Von 

Prondzynski,  disse que o mercado que detecta moléstias usando ferramentas de diagnóstico 

poderá captar US$3 bilhões por ano. (Gazeta Mercantil, SP, (04/07/2001). 

 Por outro lado, se o estudo sobre sistema de inovação fornece as informações 

sobre a conformação e a dinâmica de inovação, as redes de inovação permitem identificar a 

organização de arranjos coletivos.  Rede de inovação é uma abordagem metodológica e 

conceitual que possibilita a avaliação das características e mecanismos de uma transação 

específica, por meio da análise dos atores, sua posição relativa, seus interesses, poder e as 

operações que realizam. E, especialmente, permite promover o aprendizado, pois exploram 

economias de escala e de escopo.  A capacidade de gerar inovações tem sido identificada 

consensualmente como fator chave do sucesso de empresas e nações.  Tal capacidade é 

obtida através de intensa interdependência entre diversos atores, produtores e usuários de 
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bens, serviços e tecnologias, sendo facilitada pela especialização em ambientes 

socioeconômicos comuns.      

A necessidade de compreender os casos empíricos de aglomerações e criar 

tipologias levou ao surgimento de várias abordagens de redes.  No entanto, é possível 

identificar inúmeros pontos comuns de contato entre elas, em relação à estrutura e aos seus 

atores envolvidos.  As diferenças referem-se, basicamente, às especificações dos casos 

empíricos estudados e ao peso dado a determinadas características ou vantagens. A 

abordagem de redes de inovação se mostra particularmente adequada para descrever e 

mapear as relações que se estabelecem entre diferentes atores durante o processo  de 

mudança tecnológica.  E isso para todos os tipos de atores – privados e públicos.   Para as 

instituições públicas de pesquisa, por exemplo, esse conceito é de grande importância, pois 

destaca o fato de que elas devem atuar em redes, pois necessitam buscar convergência e 

compatibilização de tecnologias. 

 

II – A REESTRUTURAÇÃO E AS PERSPECTIVAS DA PESQUISA 

ESTRATÉGICA EM SAÚDE NA FIOCRUZ: UM ESTUDO DE CASO 

SOBRE A CONCEPÇÃO DE REDES 
 

CAP. 5 - A FIOCRUZ NO CONTEXTO DA REFORMA DO ESTADO: 

TRANSFORMAÇÃO GERENCIAL 

 

O impulso à reforma do Estado brasileiro tem sido decorrente do consenso sobre a 

baixa capacidade dos governos de tornar realidade as decisões de políticas públicas pelo 

elevado grau de insulamento da burocracia e pela inexistência de mecanismos de 

flexibilização da gestão. O projeto da reforma ancorou-se numa problemática mais ampla 

sobre o papel das instituições e do impacto da qualidade da matriz institucional de uma 

sociedade sobre o seu desenvolvimento. A reforma administrativa brasileira apontou essa 

alternativa como a oportunidade de estruturar a governança pela escolha de um Estado 

distanciado das tarefas desenvolvimentistas e de provisão, para fortalecer as funções de 

promotor e regulador do desenvolvimento.  

A reforma administrativa esteve voltada para um modelo gerencial com foco na 

separação, ao nível das atividades, entre formulação de políticas públicas e a sua execução. 
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Separação essa, entre funções, de visar, por um lado, o fortalecimento da governabilidade 

por mecanismos e o fortalecimento dos mecanismos de contratualização e, por outro lado, 

um plano de mudança das funções de um Estado regulador das relações contratuais ou das 

concessões aos agentes não estatais de atividades de interesse ou relevância pública, como 

nas áreas de infra-estrutura e de serviços sociais. Esse plano para a administração buscou 

assegurar uma equação entre eficiência e responsabilidade dos agentes que executam, 

através de empresas privadas e/ou organismos sociais, as tarefas contratadas ou delegadas 

pelo Estado.  

No desenho da reforma do Estado brasileiro, destacam-se três processos básicos de 

reforma administrativa: a) a delimitação das funções do Estado, minimizadas através de 

programas de privatização, terceirização e a criação de um terceiro setor denominado 

público não estatal - Organizações Sociais/OS - para a provisão de serviços sociais e 

científicos que estariam sob a gestão de organizações estatais; b) a redução do grau de 

interferência do Estado ao efetivamente necessário, através de programas de desregulação 

dos sistemas de proteção tarifária e da produção interna, transformando o Estado em 

promotor da capacidade de competição do país no plano internacional, ao invés de protetor 

do mercado interno; e c) o aumento da governança, através de ajuste fiscal e 

organizacional, para garantir a autonomia financeira do Estado. (COSTA, N.; RIBEIRO, 

J.,1996, p.27). 

 A FIOCRUZ, em conformidade com os seus Congressos Internos, desde o início da 

década de 90 vem externando a necessidade de novos instrumentos gerenciais para 

responder aos desafios de gestão e do desenvolvimento da Ciência e Tecnologia para o 

SUS. 

Por outro lado, do ponto de vista conjuntural, os rumos da reforma do Estado foram 

altamente influenciados por razões de vinculação do desempenho das instituições públicas  

aos ditames da conjuntura econômica local e internacional.  

No tocante ao funcionamento do Estado, o Plano Diretor da Reforma do Estado-

PDRE elaborado pelo MARE efetuou um diagnóstico adequado com relação à excessiva 

burocratização dos procedimentos e baixa vocação para o funcionamento voltado aos 

resultados. Nesse desenho, são apresentadas alternativas voltadas para a transformação 

gerencial, no intuito de ampliar a capacidade de formulação, decisão e implementação de 

políticas. As principais mudanças apontaram para maior contratualização institucional e 

qualidade gerencial previamente definidas nas figuras da Agência Executiva e das 
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Organizações Sociais.  Nesse sentido, o primeiro passo decisivo consistia em abrir 

negociação  para o enquadramento da FIOCRUZ neste processo.  

Em uma ruptura de paradigmas, em que o ambiente internacional exigia das 

organizações preparo, rapidez e qualificação para poder fazer frente às constantes 

demandas tecnológicas, foi para a FIOCRUZ e para outras instituições públicas de C&T em 

geral, grande período de reflexões acerca dos desafios em torno do enfrentamento dos 

problemas, da definição de prioridades e da busca de soluções.  Nesse contexto, a 

FIOCRUZ tendo comemorado o seu centenário no ano 2000, deu início aos debates do seu 

III Congresso Interno (1998), buscando a reestruturação de sua forma gerencial na 

perspectiva da reforma do aparelho do Estado.  Contudo, o fórum dessa discussão ficou 

pautado não apenas no caráter da reforma, e de seus aspectos desejáveis e de seus riscos, 

mas em um debate ampliado e orientado para a fundamentação da natureza estratégica das 

atividades realizadas pela instituição, da conjuntura política e do compromisso social, do 

caráter público, estatal e estratégico da FIOCRUZ e da reafirmação da integralidade 

institucional.  

 Outro ponto de discussão foi a necessidade de utilização de Fundação de Apoio à 

FIOCRUZ, como um instrumento compensatório de flexibilização da remuneração de 

recursos humanos especializados e de viabilização de incentivos ao desempenho, que 

deveria ser descartado quando conquistada a autonomia gerencial e condizente com um 

modelo de gestão baseado em resultados.  

 

5.1 Gestão da FIOCRUZ: apoiada no Congresso Interno 

 

Em correspondência com essa perspectiva de reestruturação do setor público a partir 

da reforma administrativa, o tema gestão esteve presente de forma marcante em todos os 

Congressos, ordinários e extraordinários da FIOCRUZ.  

O I Congresso Interno, segundo documento final de 1988, marcou o nascimento das 

bases do modelo de gestão, não só com a criação do Conselho Deliberativo – CD7, em 

substituição ao antigo Conselho Técnico-Científico, quanto pela sua própria 

                                                 
7 O CD é um colegiado onde o subconjunto dos membros no exercício de direitos plenos – direitos  de voz e 
de voto, eleitos para um período de 4 anos,  é constituído do presidente da FIOCRUZ, do diretor da 
Associação dos Funcionários – ASFOC e dos diretores das Unidades Técnico-Científicas, além de contar com 
a participação, sem direito a voto, dos dirigentes diretamente ligados às vice-presidências da FIOCRUZ e 
demais dirigentes das Unidades Técnico-Administrativas. 
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institucionalização como fórum de participação dos funcionários na política institucional, 

através da eleição de delegados, tendo caráter propositivo no que toca ao projeto 

institucional  e caráter deliberativo no que se refere ao estatuto da FIOCRUZ.  Instituiram- 

se, na época, mecanismos eleitorais, como forma de indicação do presidente e dos diretores 

das  

Unidades Técnico-Científicas, compondo-se listas tríplices e definindo-se mecanismos que 

asseguram, até hoje, a representatividade de todos os seus integrantes. Entre outras 

diretrizes, apontou-se para a elaboração de uma nova proposta de estatuto que incorporasse 

todas as transformações promovidas. 

No II Congresso Interno (1996), o foco principal foi a discussão do Projeto 

Institucional, no sentido de mobilizar a capacidade de resposta da instituição frente às 

demandas sociais e aos desafios impostos pela nova ordem internacional, com a emergência  

dos novos paradigmas tecnológicos, dos movimentos voltados à globalização e da crise dos 

padrões estatais de intervenção.  Particularmente com relação à gestão, foram enfatizados 

os princípios de relevância, eficiência, qualidade e eficácia como a base para o 

estabelecimento de prioridades e para o direcionamento da ação institucional, podendo-se 

destacar: política de integração institucional com o compromisso social, autonomia e 

flexibilidade de gestão, compromisso com o desempenho e estabelecimento de novos 

padrões de relação público-privado. Na atividade de pesquisa, na qual a questão do 

direcionamento sempre foi e é problemática e polêmica, apontou-se a necessidade de 

adoção tanto do critério de pertinência, segundo a excelência e a vocação institucional, 

quanto do critério de relevância, segundo o impacto social, para a definição de prioridades 

institucionais. 

Enfatizou-se, além disso, a necessidade de descentralização, tendo como pré-

condição o fortalecimento do planejamento, da avaliação e da informação, que, a partir 

desta matriz, constituiu a principal inovação gerencial que foi o Plano de Objetivos e Metas 

– PO&M da FIOCRUZ. 

Também no II Congresso Interno reforçou-se a idéia da necessidade de fortalecer o 

compromisso social da FIOCRUZ e a sua capacidade de resposta, mediante a criação de um 

modelo gerencial ágil e flexível, voltado para a obtenção de resultados, superando-se 
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lógicas burocráticas de administração. Contudo, a idéia básica da política de 

descentralização era que esta deveria ser acompanhada do fortalecimento de um núcleo  

estratégico na instituição, sob pena da descentralização levar ao esgarçamento e à 

desintegração da instituição. A partir desse referencial, foram realizadas reuniões 

extraordinárias onde “experts” internos e externos focalizaram questões da reforma do 

Estado e FIOCRUZ. 

 O III Congresso Interno(1998) retoma com força o tema de inserção da FIOCRUZ 

na reforma do Estado, numa perspectiva de que a conjuntura política se mostrava mais 

flexível, favorecendo uma postura mais ativa.  A idéia de transformação da FIOCRUZ em 

Organização Social foi rejeitada, assim como a de um modelo misto.  Aquele Congresso 

tratou de retomar o objetivo de mudança gerencial da FIOCRUZ, na direção de um modelo 

comprometido com resultados e com as demandas da sociedade. Nesse contexto, o 

Congresso definiu claramente a estratégia de qualificação da FIOCRUZ como Agência 

Executiva vinculada ao MS, como um objetivo-síntese para sua caracterização como órgão 

de Estado, para a instituição de um modelo de gestão por resultado, tanto na relação da 

Instituição com o Governo Federal quanto na relação da Administração Central com as 

Unidades, e para a obtenção de maior flexibilidade administrativa. 

O IV Congresso Interno (2002), por sua vez, até então, tem como tema Ciência, 

Tecnologia e Inovação para Melhoria da Qualidade de Vida – por atribuir sentido à 

inovação, associando-a à Reforma Sanitária e à constituição do SUS, nos marcos de seus 

princípios fundadores, voltados para a eqüidade social e os direitos de cidadania, uma vez 

que  a FIOCRUZ ocupa lugar privilegiado na interface da Saúde e C&T.  

 Na concepção de uma política de recursos humanos, reafirma as teses dos II e III 

congressos internos quanto à revalorização do servidor público, o que vem exigindo um 

grande esforço de reconversão desta política resultante da reforma administrativa. Quanto à 

gestão e ao sistema de planejamento, os avanços obtidos desde a implantação do Plano de 

Objetivos e Metas – PO&M são considerados significativos para a constituição de uma 

cultura de planejamento. Porém, a gestão orientada por resultados e com foco nas 

demandas internas e sociais é o que, ainda, se pretende alcançar. No trato dessa questão 

sustentava-se que a avaliação dos resultados com monitoramento em rede e a respectiva 

responsabilidade dos gestores vem requerendo ações voltadas para a implementação de 

instrumentos modernos de gestão, além de constante aprimoramento do processo de 

descentralização das unidades que compõem a FIOCRUZ. 
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5.2 A FIOCRUZ e a pesquisa estratégica em saúde 

 

Complexo organizacional abrangente e diversificado, a FIOCRUZ tem por missão 

gerar, absorver e difundir conhecimentos científicos e tecnológicos em saúde, pelo 

desenvolvimento integrado das atividades de pesquisa e desenvolvimento, ensino, 

informação e comunicação, tecnologia e produção de bens e serviços, com a finalidade de 

proporcionar apoio estratégico ao SUS e contribuir para a melhoria de qualidade de vida da 

população e para o exercício pleno da cidadania. 

A pesquisa em saúde representa a atividade primordial da FIOCRUZ e busca a 

obtenção de novos conhecimentos para a promoção da saúde e prevenção, diagnóstico e 

terapêutica de doenças prevalentes no país, o desenvolvimento de novos processos e 

produtos para uso nestas atividades, bem como para a atuação em saúde coletiva, tendo 

como objetivo fornecer respostas às questões apresentadas pelo quadro sanitário nacional. 

No campo da pesquisa biológica/biomédica básica e aplicada, a FIOCRUZ baseia-se em 

uma complexa estrutura técnico-científica própria e externa, esta última através de 

mecanismos de cooperação técnica com instituições nacionais e estrangeiras, voltada para o 

domínio do conhecimento em doenças que afetam a população, especialmente as doenças 

transmissíveis, o estudo de suas causas e de formas de tratamento. No âmbito da pesquisa 

clínica, partindo da relação com o paciente em seu contexto sócio-ambiental, abrange 

diversos campos, da pesquisa laboratorial de ponta às ciências sociais, incluindo pesquisas 

operacionais, com grande relevância na medida em que privilegia demandas prioritárias do 

setor saúde e o ensino de pós-graduação, que proporcione respostas clínico-laboratoriais, 

modelos de atendimento ou avaliação de doenças emergentes. As atividades de pesquisa 

clínica visam ao desenvolvimento de novos conhecimentos e tecnologias de prevenção, 

diagnóstico e tratamento de doenças, bem como de inovações na prestação de serviços 

assistenciais de grande relevância. A pesquisa em saúde coletiva constitui uma outra 

vertente de investigação científica da FIOCRUZ, que envolve aspectos das ciências sociais 

aplicadas à saúde. A pesquisa histórica vem consolidando sua atenção pela qualificação de 

seus trabalhos. O resultado da produção científica da FIOCRUZ pode ser aferido, entre 

outros indicadores, pela alta qualificação de seus centros de referência nacionais e 

internacionais no controle e erradicação de várias doenças, pela apresentação de trabalhos 

em congressos e pela organização de congressos científicos, bem como pelo número de 

trabalhos publicados na forma de artigos, livros e capítulos de livros.  
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 Sob o ponto de vista histórico, alguns dos grandes momentos da FIOCRUZ, no que 

tange à pesquisa, ocorreram quando a mobilização dos pesquisadores traçou objetivos e 

alvos bem delimitados e de grande importância sanitário-social.  Esse esforço de pesquisa, 

hoje conhecido como pesquisa estratégica, tornou-se uma das prioridades no elenco das 

atividades de pesquisa da Fundação.  

Por outro lado, pelas transformações do cenário econômico sobre os efeitos da 

globalização, um dos aspectos mais debatidos nos últimos anos tem sido o das relações 

entre a pesquisa científica e a inovação tecnológica. Trabalhos recentes da OCDE, por 

exemplo, vêm procurando captar estímulos através de uma distinção entre os conceitos de 

“pesquisa básica pura” e “pesquisa básica orientada”, a qual considera explicitamente a 

importância exercida por utilizações potenciais do conhecimento na condução das 

atividades de pesquisa.  

DONALD STOKES, 1995, apud BRITTO, 2002, ressalta o valor potencial das 

atividades de pesquisa básica em termos de aplicações práticas, que extrapolam a mera 

ampliação da fronteira do conhecimento científico. Nesse contexto, propõe a substituição 

de algumas categorias presentes no modelo “linear” de inovação por outras categorias que 

expressam o processo de “overlapping” estabelecido entre a pesquisa básica e aplicada, 

definindo três atividades distintas: a) a pesquisa básica pura, inspirada por 

questionamentos relacionados à fronteira cientifica, que não estão conectados a utilizações  

econômicas potenciais; b) a pesquisa aplicada pura, que é motivada basicamente por 

utilizações potenciais do conhecimento a ser gerado; e c) a pesquisa estratégica, inspirada 

por uma conjunção de fatores correlacionados tanto a utilizações potenciais como à 

compreensão de fenômenos fundamentais . 

A ênfase na pesquisa estratégica, no Brasil, possui ainda um outro aspecto a ser 

ressaltado. Talvez não se trate apenas de priorizar um padrão original de prática de 

pesquisa, mas de recuperar uma tradição centenária nacionalista, posto que ela está na raiz 

histórica da pesquisa em saúde no Brasil, no Instituto Bacteriológico de São Paulo (com 

Adolfo Lutz), na própria origem da FIOCRUZ (no Instituto Soroterápico de Manguinhos, 

com Oswaldo Cruz recém chegado de longo estágio no Instituto Pasteur), no Instituto 

Butantã (com Vital Brasil) e no Instituto Biológico de São Paulo (com Artur Neiva e Rocha 

Lima). Todos esses, desde o final do século XIX até os anos 30 do século XX, nada mais 

fizeram do que praticar a pesquisa estratégica de seu tempo, inspirada no modelo de 

Pasteur, dada a utilização do conhecimento de fronteira e do avanço tecnológico. 
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 Simboliza-se a FIOCRUZ por essa tradição de fazer pesquisa desde a criação do 

Instituto Soroterápico Federal. A intenção de fazer do Instituto um centro de investigação 

científica original, que fundamentasse as atividades aplicadas, transparece nas publicações 

de Oswaldo Cruz. Essa tradição talvez seja o seu maior ativo nacional e internacional no 

campo da ciência e da tecnologia em saúde. (GUIMARÃES. R. 2003).  

No âmbito de apoio ao fomento à pesquisa, a ausência de uma política 

governamental contínua de financiamento para as Universidades e Instituições de Pesquisa 

na área de C&T conduziu, na década de 90, a um período dominado pelo pessimismo  e 

incredulidade dos cientistas brasileiros e a uma falta  dramática de recursos nas agências 

oficiais de financiamento à pesquisa.  O resultado foi o sucateamento de laboratórios, 

diminuição da produção científica brasileira e, na área de saúde, um prejuízo enorme na 

pesquisa social, biomédica e biológica, com interrupção de projetos estratégicos que 

serviriam de base para soluções de problemas de saúde da população brasileira, na época.  

Diante desse quadro nacional, a FIOCRUZ teve destacada participação no processo 

de redirecionamento estratégico da pesquisa, por ter observado uma redução em sua 

produção intelectual e no número de artigos científicos publicados em revistas 

internacionais indexadas de 1989 a 1992.  Assim, a Presidência da FIOCRUZ lançou, em 

1993, o Programa de Apoio à Pesquisa em Saúde (PAPES), como um dos seus mais 

importantes mecanismos de apoio e fomento à pesquisa, intensificando de uma forma 

inovadora, objetiva e competitiva a utilização dos recursos diretamente arrecadados no 

financiamento de projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. O Programa PAPES 

teve como objetivo apoiar laboratórios, núcleos, grupos de pesquisas, privilegiando temas 

multidisciplinares e integradores.  O PAPES, além de ter atendido a uma antiga 

reivindicação de apoio por parte dos pesquisadores, professores e tecnólogos da Instituição,  

estimulou o desenvolvimento de projetos de cooperação entre as diversas unidades da 

FIOCRUZ. O Edital do programa considerou dois tipos de projetos: (i) Tipo A, projetos no 

valor de até US$10.000 por ano (50 projetos com duração de dois anos); e (ii) Tipo B, 

projetos institucionais integradores propostos pelos Conselhos da Unidades (15 projetos 

com duração de dois  anos) no valor de US$100.000 por ano, correspondentes a valores 

nominais da época. Contudo, diante da boa qualificação dos projetos demandados (cerca de 

200), a avaliação dos projetos pela Comissão de Especialistas Externos para recomendação 

ao CD da FIOCRUZ optou pela recomendação de um número maior do que o inicialmente 

previsto no Edital: 84 projetos do Tipo A, e 13 Projetos do Tipo B. O investimento 
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previsto, ao todo, pela presidência da FIOCRUZ, no primeiro ano do programa, ficou em 

cerca de 1.9 milhões de dólares.  

Visando o fortalecimento da capacidade de produção científica da Instituição, deu-

se continuidade, em 1995-1996, ao PAPES-I, que, financiado através de recursos 

diretamente arrecadados, contemplou um total de 76 projetos. No biênio 1997-1998, o 

Programa - PAPES-II, obteve um incremento em torno de 6,8 % com relação ao bimestre 

anterior, perfazendo o total de 111 projetos financiados nessa mesma modalidade de 

recursos diretamente arrecadados pela FIOCRUZ. Em 2002 foi mantido e revitalizado o 

PAPES-III, contemplando 122 projetos de todas as unidades. 

 Outro marco central para a FIOCRUZ foi a I Conferência Nacional de Ciência e 

Tecnologia em Saúde - CNC&T/S, em 1994, quando ficou estabelecido que a Política de 

Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde deve ser um componente da Política Nacional de 

Saúde. Dessa postulação resultou a necessidade de fortalecer mecanismos de indução 

referidos a critérios de relevância e articulação com a agenda de prioridades em saúde.  

Neste contexto, atualmente, o processo de capacitação tecnológica da FIOCRUZ 

vem exigindo maior interação entre suas unidades de produção e unidades técnico-

científicas, visando perspectivas de ações voltadas para o processo de desenvolvimento 

direcionado à inovação em saúde.  Em tal enfoque, o Programa de Desenvolvimento 

Tecnológicos em Insumos de Saúde (PDTIS)8; o Programa de Desenvolvimento 

Tecnológico para Saúde Pública (PDTSP)9; e o Centro de Desenvolvimento Tecnológico 

em Saúde (CDTS), ao qual se articula a Planta de Protótipos e o Programa de Pesquisadores 

Visitantes e que demonstra ser um excelente mecanismo de renovação institucional, dado a 

priorização ao atendimento das necessidades dos projetos integrantes do PDTIS e PDTSP, 

são prioridades centrais estabelecidas no Plano Quadrienal de 2001-2005.  

 

CAP. 6 – A ORGANIZAÇÃO EM REDE PARA A PROMOÇÃO DA PESQUISA 

ESTRATÉGICA DO LBMA/IFF/FIOCRUZ 

 

                                                 
8 O PDTIS tem por meta prioritária gerar novos produtos e aprimorar produtos já existentes incorporando a 
perspectiva de aplicabilidade, possibilidade de produção e comercialização. 
 
9 O PDTSP visa apoiar o desenvolvimento de métodos, técnicas e serviços na área de saúde pública, 
atendendo a dimensão populacional, com pesquisa e desenvolvimento em sistemas, serviços e vigilância em 
saúde como a área clínica. 
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 A sociedade moderna atribui um elevado valor à racionalidade, à eficiência e à 

competência, face ao ritmo acelerado de mudança tecnológica, motivado, em grande parte, 

pela intensificação da competição nos mais diversos mercados em âmbito mundial. 

 Diante da crescente complexidade associada atualmente ao processo de geração, 

difusão e uso de novos conhecimentos, bem como da própria incerteza decorrente da 

globalização, a capacidade de manter processos de aprendizado tornou-se um desafio para a 

sobrevivência competitiva em vários níveis organizacionais. Por isso, as características 

estruturais da economia do conhecimento são diferentes daquilo que se convencionou 

chamar de Nova Economia, baseada na produção e circulação de informação e não de 

conhecimento (LASTRES e FERRAZ, 1999).  

 As recentes conquistas das pesquisas demonstram, segundo ora destacam os autores, 

que o conhecimento científico é transcendente aos fatos e que todo avanço tecnológico 

suscita problemas científicos, cuja solução pode consistir na invenção tanto de novas 

teorias quanto de novas técnicas de investigação, onde o conhecimento é o elemento crucial 

dos processos de aprendizagem, inovação e desenvolvimento. Esses conceitos ensejam a 

conjugação de esforços do grau de excelência das atividades da esfera científica que são 

realizadas na área da pesquisa em genética médica do LBMA/IFF/FIOCRUZ, dado o seu 

perfil de qualificação e competência na esfera acadêmica deste campo de especialização. 

 

6.1 O papel do Laboratório de Biologia Molecular Aplicada–LBMA no IFF 

 

O desenvolvimento da pesquisa no Instituto Fernandes Figueira está relacionado às 

atividades de assistência à saúde e ao ensino (pós-graduação),  abrangendo diversos campos, 

desde a pesquisa básica e aplicada em clínica médica  até o das ciências sociais em saúde, 

especialmente no que se refere à saúde da mulher, da criança e do adolescente, tendo como 

objetivo responder as questões apresentadas pelo quadro sanitário nacional, a partir da 

obtenção de novos conhecimentos para prevenção, diagnóstico e terapêutica de doenças 

prevalentes no País. 

 O esforço do Instituto Fernandes Figueira nas atividades de investigação científica 

objetiva desenvolver inovações na prestação de serviços assistenciais. Concentra-se, 

portanto, na pesquisa em clínica médica, destacando-se em campos específicos tais como 

neurofisiologia, anatomia patológica, genética médica, ginecologia, obstetrícia, biologia 

molecular, neonatologia, fisiopatologia humana, aleitamento materno, entre outras.  
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 A partir de 1995, com a crescente incorporação de modernas tecnologias nos 

projetos de pesquisa desenvolvidos no IFF, iniciou-se o denominado “Projeto Câncer de 

Mama e Genética-BNDNA”, cujo objetivo principal, entre outros específicos, é identificar 

grupamentos familiares com risco para o desenvolvimento de câncer de mama e/ou ovário 

devido a presença de mutações nos genes BRCA1 e BRCA2.  Consequentemente, apontou-

se para a necessidade de implantação do Laboratório de Biologia Molecular Aplicada 

(LBMA), para manter-se na vanguarda do desenvolvimento de técnicas de biologia 

molecular e genética médica.  Em 1997, já em pleno funcionamento, consolidou-se a 

proposta do Laboratório de servir de ponto de interação multidisciplinar através de projetos 

comuns de investigação científica e de formação e capacitação de RH, através de recursos 

concedidos pela FINEP (Projeto: 76.97.0458.00 - Subprojeto III: BANCO NACIONAL DE 

DNA – BNDNA 1997-2001).  Nos seus primeiros anos de implementação de processos de 

parcerias para a rede de pesquisa, o Projeto Câncer de Mama e Genética, através da  

Fundação Ludwig do Hospital do Câncer, em São Paulo, teve esta como colaboradora para 

a realização dos primeiros seqüenciamentos. As estratégias utilizadas no desenvolvimento 

desse projeto foram estabelecidas, a princípio, com o compartilhamento do conhecimento 

visando a qualificação de pesquisadores do LBMA-IFF com concentração em biologia 

celular e molecular voltada para o desenvolvimento de novas metodologias de processos e 

técnicas de diagnósticos moleculares. Nessa vertente interativa, cientistas pesquisadores das 

duas instituições (LBMA/IFF e o Instituto Ludwig) tiveram a oportunidade de trabalhar 

com as metodologias "Protein Truncation Test (PTT) " e "Single-Strand Conformation 

Polymorphism (SSCP)".                               . 

 Por outro lado, a longo prazo, através do Serviço de Mastologia do IFF, numerosas 

iniciativas externas foram estabelecidas: cooperação com o Myriad Diagnostic em Salt 

Lake City, Utah; com a Universidade de Cambridge; com o IARC- International Agency of 

Research in Cancer -  Organização Mundial de Saúde-OMS em Lyon-França. No Brasil, 

com relevantes  instituições: Instituto de Mama do Rio Grande do Sul – Porto Alegre – RS; 

Universidade São Marcos – Sociedade Civil de Educação São Marcos – São Paulo-SP; 

Associação de Combate ao Câncer em Goiás – Goiânia – GO; Hospital Santa Rita Ltda. – 

Dourados-MS; Secretaria Municipal de Campo Grande – Campo Grande – MS; Associação 

Feminina de Educação e Combate ao Câncer – Vitória – ES; Faculdade de Ciências 

Médicas da Fundação Universidade de Pernambuco - Recife – PE; Fundação Dr.Amaral 
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Carvalho- Hospital Amaral Carvalho – Jaú – SP; Fundação Universidade Federal do Piauí – 

Teresina – PI; Universidade Federal do Ceará – Fortaleza – CE; Maternidade Escola 

Januário Cicco – Natal – RN; Hospital Napoleão Laureano – João Pessoa – PB; e Instituto 

Nacional de Câncer – Rio de Janeiro - RJ, entre outras.  

 Atualmente, o Banco Nacional de DNA (BNDNA) do Projeto conta com 712 

indivíduos inscritos, com seus DNAs armazenados no LBMA-IFF. Há mais de 10 anos, o 

Serviço de Mastologia - através de profissionais envolvidos em áreas multidisplinares, em 

ação conjunta com o LBMA e o Departamento de Genética Médica, vem trabalhando na 

assistência a famílias vítimas de numerosos casos de câncer, que além do aconselhamento 

genético e diagnóstico molecular, recebe orientações sobre alimentação saudável, prática de 

exercícios físicos e riscos associados ao uso de substâncias que induzem mutações.  

Em parceria com o CNPq, FINEP, FAPERJ e a FIOCRUZ (através do PAPES), o 

Laboratório recebeu apoio financeiro, considerado de grande importância para a ampliação 

da competência técnico-científica, para o fortalecimento da infra-estrutura laboratorial, para 

o treinamento de pessoal e no desenvolvimento de pesquisas que resultem em novos 

métodos diagnósticos.  O registro dos avanços do LBMA, nos seus 7 anos de existência,  

está caracterizado pelos projetos desenvolvidos e em desenvolvimento,  os quais integram 

as  linhas de pesquisas da Pós-Graduação em Saúde da Criança e da Mulher do 

IFF/FIOCRUZ, e que envolvem: 

• estudos relacionados a câncer de mama; 

• estrutura, organização e expressão de genes que codificam GTPases da superfamília a 

ras em tripanossomatídeos; 

• estudo da predisposição genética a síndromes do câncer de mama e ovário devido  à 

herança de mutações  nos genes BRCA; 

• estudo molecular de doenças genéticas relacionadas com deficiências em sistemas de 

reparo de DNA. 

 

 Esse contexto favorável permitiu ao Serviço de Mastologia  do IFF (formado por 

onze profissionais) acumular reputação, com ênfase no Banco Nacional de DNA (BNDNA) 

dando prestígio nacional e internacional.  O exemplo disso está representado por: Menção 

Honrosa de Famílial Aggregation Breast/Ovarian Cancer: Age of Onset Along Subsequent 

Generations in Brasil; Menção Honrosa do Instituto Europeu de Oncologia de Milão; 
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Menção Honrosa no III Fórum Nacional de Pesquisa em Mastologia pela Sociedade 

Brasileira de Mastologia; ‘‘Prêmio Ivo Barreto” de melhor pôster na IV Jornada Nordeste 

de Mastologia, em Teresina.  

 O resultado dessa produção científica, entre outros indicadores, pode ser aferido 

pelos eventos e cursos realizados, projetos de pesquisa, participações e comunicações em 

congressos nacionais e internacionais e desenvolvimento de novas técnicas de diagnóstico 

molecular, em andamento.  

 

6.2 Oportunidade de Integração do LBMA/IFF/FIOCRUZ em Rede Cooperativa 

 

 Dadas a potencialidade e a nova dinâmica das pesquisas biomédicas do 

LBMA/IFF/FIOCRUZ, adota-se como perspectiva de referência deste estudo de 

oportunidade local para formação de rede cooperativa, portanto: o aprofundamento da 

base local desses conhecimentos, o estabelecimento de vínculos com outras fontes de 

conhecimento e a capacidade de transformar conhecimentos tácitos em vantagens 

competitivas. É nesse cenário que surgiriam novos esforços mobilizados para a 

identificação de novas oportunidades que possibilitem, também, o potencial de geração de 

resultados técnico-econômicos voltados para a sua auto-sustentação.  

A esse propósito, um dos fatores essenciais para o alcance de resultados é 

identificar as características das novas estratégias em novos ambientes de cooperação. 

Observa-se, para uma melhor compreensão desse movimento, no entanto, que “formatos 

organizacionais enfatizam a descentralização, a interação interna e parcerias de todos os 

tipos com fornecedores e clientes, surgindo instalações de redes mundiais internas que 

permitem as empresas unir, por exemplo, atividades de P&D, produção e marketing ao 

redor do mundo...” (CASSIOLATO e LASTRES, 1999). 

Já no sentido mais amplo do paradigma das redes e das organizações em rede, 

numerosas são as aplicações recentes do conceito de rede como: a) instrumento de 

elaboração, implementação e avaliação de políticas públicas; b) método de mapeamento 

de cadeias produtivas; c) ferramenta destinada a verificar o funcionamento de setores 

regulados; e d) aplicações no campo das ciências exatas, biologia e ciências ambientais. 

(SARAVIA, 2002). 

Essa variada aplicação da idéia básica de rede tem gerado numerosos conceitos que 

pretendem explicar a realidade. Em muitos casos, a visão de rede se assemelha ao 
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tradicional conceito de sistemas.  A visão sistêmica parece tê-la inspirado. A prática 

mostra, no entanto, que a rede é um conceito largamente operacional, que permite construir 

novas realidades e modificar sistemas já existentes. 

  A idéia de "comportamento em rede" é considerada o modelo emergente para o 

crescimento econômico. Trata-se de uma metáfora para o comportamento cooperativo entre 

indivíduos, empresas e atores políticos destinado a obter "vantagens em rede" (BÖRZEL, 

1988, pp.253-273). As opiniões a respeito parecem coincidir em que uma rede, no âmbito 

público, é um conjunto de relações relativamente estáveis, de natureza não-hierárquica e 

interdependente, que vinculam uma variedade de atores que compartilham interesses 

comuns com relação a uma política e que trocam recursos para satisfazer esses interesses 

compartilhados, reconhecendo que a cooperação é a melhor maneira de atingir objetivos 

comuns e destacando que constituem arranjos multi-organizacionais para resolver 

problemas que não podem ser abordados, ou abordados facilmente, através de uma única 

organização. Face a esse entendimento, existem alguns autores que consideram as redes de 

política pública como uma metáfora para destacar o fato de que a elaboração de políticas 

envolve um grande número e ampla variedade de atores. Outros acham tratar-se de uma 

ferramenta analítica destinada a analisar as relações entre atores que interagem em um 

determinado setor de política pública. Um terceiro grupo de autores considera as redes 

como um método de análise da estrutura social. 

É nesse contexto que a idéia do estudo de oportunidades locais, que permitam 

assegurar competitividade e auto-sustentabilidade do LBMA, com a prestação de serviços 

oriundos da pesquisa genética em novas tecnologias de produtos e processos na assistência 

de alta complexidade, nos conduz à noção de rede como uma alternativa aos modelos 

hierárquico e de mercado. Servindo, nessa acepção, como instrumento para identificar os 

participantes de um sistema ou subsistema público e privado, bem como para demarcar a 

atividade, o conhecimento e os recursos de cada um desses participantes. 

Os conceitos anteriores também permitem visualizar a aplicação do conceito de rede 

às chamadas "cadeias produtivas", isto é, o conjunto das atividades que participem das 

diversas etapas de processamento ou montagem para a transformação de matérias-primas 

básicas em produtos finais, cujo elo entre segmentos, ou entre firmas, é  feito pelo mercado. 

Incluída nesse último conceito, ainda que parcialmente diferente, está a cadeia logística, 

constituída pelas atividades que integram o ciclo produtivo, que vai desde a obtenção da 

matéria-prima até ao consumo por um cliente final. 
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Veja-se, então, o conceito de complexos industriais, que nada mais são do que os 

conjuntos de cadeias produtivas que têm origem nas mesmas atividades ou convergem para 

as mesmas indústrias e mercados. Se bem que seja possível detectar esse tipo de associação 

em épocas anteriores, modernamente a cadeia produtiva passa a se comportar como se fosse 

uma só empresa, graças às inovações tecnológicas no controle à distância do fluxo de 

informações e materiais e à consolidação de capacidades gerenciais (de gestão) centradas no 

conceito de parceria - o que garante uma coordenação eficiente. 

Uma rede de Pequenas e Médias Empresas - PMEs, por sua vez,  constitui-se de um 

conjunto de empresas participando de um mesmo negócio, de forma autônoma e harmônica, 

operando  em um regime de intensa cooperação, onde cada uma das firmas executa uma ou 

mais etapas do processo de produção, comercialização e distribuição de produtos/serviços, 

assim estabelecendo-se algum tipo de complementaridade de práticas comerciais. (ABREU, 

2000, p. 26). 

Por outro lado, para ilustrar o fenômeno de parcerias, podemos mencionar ainda os 

estudos sobre análise das incubadoras de empresas de base tecnológica, visto que há “o 

caso de um hospital universitário que cede amostra para a empresa que está produzindo um 

novo kit diagnóstico para doenças sexualmente transmissíveis. Em contrapartida, a empresa 

cede os resultados da pesquisa para tese de doutorado de médicos do hospital”. (BAETA, 

1999, p.82). 

A título de exemplo, porém, é interessante notar que as empresas de base 

tecnológica não são as únicas a receberem ajuda de incubadoras, pois estas estão atendendo 

a qualquer tipo de empreendedor, tanto o de setores de serviços, quanto os vinculados, entre 

outros, à moda, ao turismo e ao design, cuja importância da parceria se manifesta através 

dos bons resultados. 

Nessa linha de raciocínio, decorrente da observação dos constantes avanços e 

tendências atuais da cooperação científica e do desenvolvimento dos processos de 

diagnóstico em genética médica, é que associamos a constituição de arranjos locais e 

interativos à possibilidade do LBMA captar recursos através da comercialização de seus 

serviços, respondendo às oportunidades de parcerias - pública e privada - para a inovação 

cooperativa em serviços de diagnóstico de alta complexidade.  

  E, segundo esse eixo analítico, também possibilitar, com a identificação de nichos 

de “mercado”, a aceleração do ritmo do processo de auto-sustentação e de busca de 

competitividade do IFF. Dessa perspectiva, contudo, considera-se, como segundo fator 
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decisivo da formulação de estratégias, a operacionalização dessas ações segundo princípios 

de responsabilidade e ética, face ao que, atualmente, já são identificados parceiros 

cooperativos, porém, de forma fragmentada. 

 

6.3 – Formulação do Problema e Planejamento da Pesquisa de Campo 

 

O conhecimento, como um dos principais insumos para a geração de riqueza, 

passou a ser reconhecido como tal a partir da influência da tecnologia da informação trazida 

pela Internet, que possibilitou uma mudança nos padrões de comunicação em nível global,  

visando interagir o conhecimento de forma bem cooperativa, através das chamadas “redes”. 

A tecno-ciência tem gerado resultados importantes para a preservação e o prolongamento 

da vida humana. Sua contribuição se estendeu não só à tecnologia, como também ao 

diagnóstico e à terapia. 

Analisando as transformações no processo de produção de conhecimento,  

principalmente na área das ciências biológicas, o modo emergente da produção do 

conhecimento  está voltado para orientar a solução de problemas que são gerados  e 

sustentados no contexto da aplicação. No contexto dessa abordagem, o foco em uma 

aplicação particular e no desenvolvimento vem cada vez mais agregando valor econômico, 

sendo a biotecnologia um dos principais exemplos.  O processo de universalização do 

conhecimento e as práticas daí decorrentes têm colocado as ações de integração e 

cooperação técnica e científica como imprescindíveis ao desenvolvimento das instituições.  

Por outro lado, a geração de recursos apresenta elementos novos para os Institutos 

de Pesquisas públicas.  Gerar recursos significa vender produtos e serviços no mercado e aí 

entram aspectos que, efetivamente, são necessários como alvo de planejamento estratégico 

institucional.  Nesse novo cenário emergem ações prioritárias a serem respaldadas em 

valores e competências, visando a inserção do LBMA em novos padrões de relacionamento 

entre setores público e privado. 

A proposta de planejamento para a promoção de rede de pesquisa estratégica 

integrada pelo LBMA, a partir de um estudo de oportunidades locais, vem mobilizar 

esforços em equipe de pesquisadores e especialistas devotados às pesquisas genéticas do 

IFF e, ao mesmo tempo, promover a sua interação com diversos tipos de instituições, tais 

como Universidades, instituições de pesquisas pública e privada e empresas médicas e 

hospitalares. O que significa maior necessidade de ampliar a base de financiamento, com a 
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prestação de serviços referenciados de forma cooperativa, que sejam orientados por uma 

visão competitiva e de auto-sustentação, com vistas a assegurar bons resultados do processo 

produtivo. Entende-se que o reconhecimento e a legitimação social, assegurados pelo 

caráter de aplicabilidade dos resultados, viabilizariam equacionar problemas de funding do 

LBMA.  Problemas esses gerados pela dependência excessiva do orçamento público para 

financiar os insumos e obras civis de infra-estrutura laboratorial e a garantia da manutenção 

dos equipamentos já adquiridos; pela impossibilidade de aumentar o quadro de mão-de-

obra direta, face à perda da autonomia com a instituição da Lei 8.112 (RJU); e pelo óbice à 

terceirização, face às restrições jurídica e administrativa deste modelo institucional. 

Para atingir o objetivo da pesquisa, a metodologia utilizada partiu, portanto, da 

visualização conceitual das características constitutivas de uma rede que é definida tendo 

como referência os autores, propostas e discussões citados, buscando, com isso, entender as 

inter-relações intrínsecas ao  funcionamento deste tipo de estrutura organizacional, embora 

se restringisse aos limites de um estudo de caso de gestão estratégica que se  apoiou, na sua 

operacionalização prática, em elementos da microeconomia da gestão do conhecimento e 

nas evidências empíricas sobre os novos formatos institucionais adotados como meios de 

capturar valor a partir do conhecimento.  

Quanto às vantagens e desvantagens desse método, adotado em razão da 

complexidade do processo de globalização e do arcabouço para a formação de redes, não 

tivemos a pretensão de esgotar a sua conceituação nessa pesquisa, mas apenas a de registrar 

a sua influência no nosso objeto de estudo, dado que o objetivo central desta dissertação é o 

de apresentar uma proposta de planejamento para a implementação de uma rede com 

características próprias, bem como suas competências específicas e essenciais à sua 

estruturação. 

Mas essa perspectiva não nos impede de tratar conceitualmente esse processo que,  

certamente, conduzirá à transformação institucional!  Primeiro reconhecendo-o como 

objeto de um tipo de metodologia ligada à ação e segundo, se por metodologia, em seu 

sentido substantivo, entendermos que, sendo “o caminho e o instrumental próprios de 

abordagem da realidade (...) a metodologia inclui concepções teóricas de abordagem, o 

conjunto de técnicas que possibilitam a apreensão da realidade e também o potencial 

criativo do pesquisador” (MINAYO, 1994, p 22).  

  

6.4 – Procedimentos e Instrumentos da Pesquisa 
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Nosso objeto são instituições públicas e privadas envolvendo diversos 

atores/agentes de diferentes grupos multidisciplinares que lidam com ciência, 

desenvolvimento tecnológico, inovação e marketing.  Pareceu-nos adequado, na pesquisa 

qualitativa, portanto, aplicar o método básico de técnicas de abordagem, visto privilegiar a 

compreensão, por esses atores, da dinâmica do processo cooperativo e dos mecanismos de 

interação organizacional.  

Além deste estudo de caso basear-se em referências conceituais da literatura,  

partimos para a realização de uma pesquisa de campo no Instituto Fernandes Figueira (IFF), 

unidade da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). 

Por se tratar de um estudo de caso de base qualitativa, na etapa inicial do trabalho 

empreendemos um diagnóstico das atividades desenvolvidas pelos pesquisadores do  

LBMA, bem como sistematizamos reflexões sobre as suas perspectivas. Na segunda etapa 

utilizamos a técnica de entrevista em profundidade junto aos servidores - pessoas-chave 

pelas suas interligações com a trajetória da pesquisa – dessa unidade Institucional.  

  O instrumental de coleta de informações foi constituído de questionário, sendo este 

aplicado às categorias diferenciadas, compostas de gestores (chefes de diretorias e 

departamentos), pesquisadores doutores e mestres do IFF.  Baseou-se em um modelo de 

questionário composto de vinte questões fechadas e uma questão aberta, padronizado por 

eixos temáticos em consonância com os objetivos do estudo e sua dimensão. Foram 

abordadas variáveis de conteúdo: a) ações de planejamento, dada a possibilidade de 

implementação de uma rede de serviços com objetivos compartilhados; b) oportunidades 

geradas pelo LBMA quanto à promoção de inovação em nível de serviços de diagnóstico, 

em nível de melhoria de processo, ou contemplando mudança organizacional 

correspondente à aplicação do conhecimento gerado de forma produtiva; c) auto-

sustentabilidade do LBMA, pela captação de recursos extra-orçamentários, através da 

interação do setor público-privado, pela diferenciação dos serviços e  pela 

complementaridade de competências ou  de bens tangíveis (infra-estrutura de equipamentos 

de laboratório)  com seu parceiro; e d) processo de mudança organizacional com 

perspectiva de  flexibilidade, autonomia e marketing,  como  forma de manter o  

compromisso social.  

Os atores entrevistados, após expressarem o desejo de participação através da 

formalização do “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” (ANEXO I), foram 

orientados a avaliar e assinalar com  “X”  o que melhor retratava a sua opinião quanto às 
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variáveis abordadas, numa escala de 1 a 5,  segundo o grau de relevância da proposição 

implícita em  cada questão: 5 -  Muito importante; 4 – Importante; 3 – Média importância; 

2 – Pouca importância; 1 – Nenhuma importância (ANEXO II). 

A questão final, considerada aberta e complementar, permitiu mapear as parcerias e/ 

ou as cooperações formais e informais ora desenvolvidas como parte das atividades  

relacionadas com as pesquisas geradas pelo LBMA, simbolizando, assim, uma terceira 

etapa da pesquisa de campo, cujo resultado contribuiu na  análise da aplicabilidade destes 

formatos cooperativos e dos mecanismos de interação revelados no trabalho ao caso do 

Laboratório de Biologia Molecular Aplicada do IFF-FIOCRUZ, tendo em vista as 

necessidades apontadas no escopo deste estudo.  

 

CAP. 7 – PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E PROCEDIMENTOS 

CONSTITUTIVOS DA ESTRUTURA DE REDES IDENTIFICADOS 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar e discutir os resultados do levantamento 

correspondente às etapas da pesquisa de campo que mais contribuíram para o 

desenvolvimento. 

Para a apresentação dos resultados, a identidade dos entrevistados foi mantida em 

sigilo, de modo a preservar o anonimato dos mesmos e evitar, por conseguinte, eventual 

prejuízo decorrente das declarações prestadas.  Assim, foi possível trazer para a análise dos 

dados comentários e discussões considerados relevantes.  

Quanto às reflexões extraídas da primeira entrevista, que foi feita na etapa inicial do 

trabalho, optamos por fazer uma discussão mais adiante no texto, com vista a melhor 

auxiliar na análise geral dos resultados. Quanto à segunda etapa do trabalho, a coleta de 

dados foi efetuada entre os meses de outubro e novembro de 2003, através de um 

questionário contendo questões fechadas, à exceção de uma que foi aberta para um grupo 

de 34 (trinta e quatro) pesquisadores doutores, correspondentes ao “Corpo de Doutores da 

Pós-Graduação” do IFF, com linhas de pesquisas na área da Saúde da Criança, da Mulher e 

do Adolescente; 12 (doze) mestres com linhas de pesquisas afins; e 16 (dezesseis) gestores 

que, também, são representantes do Conselho Deliberativo do IFF, perfazendo, assim, uma 

amostra de 62 (sessenta e dois) indivíduos. Optamos por esse tipo de informante, pela sua 

posição hierárquica e titulação e pela credencial hierárquica que desfrutam nos processos de 
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decisão institucional, ou seja, por constituírem, em conjunto com os seus pares, os 

principais atores responsáveis pelos rumos da pesquisa do IFF. 

 Em termos de representatividade, obtivemos respostas de 18 (dezoito) 

pesquisadores doutores; 5 (cinco) mestres pesquisadores e 10 (dez) gestores, perfazendo o 

total de 33 (trinta e três)  entrevistados (ANEXO III).  Isso veio a corresponder a 52,4 %; a 

41.6%; e a 62.5% das respectivas categorias de entrevistados e a 53,2% do nosso universo 

pesquisado.  

 

7.1 – Análise e Interpretação dos Dados da Pesquisa de Campo - Síntese dos 

Resultados  

 

Visando uma melhor apresentação dos resultados da pesquisa de campo, os dados 

foram organizados e processados de acordo com a estrutura própria de abordagem das 

forças motrizes da constituição de redes que identificamos na primeira parte desta 

dissertação e sistematizados por blocos temáticos (ANEXO III), no sentido de dar melhor 

condição de oferecer respostas aos problemas e objetivos da pesquisa.  

A seguir, apresentamos a síntese dos resultados obtidos para as variáveis, através da 

tabulação da distribuição de freqüência e da sua respectiva representação gráfica, cuja 

importância foi submetida à apreciação dos entrevistados. 

 

• Primeiro bloco: Planejamento estratégico (mecanismo de gestão da pesquisa) 

I - Questões Respondidas 
 

Nº VARIÁVEIS-Planejamento estratégico (mecanismo de gestão da 
pesquisa) 

01 Como o IFF deve levar em consideração: 
Essa tendência para o desenvolvimento de seu planejamento estratégico? 

02 A importância da flexibilização de sua programação de atividades e da maior integração com  
outras organizações na definição de ações  estratégicas visando, por exemplo,  ganhos 
compartilhados?  

03 A  importância de adequações estratégicas para a utilização dos investimentos de infra-estrutura? 
04 A importância da comunicação, do fluxo da informação e da freqüência dos contatos relativos aos 

seus  “referenciais de competências”  para o desenvolvimento de seu planejamento estratégico? 
05 A importância de procedimentos de avaliação e seleção de projetos de pesquisa como mecanismo 

de gestão?  
06 A importância da gestão de parcerias, como melhoria  de processo com fins de captação de 

recursos de  fomento  à  pesquisa integrada? 
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II -  Representação de Freqüência  e  Gráfico dos Resultados 

 
 
 

     TABELA II - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (MECANISMO DE GESTÃO DA   PESQUISA) 
 

        

        

CATEGORIA 
 

NENHUMA 
IMPORTÂNCIA 

POUCA 
IMPORTÂNCIA 

MÉDIA 
IMPORTÂNCIA IMPORTANTE MUITO 

IMPORTANTE TOTAL 

GESTOR N 0 0 0 15 45 60 
 % 0,00 0,00 0,00 25,00 75,00 100,00 
PESQUISADOR 
DOUTOR N 0 0 0 19 89 108 
 % 0,00 0,00 0,00 17,59 82,41 100,00 
PESQUISADOR 
MESTRE N 0 0 0 5 25 30 
 % 0,00 0,00 0,00 16,67 83,33 100,00 
TOTAL N 0 0 0 39 159 198 

 % 0,00 0,00 0,00 19,70 80,30 100,00 

   
    Fonte: Do autor 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Fonte: Do autor 
 
 

 55



• Segundo bloco: Caracterização de Parcerias ou Alianças 

I - Questões Respondidas 

 

 VARIÁVEIS – Caracterização de parcerias ou alianças 
 

07 Como você vê  as perspectivas do LBMA   rea izar qualquer tipo de diagnóstico molecular  na área dal
saúde da criança, da mulher e do adolescente? 

08 Complementando a questão acima, como você vê a possibilidade do LBMA  responder essa deman- 
da de serviços de forma contínua,  melhorando o relacionamento com parceiros estratégicos? 

09 Ainda, com foco na parceria interna e externa para a formação de empreendimentos, caracterizando o
que se poderia chamar de uma “divisão do trabalho técnico-científico”,  como você vê o  LBMA  
inserido em novos padrões de relacionamento entre setores público e privado? 

10 Como deve ser vista a possibilidade do LBMA atender a demanda de serviços de diagnóstico dos 
Clientes do SUS (público) e clientes oriundos de Planos de Saúde (privado), interagindo com outros ag
na concretização de esforços conjuntos? 

11 O LBMA poderá compartilhar o uso de equipamentos de grande porte laboratorial (como exemplo, 
sequenciador automático de DNA), com outras unidades da Fiocruz.   Como você  vê  essa coope- 
ração? 

12 Com relação ao diagnóstico de mutações nos genes BRCA, já desenvolvido pelo LBMA,  há hipótese
de grande interesse do meio empresarial médico-hospitalar privado em adquirir esse tipo de serviço. 
Qual é o impacto que esse serviço poderá trazer em termos de  valor econômico para o IFF na capta- 
ção de recursos diretamente arrecadados? 

13 É  possível  que agências de fomento como FAPERJ, FINEP, CNPq, MS, MCT e outros organismos 
internacionais possam direcionar investimentos  induzidos a projetos de pesquisa voltados para o 
desenvolvimento de  Kits para diagnóstico. Como você vê a possibilidade desse segmento estimular o
aporte de recursos para a pesquisa estratégica do LBMA,  pela vantagem de  minimizar os riscos e ao
mesmo tempo de fornecer resultados mais imediatos? 

14 O IFF atende clientes de  instituições não conveniadas pelo SUS para realização de diagnóstico mole-
cular, pelo grau de diferenciação dos seus  serviços.  Considerando o valor econômico agregado a  
essa prática, como você vê a possibilidade do  LBMA  em explorar essas oportunidades de negócio, 
principalmente, junto aos planos de saúde privados como forma de agregar recursos para suas pesqui-
sas em melhoria ao compromisso social? 
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II -  Representação de Freqüência e  Gráfico dos Resultados 
 
 

  

      TABELA III - CARACTERIZAÇÃO DE PARCERIAS OU ALIANÇAS 
 
 
 

CATEGORIA 
  

NENHUMA 
IMPORTÂNCIA 

POUCA 
IMPORTÂNCIA

MÉDIA 
IMPORTÂNCIA IMPORTANTE MUITO 

IMPORTANTE TOTAL 

 
 
GESTOR N 0 1 4 34 41 80 
 % 1,25 5,00 42,50 51,25 100,00 
PESQUISADOR 
DOUTOR N 1 1 11 38 93 144 
 % 0,69 0,69 7,64 26,39 64,58 100,00 
PESQUISADOR 
MESTRE N 0 0 4 13 23 40 
  % 0,00 0,00 10,00 32,50 57,50 100,00 
TOTAL N 1 2 19 85 157 264 
  % 0,38 0,76 7,20 32,20 59,47 100,00 
 
Fonte: Do autor 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: Do autor 
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• Terceiro bloco: Caracterização de Inovação Organizacional 

I - Questões Respondidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº VARIÁVEIS – Caracterização de inovação organizacional  

 
15 O IFF deve levar em consideração a importância de  estar segmentada para o design organizacional  

voltada para inovação e gestão dinâmica, criando um ambiente, através das pesquisas, que estimule a 
interação com o meio empresarial? 

16 Projetos cooperativos incorporam a operação em rede, envolvendo atores/agentes internos e externos.
Há um relativo consenso a propósito da sua importância, por exemplo,  para a  identificação de geno-
mas. Como você vê a importância da cooperação, com ênfase no desenvolvimento de técnicas mole- 
culares desenvolvidas pelo LBMA em interação com os demais pesquisadores do IFF/FIOCRUZ em 
áreas afins? 

17 De que forma você vê a atuação do LBMA  na elaboração de projetos cooperativos de pesquisa 
 (UERJ, UFRJ, Unidades da FIOCRUZ, etc) pela necessidade de reunir capacitações mais amplas,  
seja pela própria característica das inovações,  seja ainda,  pelo maior destaque atribuído pelas agên- 
cias de fomento em estimular essa modalidade? 

18 Nas últimas décadas, as mudanças observadas no ambiente institucional acadêmico e empresarial, 
especialmente pelo surgimento de novas tecnologias - pela dinâmica das relações entre atores envol- 
vidos- levaram a uma premente necessidade de avaliação dos limites das organizações públicas. Qual
 a importância do LBMA  contar com a FIOTEC, como responsável pela negociação das prestações  
de serviços entre os pesquisadores e outras instituições? 
 

19 Nota-se uma ênfase das políticas do governo em agregar valor às pesquisas que atribuem à  proprieda-
de intelectual um papel como fonte adicional de recursos dos centros de pesquisa. Qual a importância
que você atribue a  receptividade  “tanto a nível de produto quanto a nível de melhoria de processo ou
resultados organizacional”  para o IFF? 

20 O LBMA,  pela natureza de suas pesquisas, tem ligações próximas com fontes de demandas (clientes
e usuários) e, oportunidades para ofertar seus serviços de diagnósticos ao setor público (SUS) e pri- 
vado (Planos de Saúde). Como você vê a possibilidade de um suporte organizacional (endosso, co- 
bertura, aprovação e legitimidade) na definição de perspectivas de arrecadação de recursos diretamen-
te do setor privado? 
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II - Representação de Frequência e Gráfico dos Resultados 
 

TABELA IV - CARACTERIZAÇÃO DE INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL 
 

 
 

CATEGORIA 
  

NENHUMA 
IMPORTÂNCIA 

POUCA 
IMPORTÂNCIA 

MÉDIA 
IMPORTÂNCIA 

IMPOR-
TANTE 

MUITO 
IMPOR- 
TANTE 

TOTAL 

 
 
GESTOR N 1 1 3 21 34 60 
 % 1,67 1,67 5,00 35,00 56,67 100,00
PESQUISADOR 
DOUTOR N 0 4 9 24 71 108 
 % 0,00 3,70 8,33 22,22 65,74 100,00
PESQUISADOR 
MESTRE N 0 0 2 5 23 30 
  % 0,00 0,00 6,67 16,67 76,67 100,00
TOTAL N 1 5 14 50 128 198 
  % 0,51 2,53 7,07 25,25 64,65 100,00
 
Fonte: Do autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: Do autor 
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• Quarto bloco: Possíveis parceiros internos e externos do LBMA 

 

Pela necessidade de estudos adicionais face à possível receptividade da organização 

em rede e, portanto, de mapear quais seriam os atores/agentes e a composição da rede, 

neste bloco de investigação, objetivamos identificar qual deveria ser o foco de atuação do 

LBMA com relação a seus parceiros.  

Isso é, que clientes e parceiros seriam os mais importantes para o LBMA e qual 

seria a área de atuação correspondente às atividades exercidas (serviços e pesquisas) pelos 

mesmos. Cabe registrar o interesse, a franqueza e o estímulo com que os entrevistados 

receberam a proposta de estudo do autor da pesquisa, o que foi essencial para enriquecer os 

resultados alcançados. Não obstante, acreditamos que as informações obtidas só sejam 

válidas para as principais conclusões deste  trabalho. 

De acordo com o mapeamento e processamento dos dados, identificamos 9 (nove) 

entrevistados da categoria de pesquisadores doutores; 02 (dois) da categoria de 

pesquisadores mestres; e 01 (hum) da categoria de gestor, que vem mantendo atividades 

relacionadas com as linhas de pesquisas do LBMA, identificando-o como parceiro interno 

do IFF. E, paralelamente, esses grupos, por sua vez, vêm desenvolvendo trabalhos 

cooperativos com outros parceiros nacionais e internacionais.  Assim, contamos com a 

oportunidade de mapear os atores e possíveis inter-relações. 

 

QUADRO II 

 

IDENTIFICAÇÃO DE PARCERIAS DIVERSAS 

 

  ATORES 

ENTREVISTADOS/ 

         CATEGORIA 

     ATIVIDADES 
           GRANDE ÁREA 

 

                               PARCERIAS 
                               INTRA E INTERORGANIZACIONAL 

01/1 Saúde da Mulher e 

do Adolescente 

LBMA/IFF, IPEC/FIOCRUZ, FAPERJ, CNPq, UFF,  

UFRJ, INST. LUDWIG DE PESQUISA, INCA2, 

 UNICAMP, HNSC, UFPR, UFC, UFAL, UFJF, 

 UFMG, UFRN, USP, UCS, UFRGS, UNIFESP,  

UFMA, UFS, UEMA, UNESP, FANEMA. 

02/1 Saúde da Criança LBMA/IFF, IOC/FIOCRUZ 
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03/1 Saúde da Criança LBMA/IFF, UFRJ/BIOFÍSICA,COPPE/UFRJ, 

 NIH/USA 

07/1 Saúde Criança, da Mulher 

 e do Adolescente 

LBMA/IFF, UFRJ, UERJ, CNPq, FAPERJ,  

IOC/FIOCRUZ 

10/1 Saúde da Criança da Mulher

do Adolescente 

 

LBMA/IFF, IOC/FIOCRUC, USP/RP, UNIV. 

 DA BÉLGICA, UNIV DE EDINBURGH 

12/1 Saúde da Criança da Mulher

do Adolescente 

 

LBMA/IFF, ENSP/FIOCRUZ 

15/1 Saúde da Criança da Mulher

do Adolescente 

LBMA/IFF, USP, IOC/FIOCRUZ, UFRJ, UNIV. 

 DA FILADELFIA, UNIV. DA FLÓRIDA,  

FAPERJ, CNPq, BANCO MUNDIAL 

16/1 Saúde da Mulher e do 

Adolescente 

 

LBMA/IFF, UFRJ 

18/1 Saúde da Criança da Mulher

do Adolescente 

 

LBMA/IFF, UFRJ, IOC/FIOCRUZ 

19/2 Saúde da Mulher e do 

Adolescente 

LBMA/IFF, INST. DE  MAMA DO RGS, UNIV. SÃO  

MARCOS, ASS.DE COMBATE AO CÂNCER DE 

GOIÁS,  HOSP. SANTA RITA LTDA/MG,  

SECRETARIA .MUN. DE CAMPO GRANDE, ASS.  

FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE VITÓRIA

FUND.UNIV. PERNAMBUCO, FACULDADE DR. 

AMARAL CARVALHO DE JAÚ/SP, FUNDAÇÃO 

UNIV.FED.CEARÁ, MATERN. ESCOLA JANUÁRIO 

 CICCO DE NATAL, HOSPITAL NAPOLEÃO  

LAUREANO DE JOÃO PESSOA, SCANTEK MEDICAL 

BRASIL LTDA EM RECIFE, MYRIAD DIAGNOSTIC  

SALT LAKE CITY UTAH, UNIV. DE CAMBRIDGE, 

OMS/LYON/FR, FUNDAÇÃO LUDWIG DO HOSPITAL

DE CÂNCER DE SÃO PAULO, INCA 

20/2 Saúde da Criança da Mulher

do Adolescente 

 

LBMA/IFF, IOC/FIOCRUZ, UERJ, USP 

25/0 Saúde da Mulher e do 

 Adolescente 

 

LBMA/IFF 
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7.2 – Discussão dos Resultados e Principais Conclusões do Estudo 

 

À primeira vista e de acordo com as entrevistas realizadas, as reflexões sobre as 

perspectivas de trabalho, que foram feitas pela liderança do LBMA, ajudaram a explicar as 

principais atividades desenvolvidas pelos pesquisadores e as dificuldades para por em 

prática os avanços em pesquisa e desenvolvimento de novas técnicas, evidenciando, como 

causa da pesquisa aplicada estar relegada a um segundo plano, por exemplo, a escassez de 

fundos públicos e a perda de recursos humanos, face às práticas relacionadas com a falta de 

uma gestão sujeita a um foco para alocar recursos humanos e materiais. 

Notadamente, no que diz respeito às atividades exercidas pelas competências do 

LBMA no desenvolvimento de técnicas moleculares, a entrevista revelou a expectativa 

quanto à necessidade premente de mudanças estratégicas orientadas para práticas de 

atendimento à saúde da criança, da mulher e do adolescente, que envolvam parcerias 

internas e externas. Primeiro, estabelecendo um novo conjunto de valores e metas 

estratégicas em atendimento às necessidades dos clientes-pacientes do SUS e para a 

melhoria deste e, conseqüentemente, em função do reconhecimento pela excelência, através 

de um direcionamento focado nas práticas de mercado, que ora é justificado pela 

identificação das limitações de recursos tradicionais sinalizadas pelos agentes públicos de 

fomento à pesquisa. 

Levando em conta a prestação de serviços inerente à clientela segurada pelos planos 

de saúde privados, a abordagem de atenção a práticas do atendimento foi avaliada de forma 

bastante positiva quanto a assegurar a auto-sustentabilidade do LBMA, visto que existe 

uma demanda externa, junto ao meio empresarial médico hospitalar, com interesse 

específico no diagnóstico de mutações nos genes BRCA. Verificou-se, contudo, a 

importância da implementação de ações necessárias para isso: a) processos de 

flexibilização com relação a recursos humanos; e b) otimização na utilização de recursos 

materiais, como, por exemplo, o uso compartilhado de equipamento seqüenciador 

automático de DNA, em cooperação com laboratórios do IOC-FIOCRUZ, entre outras 

disponibilidades para a obtenção de kits para diagnósticos, de forma a fazer com que o 

processo de melhoria de qualidade forneça resultados mais imediatos para uma possível 

demanda de serviços.  

Também foi verificado que a missão do IFF não deveria ser modificada; que os 

diagnósticos oferecidos pelo LBMA na área da saúde da mulher, da criança e do 
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adolescente teriam prioridade segundo doenças como, por exemplo, Toxoplasmose 

congênita ou pré-natal, DST-HPV, Rubéola e mutações em genes de predisposição ao 

BRCA 1 e BRCA2; e que, posteriormente, outros tipos de diagnósticos moleculares teriam 

possibilidade de se estenderem para outras doenças como, por exemplo, Mal Formação 

Congênita, Fibrose Cística, Citomegalovirus (CMV), Hipoplasia Pulmonar e HTLV, desde 

que sejam implementadas condições de crescimento e inovação do LBMA. Outra 

observação importante, cabe destacar, foi a de que há a possibilidade de, a médio e longo 

prazo, o LBMA patentear produtos. 

Por outro lado, reportando-nos às respostas das questões estruturadas no primeiro 

bloco - Planejamento estratégico (mecanismo de gestão da pesquisa, representadas pela 

freqüência na TABELA II e no GRÁFICO II, percebemos, no geral, o potencial de 

receptividade que foi atribuído às ações de planejamento estratégico (80,30% “muito 

importante” e 19,70% “importante”).  

Ainda com relação às ações de planejamento estratégico, outro ponto de destaque se 

refere aos altos índices de concordância por categoria de entrevistados, como se pode 

observar no GRÁFICO III: 83% para a categoria de pesquisadores mestres, seguido de 

82% para a categoria de pesquisadores doutores e de 75 % para a categoria de gestores. 

Havendo, assim, um verdadeiro consenso das categorias entrevistadas, isto nos parece ser 

um ponto decisivo para a operacionalização dessas ações, que pode ser compreendido em 

função da emergente necessidade sentida de estratégia de mudança organizacional, 

considerando a estrutura da instituição engessada num ambiente estável onde as atividades 

se desenrolam sem modificações durante muito tempo. Portanto, esse consenso veio 

permitir e oferecer resposta aos problemas formulados no escopo da nossa pesquisa e, por 

outro lado, estabelecer relação com os principais objetivos. 

Para as questões relativas ao segundo bloco de abordagem - caracterização de 

parcerias ou alianças, como podemos observar na TABELA III, GRÁFICO IV para o total 

de entrevistados, as respostas foram apontadas para o maior nível de importância – “muito 

importante” (59,47%), ficando 32% com o grau de “importante”. Nesse mesmo contexto, 

os resultados encontrados – “muito importante” - e comparados por categoria de 

entrevistados registram 65% para a categoria de pesquisadores doutores, seguidos de 58% 

para a categoria de pesquisadores mestres e de 51 % para a categoria de gestores 

(GRÁFICO V). Já com relação ao grau de “importante”, nessa mesma linha de raciocínio 

registramos 26% para a categoria de pesquisadores doutores, seguidos de 33% para a 
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categoria de pesquisadores mestres e de 43 % para a categoria de gestores. Observamos 

nesse último registro, se levarmos em consideração a soma de cada grau de importância,  

uma tendência ao consenso nas respostas dessas categorias, com foco nas transformações 

no processos de produção de conhecimento, o que nos leva, também, a comprovar nossa 

hipótese. 

Quanto ao terceiro bloco – caracterização de inovação organizacional, os 

resultados da TABELA IV, representados pelo GRÁFICO VI, são reveladores, dado a 

concordância da adesão dos entrevistados, com 64,65 % de receptividade para o grau de 

“muita importância” e de 25,25% para “importante”. Com relação à distribuição por 

categorias (GRÁFICO VII), os pesquisadores mestres lideram as respostas com o grau de 

“muito importante” no índice de 77% de receptividade, ficando um segundo lugar para os 

pesquisadores doutores (66%) e, em terceiro lugar, os gestores (57%). Constatamos que 

todas as categorias entrevistadas estão favoráveis ao processo de inovação organizacional, 

pelas perspectivas de agregar valor ao conhecimento. Nas demais constatações dos 

resultados deste estudo de campo, vistas pelas perspectivas do conjunto de entrevistados, 

encontramos, em síntese, condições por demais favoráveis ao nosso objeto de estudo.  

Concluímos que algumas questões apresentaram níveis de resultados relevantes e 

que podem trazer contribuições significativas para a resposta aos problemas levantados no 

escopo deste trabalho. Assim, selecionamos 2 (duas) questões, a de número onze e a de 

número quatorze, para demonstração do grau de receptividade dos entrevistados. Dessa 

forma, para a questão número 11 (onze) - “O LBMA poderá compartilhar o uso de 

equipamentos de grande porte laboratorial ... Como você vê essa cooperação?”– 

observamos o maior índice de receptividade dos entrevistados (94%), com respostas 

consideradas “muito importante” e o restante destes (6%) com respostas para “importante”.  

Quanto à questão número 14 (quatorze)  –  “O IFF atende clientes de instituições não 

conveniadas pelo SUS para a realização de diagnóstico molecular ... como você vê a 

possibilidade do LBMA em explorar essas oportunidades de negócio, principalmente, junto 

aos planos de saúde privados como forma de agregar recursos para suas pesquisas em 

melhoria ao compromissos social?”,  identificamos o índice de  58%  para o grau de 

“muita importância”, seguidos de 24% considerando “importante”, 15% dando “média 

importância” e 3%  “nenhuma importância”. Isso por total de 33 indivíduos entrevistados.  

Finalmente, com relação ao processo de parcerias para a rede de pesquisas 

estratégicas e após identificar contribuições empíricas no sentido de que, segundo a 
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literatura estudada, no contexto geral, o processo de interação intra e interorganizacional 

envolve intervenientes com potencial para cooperar (atores e agentes), atividades e 

recursos, vimos que, além disso, alguns procedimentos gerais devem ser priorizados e que, 

num primeiro momento, as preocupações mais explícitas devem estar relacionadas com a 

definição da estrutura e do modo de funcionamento. 

O nosso trabalho priorizou estudar a proposta de planejamento para a promoção de 

rede de pesquisa estratégica no caso do LBMA, face à importância relacionada à estratégia, 

à cadeia de valor e ao seu processo produtivo específico.  Assim, procuramos mapear as 

relações de parceria com a identificação dos atores e agentes cooperativos e a 

conectividade por área/atividades (identificadas na grande área de atuação da Saúde da 

Criança, da Mulher e do Adolescente) do IFF, conforme demonstração através do 

QUADRO II. 

Na figura seguinte ilustramos a rede desenhada de acordo com o desenvolvimento 

interno de atividades de competências distintivas, que foi mapeada após os resultados da 

pesquisa de campo. Concluímos que, devido à limitação de tempo, apenas foi possível uma 

visão geral dos líderes, porém não totalmente abrangente, considerando, ainda, que a 

dificuldade da informação e da comunicação interna, obviamente, excluiu desta primeira 

análise as novas competências (os grupos) a juntarem-se à base de conhecimentos que se 

associam diretamente aos objetivos que presidem a formação da rede.  
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Caracterização da Rede Cooperativa 
Desenhada para o LBMA

1
...

6

1
...

45 1

30
...

Relação de Troca
Conhecimento
Informação
Recursos  Materiais
(...)

SC

SMA
LBMA

SCMA

 

  SC, SCMA e SMA – atividades cf. QUADRO II  

FONTE: elaboração própria 

 

Um dos aspectos considerados no mapeamento das parcerias, em primeiro lugar, foi 

quanto à maior ênfase para a grande área de atuação da Saúde da Mulher e do Adolescente, 

caracterizando um maior número de agentes públicos e privados – 45 conforme  a figura 

acima. Com foco nos agentes públicos, a UFRJ se destaca em todas as áreas de atuação 

como um dos parceiros mais forte. 

Quanto ao relacionamento com os agentes de fomento de apoio à pesquisa, os 

resultados do estudo identificam um grau de inter-relação efetivamente baixo, o que pode 

significar, por um lado, dificuldades para a captação de recursos e, por outro, dificuldades 

de atendimento de demandas públicas regionais por parte das agências de fomento.  

Percebemos, também, o maior destaque para parceiros nacionais e internacionais 

representados por clientes privados voltados para a clínica médica-hospitalar. A área de 
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atuação Saúde da Criança, isoladamente, detém um número reduzido de parceiros – 6 

conforme a figura acima, possivelmente pela maior demanda de serviços correspondentes 

aos setores vinculados à ginecologia, à maternidade e ao pré natal.  Contudo, o LBMA está 

presente em todas as áreas como principal parceiro.  

Dessa forma, podemos dizer que os objetivos da dissertação foram, em grande 

parte, cumpridos na tentativa de dar resposta ao problema apontado: corroboração empírica 

da hipótese de oportunidade local de rede cooperativa de pesquisa estratégica em saúde 

com participação do LBMA/IFF/FIOCRUZ.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Os meios pelos quais foi norteada a elaboração final desta dissertação, desde o 

desenvolvimento do modelo de pesquisa para a montagem do projeto e de suas etapas 

básicas; a revisão da literatura; a pesquisa de campo; a organização; a análise e discussão 

dos dados levantados; entre outras investigações necessárias junto ao orientador, com suas 

críticas e sugestões, conduziram o autor do trabalho a se engajar num processo de 

aprendizado bastante interativo e gratificante.   

No que diz respeito ao referencial teórico-metodológico proposto no estudo, de uma 

forma geral, as explicações sobre tudo aquilo que preside a formação de redes 

interorganizacionais agregaram a maior parte da literatura produzida ao contexto do 

trabalho, assim como aquela literatura relativa à pesquisa estratégica.  

Por outro lado, a nossa principal atenção incidiu sobre a motivação prática de 

implementar uma rede de serviços oriundos das pesquisas estratégicas geradas pelo LBMA. 

Após o embasamento teórico que proporcionou uma visão científica à investigação da 

problemática proposta neste trabalho, a análise dos dados coletados nos forneceu subsídios 

para contribuir na implementação da rede cogitada, visto que a resposta a este tipo de 

investigação nos pareceu satisfatória. Deixaremos, contudo, alguns questionamentos como 

aspectos que poderiam ser objeto de estudos específicos em investigações futuras, como, 

por exemplo, questões a respeito de: 

 

a) como sistematizar o intercâmbio das informações que ocorre com desdobramento 

das relações estabelecidas entre atores/agentes no interior da rede; e  
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b) como controlar questões sobre propriedade intelectual advindas do trabalho 

cooperativo da constituição das redes de inovação? 

Por último, esperamos que, com os resultados obtidos, estejamos contribuindo para 

que a FIOCRUZ, representada por seus gestores, possa refletir quanto à forma de: 

• aplicar o conhecimento gerado de forma produtiva e sustentada e de garantir à atividade 

de pesquisa um importante papel no desenvolvimento local; 

• expandir a base de financiamento da pesquisa em tempos de incerteza, mantendo o seu 

compromisso com a relevância social; e 

• alavancar mais a capacidade inovativa.  
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           ANEXO  I 

 
Projeto: ESTUDO DE OPORTUNIDADE PARA A PROMOÇÃO DE REDE DE   
PESQUISA ESTRATÉGICA NO CAMPO DA SAÚDE:    –  O Caso do Laboratório de 

Biologia Molecular Aplicada  -  LBMA/IFF/FIOCRUZ. 
Pesquisador: Marleide Pires Cruz 

 
“TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO” 

 
CONSENTIMENTO:   
 
Eu, _____________________________________________ declaro que estou ciente do 
objeto desta pesquisa, métodos e aplicações.  Entendo ainda que  ao assinar este “Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido”  me declaro suficientemente ciente do esclarecimento 
abaixo e de pleno acordo em participar como voluntário deste projeto. 
ESCLARECIMENTO:  A proposta deste trabalho é planejar a implementação de 
uma rede de serviços oriundos das pesquisas de novas tecnologias de produtos e 
processos para a assistência de alta complexidade, a partir da realização de um estudo 
de oportunidades locais que permitam assegurar competitividade e auto - 
sustentabilidade pela prestação de serviços, através do Laboratório de Biologia 
Molecular  Aplicada-LBMA – IFF-FIOCRUZ. 
Trata-se de um projeto de dissertação, de autoria de Marleide Pires Cruz, para 
obtenção do título de mestre através do curso de pós-graduação: MESTRADO 
PROFISSIONAL em Gestão de C&T em Saúde - ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE 
PÚBLICA-FIOCRUZ , tendo como orientador e co-orientador os doutores, Marcelino 
José Jorge  e  Juan Clinton Llerena jº , respectivamente. 
Neste trabalho empreenderemos, então, um caminho investigativo a partir da construção de 
dados (organizados e classificados) e roteiros elaborados. Essa pesquisa de campo basear-se-á 
em entrevistas pessoais, com a aplicação de questionários padronizados por eixos temáticos, em 
consonância com os objetivos do estudo e sua dimensão. 
Os resultados dos dados serão utilizados em dissertação de mestrado, congressos, e 
outros eventos científicos.  
Por outro lado, não haverá nenhum ônus em participar como voluntário deste projeto por 

entender a plena liberdade de retirar o dado  consentimento, em qualquer fase da pesquisa,  

sem penalidade alguma ou qualquer prejuízo.  

 
 
Pesquisador                                                         Entrevistado 
 
Nome: Marleide Pires Cruz                                 Nome: ______________________ 
Assinatura____________________                   Assinatura:___________________ 
Tel: (21) 2552-8393 
E-mail: marleide@iff.fiocruz.br 
Data: ____/____/2003                                        Data: ____/____/2003 
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ANEXO II - QUESTIONÁRIO 

 

FINALIDADE: Pesquisa qualitativa 

QUEM DEVE PREENCHER: gestores (chefes de diretorias e departamentos) e 

pesquisadores do Instituto Fernandes Figueira 

 

1) QUAL É O CONTEÚDO DESTE INSTRUMENTO DE PESQUISA:  

Abordar informações referentes a alguns aspectos da proposta metodológica relativa ao 

ESTUDO DE OPORTUNIDADE PARA A PROMOÇÃO DE REDE DE PESQUISA 

ESTRATÉGICA NO CAMPO DA SAÚDE: O Caso do Laboratório de Biologia Molecular 

Aplicada – LBMA/IFF/FIOCRUZ.  

 

As  questões  consistem  nos  seguintes  eixos temáticos: 

a) Planejamento que conduz à possibilidade de implementação de uma rede de serviços 

com objetivos compartilhados; 

b) Oportunidades geradas pelo LBMA quanto à promoção de inovação a nível de serviços 

de diagnóstico; a nível de melhoria de processo;  ou contemplando mudança organizacional 

correspondente à  aplicação do conhecimento gerado de forma produtiva;  

b) Auto-sustentabilidade do LBMA pela captação de recursos extra-orçamentários, através 

da interação do setor público-privado; pela diferenciação dos serviços; e pela 

complementaridade de competências ou  de bens tangíveis (infra-estrutura de equipamentos 

de laboratório)  com seu parceiro; 

c) Processo de mudança organizacional com perspectiva de flexibilidade, autonomia e 

marketing, como  forma de manter o  compromisso social.  
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2) O QUE É DESEJADO AO FINAL:  

Que o questionário identifique de maneira fiel os meios para o desenvolvimento de 

mudanças fundamentais na forma de gestão e de estabelecimento de ações estratégicas. Os 

resultados obtidos permitirão analisar a aplicabilidade de formatos organizacionais e de 

seus mecanismos de interação de acordo com a temática acima, objeto de estudo para o 

caso do LBMA. Assim, para o sucesso da pesquisa será necessário que todos os 

participantes respondam de maneira criteriosa. 

 

3) INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO: 

Para responder às questões, basta assinalar com X o grau que melhor retrata em sua opinião 

as variáveis abordadas.  Numa escala de 1 a 5, avalie as questões, segundo a convenção 

abaixo, assinalando somente um grau para cada questão: 

 

       GRAUS CONVENÇÃO 

5 Muita importância     

4 Importante 

3 Média importância 

2 Pouca importância  

1 Nenhuma importância 
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Atualmente observa-se uma tendência geral entre instituições públicas de se adequarem aos 
novos formatos de redes organizacionais e às suas múltiplas formas de aplicação e 
funcionamento. 
A partir dessa abordagem, com intuito de analisar algumas implicações para o IFF,  
solicitamos responder às questões abaixo:  
 
 
 

Nº VARIÁVEIS – Planejamento estratégico 
(mecanismo de gestão da pesquisa) 

5 4 3 2 1 

01 Como o IFF deve levar em consideração: 
Essa tendência para o desenvolvimento de seu planejamento estratégico?

     

02 A importância da flexibilização de sua programação de atividades e da 
maior integração com outras organizações na definição de ações  
estratégicas visando, por exemplo,  ganhos compartilhados?  

     

03 A importância de adequações estratégicas para a utilização dos 
investimentos de infra-estrutura? 

     

04 A importância da comunicação, do fluxo da informação e da freqüência 
dos contatos relativos aos seus “referenciais de competências” para o 
desenvolvimento de seu planejamento estratégico? 

     

05 A importância de procedimentos de avaliação e seleção de projetos de 
pesquisa como mecanismo de gestão?  

     

06 A importância da gestão de parcerias, como melhoria de processo com 
fins de captação de recursos de fomento  à  pesquisa integrada? 

     
 
 
O conhecimento, como um dos principais insumos para a geração de riqueza,  passou a ser 
reconhecido como tal a partir da influência da tecnologia da  informação trazida pela 
Internet,   que possibilitou uma mudança nos padrões de comunicação a nível global,  
visando interagir o conhecimento de forma bem cooperativa, através das chamadas “redes”. 
A tecno-ciência tem gerado resultados importantes para a preservação e o prolongamento 
da vida humana. Sua contribuição se  estendeu não só à tecnologia,  como também ao 
diagnóstico e à terapia. 
Analisando as transformações no processo de produção de conhecimento,  principalmente 
na área das ciências biológicas, o modo emergente da produção do conhecimento  está 
voltado para orientar a solução de problemas que são gerados  e sustentados no contexto da 
aplicação.  
O foco em uma aplicação particular e desenvolvimento no contexto dessa aplicação vem 
cada vez mais agregando valor econômico, sendo a biotecnologia um dos principais 
exemplos. 
 
 
 
 
 
 
 

Nº VARIÁVEIS – Caracterização de parcerias ou alianças 
 

5 4 3 2 1 

07 Como você vê as perspectivas do LBMA realizar qualquer tipo de 
diagnóstico molecular  na área da saúde da criança, da mulher e do 
adolescente?  
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08 Complementando a questão acima, como você vê a possibilidade do 
LBMA responder essa demanda de serviços de forma contínua,  
melhorando o relacionamento com parceiros estratégicos?   

     

09 Ainda, com foco na parceria interna e externa para a formação de 
empreendimentos, caracterizando o que se poderia chamar de uma 
“divisão do trabalho técnico-científico”, como você vê o  LBMA  
inserido em novos padrões de relacionamento entre setores público e 
privado? 

     

10 Como deve ser vista a possibilidade do LBMA atender a demanda de 
serviços de diagnóstico dos clientes do SUS (público) e clientes oriundos 
de Planos de Saúde (privado), interagindo com outros agentes na 
concretização de esforços conjuntos?  

     

11 O LBMA poderá compartilhar o uso de equipamentos de grande porte 
laboratorial (como exemplo, sequenciador automático de DNA), com 
outras unidades da Fiocruz.   Como  você  vê  essa cooperação?  

     

12 Com relação ao diagnóstico de mutações nos genes BRCA, já 
desenvolvido pelo LBMA, há hipótese de grande interesse do meio 
empresarial médico-hospitalar privado em adquirir esse tipo de serviço. 
Qual é o impacto que esse serviço poderá trazer em termos de valor 
econômico para o IFF na captação de recursos diretamente arrecadados? 

     

13 É  possível  que agências de fomento como FAPERJ, FINEP, CNPq, MS, 
MCT e outros organismos internacionais possam direcionar 
investimentos  induzidos a projetos de pesquisa voltados para o 
desenvolvimento de  Kits para diagnóstico. Como você vê a possibilidade 
desse segmento estimular o aporte de recursos para a pesquisa estratégica 
do LBMA, pela vantagem de  minimizar os riscos e ao mesmo tempo de 
fornecer resultados mais imediatos?  

     

14 O IFF atende clientes de instituições não conveniadas pelo SUS para 
realização de diagnóstico molecular, pela grau de diferenciação dos seus  
serviços.  Considerando o valor econômico agregado a essa prática,  
como você vê a possibilidade do  LBMA  em explorar essas 
oportunidades de negócio, principalmente,  junto aos planos de saúde 
privados como forma de agregar recursos para suas pesquisas em 
melhoria ao compromisso social? 

     

 
 
O termo “rede” pode ser utilizado para definir um tipo específico de relação que conecta 
um determinado número de pessoas, objetos ou eventos, geralmente denominados atores. É 
considerada como um processo de interação intra e interorganizacional, que tem por fim o 
compartilhamento de conhecimentos e habilidades múltiplas para a consecução de 
objetivos, que vão desde a ampliação de conhecimentos genéricos até a solução de 
problemas específicos (técnicos, econômicos e sociais). As redes podem, portanto, ter  
tipologias e modelos variados. Porém, são as inter-relações entre os diversos atores que vão 
revelar a estrutura da rede e a forma como ela opera. 
A criação de redes constitui uma excelente oportunidade de estímulo e de coordenação  nas 
instituições de C&T,  impulsionando o processo inovativo.  
A abordagem de redes de inovação se mostra particularmente adequada para descrever e 
mapear as relações que se estabelecem entre diferentes atores (privados ou públicos),  
durante o processo de mudança tecnológica. 
Já existe hoje uma consciência nacional sobre a importância da inovação tecnológica para o 
desenvolvimento. Este é um momento propício para iniciativas que tentem facilitar o 
relacionamento das universidades e centros de pesquisas com outros setores públicos e 
privados. 
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Nº VARIÁVEIS – Caracterização de inovação 
organizacional 

 

5 4 3 2 1 

15 O IFF deve levar em consideração a importância de estar segmentada 
para o design organizacional voltada para inovação e gestão dinâmica, 
criando um ambiente, através das pesquisas, que estimule a interação com 
o meio empresarial? 

     

16 Projetos cooperativos incorporam a operação em rede, envolvendo 
atores/agentes internos e externos. Há um relativo consenso a propósito 
da sua importância, por exemplo, para a identificação de genomas. Como 
você vê a importância da cooperação, com ênfase no desenvolvimento de 
técnicas moleculares desenvolvidas pelo LBMA em interação com os 
demais pesquisadores do IFF/FIOCRUZ em áreas afins? 

     

17 De que forma você vê a atuação do LBMA na elaboração de projetos 
cooperativos de pesquisa (UERJ, UFRJ, Unidades da FIOCRUZ, etc) 
pela necessidade de reunir capacitações mais amplas, seja pela própria 
característica das inovações,  seja ainda,  pelo maior destaque atribuído 
pelas agências de fomento em estimular essa modalidade? 

     

18 Nas últimas décadas, as mudanças observadas no ambiente institucional 
acadêmico e empresarial, especialmente pelo surgimento de novas 
tecnologias - pela dinâmica das relações entre atores envolvidos - 
levaram a uma premente necessidade de avaliação dos limites das 
organizações públicas. Qual a importância do LBMA  contar com a 
FIOTEC, como responsável pela negociação das prestações de serviços 
entre os pesquisadores e outras instituições? 
 

     

19 Nota-se uma ênfase das políticas do governo em agregar valor às 
pesquisas que atribuem à propriedade intelectual um papel como fonte 
adicional de recursos dos centros de pesquisa. Qual a importância que 
você atribue a  receptividade  “tanto a nível de produto quanto a nível de 
melhoria de processo ou resultados organizacional”  para o IFF? 

     

20 O LBMA, pela natureza de suas pesquisas, tem ligações próximas com 
fontes de demandas (clientes e usuários) e, oportunidades para ofertar 
seus serviços de diagnósticos ao setor público (SUS) e privado (Planos de 
Saúde). Como você vê a possibilidade de um suporte organizacional 
(endosso, cobertura, aprovação e legitimidade) na definição de 
perspectivas de arrecadação de recursos diretamente do setor privado?  
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Em caráter complementar, pretendemos mapear as parcerias/cooperações 
formais (conveniadas) ou informais, tanto técnica como científica, tanto nacional 
como internacional, envolvendo recursos de qualquer natureza  que, ora 
desenvolvidas como parte das atividades do seu  Departamento/Laboratório ou 
Serviço estejam relacionadas com as atividades de pesquisa do LBMA.      Desde 
já contamos com sua colaboração em apresentar  essas  informações  abaixo: 
 

Origem Envolve 
Recursos 

Possui 
Convênio 

Outros 
Identificação 

 Públ Priv
.    

RH   Fin. Sim Não Infra/ 
Equip. 
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ANEXO III 
 

Processamento dos dados da pesquisa de campo 
 

 
Categorias:  1 = Pesquisador doutor   

          2= Pesquisador mestre 
          0 = Gestor 

 
 
Blocos Temáticos: 1 =   2=    3=  
 
 
 
 
Entrevistado Categoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
entrevistado 01 1 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 
entrevistado 02 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
entrevistado 03 1 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 
entrevistado 04 1 5 5 5 5 5 5 3 5 2 5 5 3 4 3 2 5 5 3 2 2 
entrevistado 05 1 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 3 4 5 4 5 5 4 5 5 
entrevistado 06 1 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 1 4 5 5 5 5 3 
entrevistado 07 1 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 
entrevistado 08 1 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 3 5 4 4 5 5 4 4 4 
entrevistado 09 1 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 
entrevistado 10 1 4 5 5 5 5 5 3 3 4 3 5 3 4 5 3 4 3 3 4 3 
entrevistado 11 1 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 2 
entrevistado 12 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
entrevistado 13 1 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
entrevistado 14 1 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 
entrevistado 15 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
entrevistado 16 1 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 
entrevistado 17 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
entrevistado 18 1 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
entrevistado 19 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
entrevistado 20 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
entrevistado 21 2 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 
entrevistado 22 2 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 5 5 5 4 5 3 
entrevistado 23 2 5 5 4 4 4 4 5 5 5 3 5 3 5 3 5 5 5 4 5 3 
entrevistado 24 0 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 
entrevistado 25 0 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 
entrevistado 26 0 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 2 5 5 1 4 5 
entrevistado 27 0 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 2 5 3 5 5 5 5 5 4 
entrevistado 28 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 
entrevistado 29 0 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 
entrevistado 30 0 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 5 5 5 4 5 3 
entrevistado 31 0 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 3 4 5 4 5 5 4 5 5 
entrevistado 32 0 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 
entrevistado 33 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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