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ESTRATÉGIA, ESTRUTURA E AÇÃO DA 
RECEITA FEDERAL DO BRASIL: UMA 
ABORDAGEM DA VISÃO BASEADA 
EM RECURSOS (VBR)

ATILA GOMES, 2012

Essa tese analisa a relação entre a arrecadação
tributária e os recursos disponíveis ao órgão tributário,
sob a hipótese de que os recursos e a forma pela qual
são utilizados exercem influência sobre a arrecadação
tributária. Para isso, adotou-se a fundamentação teórica
da Visão Baseada em Recursos(VBR) e formulou-se um
modelo econométrico para validação empírica da
hipótese. Essa abordagem é inovadora pelos
fundamentos utilizados. Os resultados identificaram que
duas variáveis influenciam na arrecadação tributária: a
prestação de serviços pela internet e o pessoal alocado
em repressão. Esses resultados indicam que é possível
aprimorar a arrecadação de tributos utilizando os
recursos disponíveis à Receita Federal, independente de
modificações no âmbito da legislação tributária, como
previsto em algumas propostas de reformas tributárias.
..

Palavras-chaves: Tributação. Administração Tributária.
Finanças Públicas. Políticas Públicas.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE EaD NO 
ENSINO SUPERIOR: UMA ANÁLISE A 
PARTIR DAS CAPACIDADES DO 
ESTADO

DANIELA DA COSTA BRITTO PEREIRA 
LIMA, 2013

Este estudo possui como tema as políticas públicas de
educação a distância no ensino superior sob a ótica das
capacidades do Estado. Seu objetivo geral é caracterizar
e analisar como a atual arquitetura institucional dos
órgãos estatais que fazem a gestão do ensino superior
no Brasil fortalece ou limita a capacidade do Estado para
formular e implementar suas políticas públicas para a
modalidade de ensino a distância.

Palavras-chave: Políticas Públicas de Educação a
distância. Ensino Superior. Políticas públicas.
Capacidades do Estado..

FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO 
DA UPP SOCIAL CARIOCA: OS 
DESAFIOS DE TRANSFORMAR IDEIAS 
EM PRÁTICAS 

JOANA MARIE G. F. NUNES, 2013

Este trabalho tem como tema principal a análise das
etapas de formulação e implementação da “UPP Social
Carioca”. O estudo mostra a importância do papel do
Estado e de suas instituições (policia e secretarias
estaduais e municipais) para por em pratica a política
das UPPs e das UPPs Social e a importância das
articulações políticas para o sucesso da política em
estudo. Ainda que a política de segurança pública e de
inclusão social das comunidades na cidade prossiga com
todo apoio do governo estadual e municipal, ela
enfrenta muitos constrangimentos em função da sua
vulnerabilidade institucional, da ingerência política e
por ter objetivos de política social vagos, elementos que
influenciam negativamente a implementação da
política. De qualquer maneira, a política da UPP Social
carioca é inovadora, baseia-se numa ideia de polícia
comunitária e pode vir a ser a saída para a inclusão das
comunidades pobres num futuro não muito próximo.

COMPARAÇÃO ENTRE AS GRANDES 
CRISES SISTÊMICAS DO SISTEMA 
CAPITALISTA (1873, 1929 E 2008)

RAUL MURILO CHAVES CURVO, 
2011

Esta tese é um estudo comparativo das grandes crises
sistêmicas que abalaram o sistema de produção
capitalista em 1873, 1929 e 2008. Procurou-se através
da reconstituição histórica examinar as
particularidades factuais, institucionais e as soluções
implementadas no âmbito das Políticas Públicas,
principalmente pela Regulação dos Mercados
Especulativos. Também se deu ênfase na busca a
cenários monetários e financeiros que estivessem
presentes em todos os três eventos. É certo que cada
crise difere da outra, consequência direta de seu
tempo histórico que promove sua particularidade.
Porém alguns elementos estão sempre presentes e
devem contribuir para desencadeá-las.

Palavras-chave: Crises. Crises Sistêmicas. Políticas
Públicas. História Econômica..



POLÍTICA PÚBLICA, DIVERSIDADE E FORMAÇÃO 
DOCENTE: UMA INTERFACE POSSÍVEL 

MARLENE BARBOSA DE FREITAS REIS, 2013

Este estudo possui como tema as políticas públicas de diversidade sob a
ótica da capacidade do Estado. Seu objetivo geral é caracterizar e
analisar a capacidade do Estado brasileiro de formular e implementar as
políticas públicas de diversidade a partir da percepção e atuação da
burocracia e da institucionalização dessas políticas no curso de
Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual de Goiás (UEG).
Palavras-chave: Cooperação Internacional, Avaliação de Programas,
Tecnologia Nuclear, Acordo ARCAL. O estudo revela que a capacidade
burocrática do Estado no âmbito da Secadi/MEC e DEB/Capes
apresenta-se fortalecida, principalmente pela ruptura do insulamento e
pela inserção na comunidade. Entretanto, verifica-se que os cargos dos
gestores são ocupados sem concurso público, fator que limita a
capacidade do Estado de continuidade e estabilidade da política pública
de diversidade no país. Em relação ao Curso de Pedagogia da UEG,
verificou-se que (i) as ações normativas exercem mais impacto do que
as de fomento; (ii) a percepção e atuação dos gestores se alinham à
legislação vigente, mas apresentam fragilidade na implementação dos
princípios da diversidade no Curso, rompendo com o ciclo das políticas.

Palavras-chave: Políticas públicas de diversidade. Capacidade do Estado.
Burocracia. Formação docente.

A CRIAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A INSTITUIÇÃO 
DE UM TETO PARA OS VALORES DOS 
BENEFÍCIOS: IMPLICAÇÕES NA DISTRIBUIÇÃO 
DE RENDA E NA TAXA DE REPOSIÇÃO DAS 
APOSENTADORIAS

LEONARDO ALVES RANGEL, 2013

O estudo desenvolvido tem como principais objetivos as análises das
implicações distributivas e na taxa de reposição das futuras
aposentadorias pagas pela União, a partir da mudança no regramento
previdenciário dos servidores federais aprovada no ano de 2012. As
conclusões obtidas permitem afirmar que o estabelecimento de um teto
no valor dos benefícios e a criação da previdência complementar dos
servidores tem potencial para melhorar o perfil distributivo das
aposentadorias e pensões pagas aos servidores públicos, sem significar,
necessariamente, redução na desigualdade total medida pelo Gini da
renda domiciliar per capita. No tocante à taxa de reposição dos
benefícios, esta passará a depender de resultados da política de
investimentos perpetrada pela entidade de previdência complementar
dos servidores. Desta monta, adiciona-se ao valor esperado da
aposentadoria um elemento de risco.

A EFICIÊNCIA DE POLÍTICAS SOCIAS: UMA 
ANÁLISE TEÓRICA DA APLICAÇÃO DE 
CRITÉRIOS AVALIATIVOS NO ORÇAMENTO 
PÚBLICO RAUL 

WAGNER DE CASTRO CARVALHO ROSA , 
2013

Neste trabalho, é realizada uma análise crítico teórica da aplicação
de critérios de eficiência, eficácia e efetividade na avaliação
orçamentária de políticas sociais. Historicamente, situamos nossas
análises nas transformações societárias ocorridas no mundo e
particularmente no Brasil, nos últimos 30 anos, e em particular, o
período dos anos 1990, quando o denominado Plano Diretor de
Reforma do Aparelho do Estado se baseou no diagnóstico de crise
do Estado e reafirmou a necessidade de racionalização dos
recursos, inclusive condicionando a tal premissa a consecução das
políticas sociais. As análises foram direcionadas para a alegação
de neutralidade dos argumentos utilizados na formulação e
escolha dos critérios de avaliação de eficiência e como estes
poderiam influenciar na redistribuição dos recursos do fundo
público no Brasil. O estudo leva em consideração as forças sociais
e os interesses envolvidos na apropriação dos recursos públicos,
bem como discute como estes são obtidos e como são aplicados
nas políticas sociais.

A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE 
TERCEIRO GRAU: UMA COMPLEXA 
INOVAÇÃO INSTITUCIONAL ATRAVÉS DA 
GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA

DANIELA LIMA FURTADO, 2014

Destaca-se como objetivo geral analisar as políticas públicas de
qualificação profissional de terceiro grau em curso no país
diretamente relacionadas à Graduação Tecnológica no pós
reformas. A pesquisa revela que aspectos de inovação
institucional através da criação da Graduação Tecnológica
evidenciam, sob a perspectiva proposta por Streeck e Thelen
(2009), mecanismos de mudanças incrementais, por redefinição
das velhas instituições com novas propostas, no caso, uma
mudança por conversão. No entanto, as limitações ainda
encontradas na implementação da Graduação Tecnológica tanto
na esfera pública quanto nas instituições complementares, o
SENAI e o SENAC, não tem impedido o crescimento de matrículas
nos últimos anos e o número formados nos seus cursos.

Palavras-chave: Graduação Tecnológica, Inovação Institucional,
Políticas Públicas, Qualificação Profissional, Variedades de
Capitalismo

INCENTIVOS FISCAIS E 
DESENVOLVIMENTO 
SOCIOECONÔMICO DE GOIÁS: 
ANÁLISE DE IMPACTOS DOS 
PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR 
(1995-2011)

EDUARDO BATISTA BORGES, 2014

Esta tese avalia os impactos econômicos produzidos, na
economia do Estado de Goiás, em decorrência dos
incentivos fiscais concedidos no âmbito dos Programas
FOMENTAR e PRODUZIR, no período de 1995-2011. Esses
programas são considerados os mais importantes para
apoio ao desenvolvimento econômico e à industrialização
do Estado no período recente. Verificar-se-á até que ponto
a política de incentivos fiscais implementada tem sido um
instrumento eficaz para a aceleração do desenvolvimento
estadual e a promoção de mudanças no perfil de seu
sistema produtivo.

Palavras-chave: Incentivos Fiscais. Guerra Fiscal. 
Desenvolvimento Regional. Federalismo Fiscal.

ARRANJOS INSTITUCIONAIS E 
EMPREGO NA CRISE DE 2008: 
TRAJETÓRIAS COMPARADAS DE 
ARGENTINA, BRASIL E CHILE

GUILHERME DA ROCHA BEZERRA 
COSTA, 2014

A crise financeira e econômica de 2008 abalou o mundo
nas mais diversas esferas: econômica, social e política.
Várias foram as medidas tomadas pelos Estados para
enfrentá-la, sendo fundamental esmiuçar essas respostas
com o intuito de entender os objetivos e realizações dos
governos no período entre 2008 e 2012. É esta a proposta
deste trabalho.

Palavras chave: Mercado de Trabalho. Heterogeneidade
Estrutural. Crise Econômica de 2008. Argentina, Brasil e
Chile. Políticas Públicas.

ACCOUNTABILITY E REPUTAÇÃO: 
FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS E 
REELEIÇÃO DE DEPUTADOS 
ENVOLVIDOS EM ESCÂNDALOS DE 
CORRUPÇÃO (2002-2006) 

NATHALIA RODRIGUES CORDEIRO, 2014

O sentimento de que o estado brasileiro se encontra limitado
pelos interesses econômicos, em especial daqueles que
financiam as campanhas eleitorais, mantém um cenário de
falta de credibilidade das instituições. A preocupação central
está na dificuldade de mitigar o desvio do ideal de
representação, que contempla os interesses da sociedade,
vis-à-vis a sobrevalorização do poder econômico. A questão
específica da tese é trazer à baila o financiamento de
campanhas eleitorais de parlamentares por empresas
privadas, seus mecanismos de controle e accountability. Mais
notadamente, se busca entender em que medida a
reputação pode impor custos aos deputados envolvidos em
escândalos de corrupção.

Palavras-chave: Accountability. Corrupção. Financiamento de
campanhas. .

ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA PARA A 
PROMOÇÃO DASEGURANÇA E SAÚDE 
NO TRABALHO: INCENTIVOS E 
CONTROLES 

RENATA SCHNEIDER VIARO, 2014

Esta tese analisa a política de Saúde e Segurança do Trabalho
(SST) do ponto de vista da teoria dos custos de transação,
como constituindo uma estrutura híbrida. A partir daí,
investiga os problemas na política de SST brasileira, tomando
como referência o caso da União Europeia, onde os
incentivos e controles necessários para a coordenação de
uma estrutura híbrida são utilizados para promoção de SST, e
onde há um centro estratégico atuante no setor.

Palavras-chave: Segurança e Saúde no Trabalho. Estrutura de
governança Híbrida. Incentivos e controles. Políticas Públicas.



NOVOS ESPAÇOS DE NEGOCIAÇÃO NA 
POLÍTICA INDUSTRIAL 
NOSGOVERNOS FERNANDO 
HENRIQUE CARDOSO E LULA 

MARIANA PELUSO DE ARAUJO, 2015

Nesta pesquisa fazemos uma análise das arenas de
intermediação de interesses da indústria no interior do
Estado desde o governo Vargas até o governo Lula(1930 a
2010), buscando identificar padrões de funcionamento
da política industrial no Brasil, bem como a participação
do empresariado industrial nestas arenas de diálogo e
negociação ao longo do tempo. A questão que orienta
este trabalho parte da abordagem realizada por Peter
Evans acerca da postura governamental que leva à
concertação social para a formação de políticas públicas
para o desenvolvimento.

Palavras-chave: conselhos, arenas de poder,
empresariado industrial, política industrial. .

A POLÍTICA DE FUNDOS CONTÁBEIS: O 
QUE MUDA NA EDUCAÇÃO NOS 
MUNICÍPIOS GOIANOS 

RENATO RIBEIRO LEITE, 2014

Este trabalho constitui um estudo da política pública de
financiamento da educação básica, tendo como objetivo
principal analisar os gastos da educação, as condições de
oferta de ensino e os indicadores educacionais em 20
municípios goianos, no período de 2007 a 2011, logo após a
implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb), em 2007. Como problemática, pretende-se
discutir em que medida os gastos da educação após a criação
do Fundeb vem alterando as condições de infraestrutura e de
equipamentos das escolas municipais goianas e a remuneração
dos professores públicos municipais.

Palavras-chave: Financiamento da educação básica. Fundeb.
Gastos da educação. Oferta de ensino. Remuneração dos
professores.

ACCOUNTABILITY E REGIME DE NÃO 
PROLIFERAÇÃO NUCLEAR: UMA 
AVALIAÇÃO DO MODELO DE VIGILÂNCIA 
MÚTUA BRASILEIRO-ARGENTINA DE 
SALVAGUARDAS NUCLEARES 

ROBERTO SALLES XAVIER, 2014

A pesquisa investiga como se estruturam os atuais arranjos do
sistema internacional de não proliferação nuclear e qual é o
desempenho do modelo de Vigilância Mútua Brasileiro-
Argentina de Salvaguardas Nucleares frente aos regimes de
accountability de governança global. Os resultados encontrados
permitiram: estabelecer um modelo de avaliação baseado em
mecanismos de accountability; avaliar como se comporta o
modelo de vigilância mútua brasileiro-argentina de salvaguardas
nucleares frente ao regime de accountability proposto; e em
que grau arranjos institucionais regionais que trabalham com
sistemas de governança global podem fortalecer estes sistemas
internacionais.

O MERCADO DE SAÚDE 
SUPLEMENTAR NO BRASIL: 
REGULAÇÃO E RESULTADOS 
ECONÔMICOS DOS PLANOS 
PRIVADOS DE SAÚDE

RODRIGO MENDES LEAL DE SOUZA, 
2014 

Esta tese analisa os resultados econômicos do mercado
de planos de saúde no Brasil, no contexto da regulação
do setor. O foco da pesquisa é evidenciar se houve
mudanças nos resultados econômicos do setor, sua
relação com a trajetória da regulação e se apresentam
distinção entre os tipos de operadoras.

Palavras-chave: Seguro de saúde e planos privados de
saúde. Regulação da Saúde Suplementar. Estado,
mercado e regulação em saúde. Produção e formação dos
preços.

DE LEPROSÁRIOS E PREVENTÓRIOS A 
“HANSENÍASE TEM CURA‟: SALDOS DE UM 
PASSADO QUE INSISTE EM EXISTIR

ROSELI MARTINS TRISTÃO MACIEL, 2014

Este estudo tem como tema a sobrevivência da contaminação simbólica
da hanseníase – os estigmas – no Brasil, a partir da abordagem
institucionalista de políticas públicas e da capacidade do Estado. O
objetivo é compreender e evidenciar como a permanência dos estigmas
milenares associados à lepra vem minando a capacidade do Estado
brasileiro em eliminar a condição endêmica da hanseníase. Para tanto,
a problemática proposta é: em que medida a contaminação simbólica
da hanseníase vem interferindo na efetividade das políticas públicas
destinadas à prevenção e ao tratamento da doença e minando a
capacidade do Estado em lidar com a permanência da sua condição de
problema público de saúde?

Palavras-chave: Lepra; Hanseníase; Institucionalismo; Capacidade do
Estado; Políticas Públicas.

GESTÃO DA INFORMAÇÃO NO SETOR PÚBLICO: 
DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE GESTÃO DE 
INFORMAÇÕES DO PROGRAMA DE 
ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (SGI-PAC) POR 
MEIO DA ANÁLISE SOBRE ACCOUNTABILITY E 
PLANEJAMENTO DE PROJETOS DE 
SANEAMENTO BÁSICO DO PAC 

ALESSANDRA VELOSO DUARTE, 2015

O objeto desta tese de doutorado é a gestão da informação no setor
público brasileiro. A tese examinou o Sistema de Gestão de Informações
do Programa de Aceleração do Crescimento (SGI-PAC), do governo
federal, sistema de monitoramento e controle do programa, e
instrumento de apoio para planejamento e tomada de decisão pela
gestão federal do PAC. A pesquisa analisou o SGI-PAC em relação a
projetos de saneamento básico do PAC no município de São Gonçalo,
no Estado do Rio de Janeiro, vendo como é a gestão da informação do
SGI-PAC em relação a esses projetos. Dessa forma, o exame aqui
realizado foi o diagnóstico, nos processos de accountability e
planejamento dos projetos do PAC selecionados, das seguintes etapas
de gestão da informação: identificação de necessidades e fontes de
informação; obtenção de informação; armazenamento de informação;
desenvolvimento de produtos e serviços de informação; distribuição e
compartilhamento de informação; e uso de informação.

Palavras-chave: accountability; planejamento; ciclo da política pública;
gestão da informação; descentralização de serviços públicos;
infraestrutura; saneamento básico.

UMA DISCUSSÃO DA DIMENSÃO 
ECONÔMICA DA SOBERANIA

GUSTAVO ADOLFO ROCHA GRANADO, 2015

Ainda que o conceito de soberania política seja muito discutido, o
conceito de soberania que incorpore a sua dimensão econômica
carece de uma análise aprofundada, muito pelo fato de a
economia ser uma das dimensões fundamentais da política
internacional. Compreender a soberania como um problema
político-econômico e, desta forma, buscar possibilidades teóricas
para a construção de um conceito da dimensão econômica da
soberania nacional é fundamental para começar a entender o
funcionamento da ordem mundial. Para tanto, a tese está
estruturada de forma a se iniciar com uma análise de elementos
de soberania econômica no debate sobre soberania política, para
então prosseguir com uma análise do sistema-mundo, na qual se
abordará questões relevantes, tais como a vulnerabilidade
econômica. Com esses elementos, será então possível discutir as
reais possibilidades para a construção de um conceito teórico de
soberania que incorpore a sua dimensão econômica.

Palavras Chave: 1. Soberania. 2. Economia. 3. Ordem mundial. 4.
Relações Internacionais. 5. Política Internacional.

O BRASIL LICENCIANDO E ANDANDO: AS 
RELAÇÕES DA POLÍTICA PÚBLICA 
AMBIENTAL BRASILEIRA COM A 
PRODUÇÃO E A EXPANSÃO CAPITALISTA DO 
TERRITÓRIO

GILBERTO MORAES DE MENDONÇA, 2015

O objeto desta tese é a política pública ambiental brasileira nas
suas relações com a apropriação e o uso do território sob o
sistema do capital. Busca-se explicitar os aspectos políticos,
econômicos, sociais e jurídico-legais que se condicionam
mutuamente no processo histórico de antecedentes, formulação e
implementação dessa política, tomada como sendo o conjunto de
medidas calcadas em diretrizes constitucionais e orientações de
governo para proceder à gestão pública do ambiente.

Palavras-chave: Política pública ambiental brasileira.
Licenciamento ambiental. Petróleo e gás natural em ambiente
marinho.



EFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO DOS 
RECURSOS DO FUNDEB: UMA 
INVESTIGAÇÃO APOIADA NA ANÁLISE 
ENVOLTÓRIA DE DADOS (DEA) 

SÉRGIO LUIZ DE ARGOLO BEZERRA, 
2015

O objetivo geral da presente pesquisa é investigar a
eficiência dos Municípios localizados, geo-graficamente,
na Baixada Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, na
aplicação dos recursos ori-undos do FUNDEB, no período
de 2007 a 2012 e como problemática, pretende-se
discutir em que medida os recursos oriundos do Fundeb
são eficientes e, para obtenção dos resultados,
utilizaremos a metodologia de Análise Envoltória de
Dados (DEA).

Palavras-chave: Educação Fundamental, Financiamento
da Educação e DEA.

DESAFIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL PARA O 
SÉCULO XXI: UMA PERSPECTIVA 
COMPARADA DA PROPOSTA DOS PISOS DE 
PROTEÇÃO SOCIAL PARA BRASIL E CHILE.

JIMMY MEDEIROS, 2016

Esta tese de doutorado analisará o desenvolvimento da proteção
social no Brasil em uma perspectiva comparada ao caso chileno. O
propósito é identificar uma convergência na condução da
composição da matriz de proteção dos dois países. Para
fundamentar esta análise sistêmica, o trabalho aborda três
paradigmas da proteção social global, o Welfare State, o Social
Risk Management e o Social Protection Floor.

Palavras-chaves: Social Protection Floor; Proteção Social; Brasil;
Chile; Estado de Bem-estar Social.

GESTÃO DEMOCRÁTICA NA FORMATAÇÃO 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

RAFAEL ALVES DE ALMEIDA , 2015

Esta tese busca apontar a existência de possíveis falhas ou
fragilidades estruturais em um suposto nexo causal entre contexto
democrático, em que a participação social ocorre na articulação
entre democracia participativa e representativa, gestão pública
democrática e efetividade das ações e decisões daí resultantes.
Assim, verifica-se em que medida o modelo de gestão pública,
atualmente adotado pelos governos estaduais do Ceará e do Rio
Grande do Sul (para elaboração de seus respectivos Planos
Plurianuais Participativos 2012-2015, por meio do qual se estimula
a participação social), contribui para a efetiva consecução daquilo
que fora decidido em conjunto com a sociedade civil, e se existem
falhas e/ou fragilidades estruturais a este formato que possam
servir de obstáculo aos objetivos preconizados pela própria
dinâmica de planejamento participativo para formatação de
políticas públicas.

Palavras-chaves: Democracia participativa. Participação social.
Governança colaborativa. Gestão pública. Políticas públicas.
Cidadania. Construção de consensos. Planejamento participativo.
Plano plurianual participativo.

ASSISTÊNCIA E COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL PARA O 
DESENVOLVIMENTO EM PERSPECTIVA 
COMPARADA: OS CASOS DE BRASIL E 
CHINA

LEONARDO PAZ NEVES, 2015

A presente pesquisa pretende analisar a ideia da cooperação sul-
sul a partir do modelo brasileiro e o modelo chinês. A proposta é
tentar relacionar a arquitetura institucional, as características e as
motivações das políticas de cooperação internacional para o
desenvolvimento dos dois países. Espera-se que a partir de
análises em perspectiva comparada possamos ter mais clareza
sobre o conceito de cooperação sul-sul.

Palavras-chave: Assistência; Brasil; China; Cooperação Sul-Sul;
Desenvolvimento

O PAPEL RESERVADO AOS ESTADOS NA 
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA 
BOLSA FAMÍLIA: DESAFIOS E 
OPORTUNIDADES

JULIA MODESTO PINHEIRO DIAS PEREIRA, 
2016

Este trabalho analisa o papel reservado às coordenações estaduais
na gestão descentralizada do Programa Bolsa Família.
Considerando que a implementação de uma política pública em
um contexto federativo exigiria o desenvolvimento das
capacidades institucionais dos entes locais. Pretende-se esclarecer
em que medida as estratégias de coordenação federativa do
Programa Bolsa Família induzem a participação qualificada das
unidades federativas, em um contexto em que a implementação
das políticas poderia ser colaborativa. Por participação qualificada
entende-se a execução das atribuições por parte das coordenações
estaduais conforme a legislação vigente. Assim, serão analisados
se os mecanismos disponíveis, como o Índice de Gestão
Descentralizada (IGD) são adequados para estimular a participação
qualificada dos estados na coordenação do Programa.

Palavras Chaves: Programa Bolsa Família; Coordenação federativa;
Políticas Sociais nos Estados Brasileiros

DETERMINANTES DE QUALIDADE DA 
ESCOLA PÚBLICA: APLICAÇÃO DE UM 
MODELO DE AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS 
EDUCACIONAIS NO MUNICÍPIO DE UNA, 
BAHIA. 

GUSTAVO JOAQUIM LISBOA , 2016

O presente estudo objetivou avaliar o sistema municipal de 
educação de Una, localizado no sul da Bahia. Buscaram-se 
identificar fatores determinantes à qualidade da escola pública, no 
que se refere ao desempenho cognitivo dos estudantes. Acredita-
se que avaliações como a atual contribuem para o aprimoramento 
dos diversos instrumentos de medida de desempenho cognitivo 
dos estudantes. 

Palavras-chave: avaliação de políticas públicas – avaliações 
participativas – educação básica. 

A AVALIAÇÃO OPERACIONAL DA 
ATIVIDADE DISCIPLINAR DE NATUREZA 
REPRESSIVA EXECUTADA POR 
CORREGEDORIAS-SECCIONAIS

DANIELE MICHEL SOARES NEVES, 2016

O objetivo geral desta tese é explorar as normas e
procedimentos aplicáveis à execução da atividade disciplinar de
natureza repressiva realizada pelos entes que integram o
Sistema de Correição do Poder Executivo Federal - SisCOR,
criado pelo Decreto n° 5.480, de 20 de junho de 2005,
responsáveis pela prevenção e combate à corrupção, em
especial, pela responsabilização administrativa de servidores
públicos federais, bem como identificar os conceitos
potencialmente geradores de indicadores de desempenho
tangíveis, de fácil compreensão, observáveis e comparáveis,
aptos a definir os níveis de efetividade, economicidade,
eficiência e eficácia esperados dos processos utilizados por
estes entes visando a consecussão de seus objetivos.

Palavras chave: Agência Anticorrupção. Controle.
Responsabilização Administrativa..

REFORMA REGULATÓRIA BRASILEIRA: 
A GOVERNANÇA E A SUPERVISÃO DA 
REGULAÇÃO

ADRIANA NICKEL LOURENÇO, 2016

A tese desenvolvida no âmbito do programa de pós-
graduação em Políticas Públicas, Estratégia e
Desenvolvimento (PPED-IE-UFRJ) tem por objetivo
compreender e analisar a governança e supervisão das
agências reguladoras como subsistema do sistema
regulatório brasileiro e propor modificações que
permitam uma melhor consecução de suas finalidades.
Em particular, a tese aborda o tema sobre governança
regulatória, as boas práticas à qualidade regulatória,
enfatizando a importância da participação social no
processo regulatório.

Palavras-chave: Institucionalismo. Regulação.
Governança. Reforma Regulatória. Supervisão da
Regulação.



DILEMAS PARA A CONSOLIDAÇÃO DE UMA 
POLÍTICA PÚBLICA TERRITORIAL: UM 
DEBATE SOBRE A UPP SOCIAL

MARIA PANDOLFI GUERREIRO, 2019

Efavela do Rio de Janeiro, a UPP Social. Os principais objetivos do
programa eram promover a cidadania, o desenvolvimento
econômico e contribuir para a integração das favelas com o
restante da cidade. Seu intuito era ajudar na consolidação de uma
política de pacificação e de controle territorial pelo Estado, que
estava a cargo da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) - uma
política de segurança implantada dois anos antes. A UPP Social não
era um programa finalístico e, sim, de articulação, que se
propunha a coordenar a atuação dos órgãos públicos nas favelas. A
participação dos moradores e a decisão baseada em informações
qualificadas eram tidas como fundamentais para se alcançar uma
maior eficiência das ações públicas. Um dos resultados desta busca
por informações qualificadas foi a realização do Mapa Rápido
Participativo (MRP), um diagnóstico detalhado das condições
urbanas dos territórios de atuação da UPP Social. Além de se
debruçar sobre o MRP, esta tese buscou entender os dilemas
enfrentados por esta inovadora política pública que, certamente,
será uma referência para futuras políticas sociais.

Palavras chave: Políticas Públicas, Políticas Territoriaism 2010 foi
implantada uma política pública para as áreas de, UPP Social,
Favela, Mapa Rápido Participativo (MRP)

CAPACIDADES ESTATAIS E POLÍTICAS DE MERCADO 
DE TRABALHO NO BRASIL: UMA ANÁLISE DA 
INSTITUCIONALIZAÇÃO DO FUNDO DE AMPARO 
AO TRABALHADOR (FAT) 

SANDRO PEREIRA SILVA, 2018

Com base em uma ampla análise de normatizações e informações contábeis
dos exercícios anuais do FAT desde sua implementação, e de atas de reunião
do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat),
ficou constatado que, à medida que foram aumentando os gastos correntes
frente às receitas, sobretudo em função dos programas constitucionais
obrigatórios (seguro-desemprego e abono salarial), tal arranjo de
financiamento começou a mostrar sinais de fragilidade, uma vez que se
diminuiu o espaço para custear despesas correntes discricionárias que
compõem as demais dimensões operativas do sistema. No entanto, o
principal vetor de esgotamento das capacidades financeiras do FAT é
oriundo de decisões de política econômica no âmbito do governo federal
desde meados dos anos 1990, afetando principalmente seu fluxo de receitas,
com destaque para as desvinculações de receitas e as desonerações
tributárias. As decisões de maior impacto transcenderam até mesmo a
esfera de deliberação tripartite criada para acompanhar e deliberar sobre o
funcionamento do sistema, que é o Codefat.

Palavras-chave: Capacidades estatais; Estado de Bem-estar social; Sistema
público de emprego; Fundo de Amparo ao Trabalhador; mudança
institucional.

COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA OS USOS PACÍFICOS 
DA TECNOLOGIA NUCLEAR NA AMÉRICA LATINA E 
NO CARIBE - A EXPERIÊNCIA DO ACORDO 
REGIONAL ARCAL 

FRANCISCO RONDINELLI JÚNIOR, 2017 

Esta tese desenvolve um estudo relacionado ao tema da cooperação técnica
internacional no campo das aplicações pacíficas da tecnologia nuclear,
enfocando a experiência dos países latino-americanos, onde vigora o
Acordo de Cooperação para a Promoção da Ciência e da Tecnologia
Nucleares na América Latina e no Caribe, também identificado pela sigla
(ARCAL). A conclusão a que se chegou é que o Acordo ARCAL incorporou, ao
longo de sua trajetória, elementos do conjunto das capacidades
institucionais que ainda estão em processo de desenvolvimento, mas que
conferem ao Acordo o potencial de induzir o desenvolvimento das
capacidades estatais dos respectivos países membros no campo das
aplicações pacíficas da tecnologia nuclear.

Palavras-chave: Cooperação Internacional, Avaliação de Programas,
Tecnologia Nuclear, Acordo ARCAL.

ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E 
COMPETÊNCIAS DOS LABORATÓRIOS PÚBLICOS 
NACIONAIS PRODUTORES DE 
IMUNOBIOLÓGICOS: UMA ANÁLISE DO 
ARRANJO ORGANIZACIONAL

CLAUDIO DAMASCENO PINTO, 2017

O objetivo desta tese é analisar a estrutura de governança e as
competências dos laboratórios públicos nacionais produtores de
imunobiológicos, a fim de investigar sobre a possibilidade de adoção de
arranjos organizacionais alternativos nas atividades de produção de
vacinas e soros. Os resultados obtidos indicam, de forma geral, um baixo
desempenho dessas organizações com os atuais arranjos organizacionais
adotados, mas sugerem também a possibilidade de implementação de
uma estrutura de governança híbrida nas instituições investigadas,
independentemente do modelo jurídico-institucional vigente. As
entrevistas sugerem a possibilidade de adoção de forma balanceada da
integração vertical de algumas atividades e a terceirização e o
compartilhamento de outras, sobretudo aquelas ligadas à parte do
processamento final dos produtos imunobiológicos.

Palavras-chave: Estruturas de Governança, Competências, Recursos
Produtivos, Custos de Transação, Capacitações Dinâmicas.

EFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO 
FUNDEB: Uma investigação apoiada na Análise 
Envoltória de Dados (DEA) 

LÍGIA GRACIETE SOARES DA SILVA , 2016

A tese analisa a inclusão produtiva enquanto um conjunto de ações que
visam proporcionar acesso a oportunidades de inserção no mundo do
trabalho a pessoas pobres e extremamente pobres, seja pelo mercado de
trabalho formal, seja pela economia informal. Programas de combate à
pobreza passaram a associar transferência de renda à capacitação
profissional e estímulo a atividades econômicas empreendedoras e
políticas de trabalho passaram a ter assento cativo para beneficiários de
transferências monetárias. O Estado assumiu o papel de promotor de
oportunidades, propondo-se a eliminar barreiras reais e artificiais que
minam o que seria um desenvolvimento inclusivo, que erradica a pobreza
extrema e as desigualdades sociais que historicamente flagelam o país.
Todavia, a análise da inclusão produtiva mostra que uma boa dose de
cautela quanto a seus limites é cabível. Afinal, não se podem desprezar
que existem ameaças que fragilizam a estratégia; as profundas mudanças
no capitalismo internacional afetam as relações de trabalho e direitos
trabalhistas, os padrões de crescimento econômico, tão necessários à
manutenção dos ganhos sociais brasileiros, e o próprio Estado, premido
entre demandas sociais crescentes e a ideação dos mínimos.

Palavras-chave: inclusão produtiva; pobreza; proteção social; renda;
trabalho.



PROTEÇÃO SOCIAL NA ALTA 
VULNERABILIDADE: O CASO DAS 
FAMÍLIAS MONOPARENTAIS 
FEMININAS

ADRIANA DE ANDRADE MESQUITA, 
2012

A presente tese de doutorado “Proteção Social na Alta
Vulnerabilidade: o caso das famílias monoparentais
femininas” tem como objetivo central analisar os
mecanismos de proteção social utilizados pelas famílias
monoparentais femininas brasileiras em situação de
vulnerabilidade social. Assim sendo, para alcance de nosso
objetivo, realizamos um estudo de caso com 20 famílias
monoparentais femininas de comunidades carentes do
Estado o Rio de Janeiro, Campos Elíseos/Duque de Caxias e
Sampaio/Complexo do Lins. Diante do estudo realizado,
consideramos que este trabalho pretende contribuir para
uma intervenção qualificada e comprometida com as
camadas mais vulneráveis de nossa sociedade e, portanto,
dirige-se aos estudiosos, profissionais das diversas áreas do
conhecimento, bem como aos formuladores,
implementadores e gestores das políticas públicas na área
social.

Palavras-chave: Proteção social, famílias monoparentais
femininas, vulnerabilidade social, políticas públicas.

DESENVOLVIMENTO REGIONAL: LIMITES E 
POSSIBILIDADES INSTITUCIONAIS – UM 
ESTUDO DE CASO DA REGIÃO DO VALE DO 
PARAÍBA – RJ

ANDRÉ FERREIRA, 2012

O presente trabalho é um estudo de caso realizado na Região do
Vale do Paraíba (RVP-RJ) com o objetivo de analisar a atuação do
poder público local, das lideranças empresariais e das
universidades públicas no processo do desenvolvimento
conômico regional. Para atingir os objetivos estabelecidos foram
realizadas pesquisas exploratórias com docentes do Polo
Universitário de Volta Redonda (PUVR-UFF) e com empresas
escolhidas da RVP-RJ. Posteriormente foram realizadas
entrevistas envolvendo atores institucionais da RVP-RJ, como:
Lideranças empresariais, ocupantes de cargos públicos na
administração local e pesquisadores e lideranças das
universidades públicas da RVP-RJ.

Palavras-chave: Desenvolvimento Regional. Inovação. Interação
Universidade-Empresa-Governo.

NEUTRALIDADE DE REDES, INSTITUIÇÕES E 
DESENVOLVIMENTO 

JULIANA SANTOS PINHEIRO, 2012

A presente pesquisa dedica-se ao estudo da dimensão
institucional da neutralidade de redes e suas contribuições para o
desenvolvimento no Brasil, sob a abordagem do desenvolvimento
por capacidades (capability approach). Dentre todas as matizes
teóricas do desenvolvimento, a abordagem por capacidades
mostra-se mais adequada porque imprime, à neutralidade de
redes, o papel de geradora de oportunidades, por se tratar de
liberdade instrumental para outras liberdades substanciais, além
de afinar-se com os fundamentos da interpretação da
neutralidade como princípio constitucional implícito. Por
conseguinte, são analisadas as contribuições da neutralidade de
redes na agenda das políticas públicas brasileiras em
telecomunicações e setores correlatos, mediante a avaliação dos
recentes e principais instrumentos a partir da abordagem por
capacidades.

Palavras-chave: Neutralidade de Redes. Telecomunicações.
Regulação. Instituições. Desenvolvimento. Abordagem por
capacidades.

A ESTRATÉGIA COMO 
AUTOAFIRMAÇÃO: UMA ANÁLISE DO 
CASO DA ECONOMIA CHINESA À LUZ 
DA SOCIOLOGIA DA MODERNIZAÇÃO.

GUSTAVO COSTA DE SOUZA, 2012

Esta tese analisa a ascensão da China como um caso de
estratégia na perspectivada autoafirmação. Para tanto está
organizada em três ensaios que complementam.

Palavras-chave: China. Modernização. Desenvolvimento.
Cultura.



O BALANCED SCORECARD E O 
DESEMPENHO ORGANIZACIONAL: O CASO 
DO MONOPÓLIO NATURAL DAS 
DISTRUBUIDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA 
NO BRASIL

DILO SERGIO DE CARVALHO VIANNA, 2014

Esta pesquisa investiga a associação entre o Balanced Scorecard
(BSC) e o desempenho organizacional. Os resultados mostraram a
associação do BSC ao desempenho financeiro para ambas as
amostras nos exercícios de 2010 e 2011 e pontuais associações
em 2009 e 2012. Quanto ao desempenho não-financeiro, não
foram detectadas associações estatisticamente relevantes. Os
resultados também indicam que as associações encontradas
entre o BSC e o desempenho financeiro são moderadas por
variáveis externas em ambas as amostras. Nos períodos onde é
possível observar uma variação positiva destas variáveis as
operadoras usuárias do BSC capturam financeiramente esta
dinâmica.

Palavras-chave: Balanced scorecard. Setor elétrico. Desempenho
organizacional.

OS DETERMINANTES DA INTEGRAÇÃO 
VERTICAL NA SAÚDE SUPLEMENTAR 
SEGUNDO A TEORIA DOS CUSTOS DE 
TRANSAÇÃO

DENILSON QUEIROZ GOMES FERREIRA, 2013

A tese buscou verificar se os fatores considerados pelas Operadoras
de Planos de Saúde quando tomam a decisão de se integrar
verticalmente encontram respostas na Teoria dos Custos de
Transação. As demonstrações financeiras das Operadoras entre 2007
e 2011 confirmam a crescente verticalização nas modalidades nas
quais é permitida, com destaque para as Cooperativas Médicas.
Entrevistas realizadas com gestores de cinco Operadoras,
selecionadas dentre aquelas que mais incorreram em despesas
assistenciais em rede própria no período 2007-2011, permitiram
verificar a presença dos determinantes da integração vertical
previstos na Teoria dos Custos de Transação. Constatou-se, ainda,
que as referidas Operadoras estão internalizando atividades de
prestação de serviços assistenciais e aquisição de insumos, além de
desejarem internalizar a gestão da atenção médica dispensada a
seus beneficiários, como forma de prover um serviço mais eficaz e
sustentável economicamente.

Palavras-chave: Operadoras de Planos de Saúde. Saúde
Suplementar. Teoria dos Custos de Transação.

CONHECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE 
EMPRESAS DO SETOR DE TURISMO EM 
GOIÁS: A IMPORTÂNCIA DAS CAPACIDADES 
DE COMUNICAÇÃO E DE COOPERAÇÃO

CARLA CONTI DE FREITAS, 2013

A criação de conhecimento no setor de turismo é o tema central
deste estudo, que reitera a importância do indivíduo. O objetivo
geral é contribuir para a reflexão sobre o papel do conhecimento
tácito (conhecimento da região) e codificado (capacitação) na
atividade inovadora do setor de turismo. Assim, para desenvolver
este estudo, considera-se a trajetória do setor de turismo no Brasil e
em Goiás, destacando as atividades dos cursos superiores de turismo
no estado, dos eventos culturais e gastronômicos, promovidos pela
agência pública de turismo e das empresas hoteleiras nas regiões
turísticas. Como conclusão, destacaram-se as capacidades de
comunicação e de cooperação como fatores importantes para o
desenvolvimento sustentável do local.

Palavras-chave: conhecimento, inovação, capacidades profissionais,
ensino superior, turismo.

FOMENTO PÚBLICO ÀS EMPRESAS PRIVADAS: 
A AGERIO NO CONTEXTO INSTITUCIONAL DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

EDUARDO DUPRAT FERREIRA DE MELLO, 
2014

O objetivo deste estudo é avaliar a eficácia da Agência de Fomento -
Investe Rio / AgeRio - no âmbito da estrutura do fomento público do
Estado do Rio de Janeiro, no que diz respeito tanto às necessidades
do setor privado quanto às diretrizes de governo que norteiam a
concessão de crédito subsidiado. A pesquisa distingue os padrões e
as potencialidades do desenvolvimento econômico fluminense, e
aponta em que medida a Agência é capaz de evitar oportunismos e
reduzir assimetrias de informações e custos de transação para os
tomadores de crédito. Considera, contudo, que outros elementos
essenciais devem estar presentes para que as condições operacionais
sejam de fato eficazes na consecução de uma política pública de
fomento.

Palavras-chave: Instituições e desenvolvimento. Crédito. Economia
fluminense. Política pública de fomento.

O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 
RURAL SUSTENTÁVEL: OS 
TERRITÓRIOS ESTRADA DE FERRO E 
VALE DO RIO VERMELHO

CLEUSA MARIA DA SILVA, 2014

A política pública do Ministério de Desenvolvimento
Agrário (MDA) de criação dos Territórios Rurais
Sustentáveis instituindo o Plano de Desenvolvimento
Territorial Rural Sustentável é o tema central deste
estudo. O objetivo geral é analisar a eficácia desse Plano
no Território Estrada de Ferro e no Território Vale do Rio
Vermelho, ambos no estado de Goiás. Os resultados
apontaram uma baixa eficácia do Plano de
Desenvolvimento Territorial Rural Sustentável nos
Territórios estudados. Como conclusão, destaca-se que
a falta de mecanismos de governança compromete a
eficácia da política instituída para os Territórios Rurais.

Palavras-chave: desenvolvimento territorial, rural,
sustentabilidade, gestão participativa, eficácia.

DESENHO INSTITUCIONAL DO 
TRIBUNAL DE CONTAS NO BRASIL 
(1890 A 2013): DA LEGISLAÇÃO 
SIMBÓLICA AO “GERENCIALISMO 
PÚBLICO” DO AJUSTE FISCAL 

ÁLVARO GUILHERME MIRANDA , 2013

A presente tese propõe uma análise do desenho
institucional da accountability horizontal conferida ao
Tribunal de Contas no Brasil. Ao projetar luz sobre
circunstâncias e contingências históricas desde sua criação,
em 1890, até os dias atuais, o objetivo foi oferecer
elementos para a compreensão e uma reinterpretação do
fenômeno dentro da estrutura institucional do poder
público e do sistema político para além de sua mera
descrição de forma isolada.

Palavras-chaves: Accountability. Poderes de Estado.
Democracia. Sistema Político.

MUDANÇA INSTITUCIONAL E 
DESENVOLVIMENTO: O CASO DA 
INDÚSTRIA DO PETRÓLEO NO 
BRASIL 

GUILHERME GOMES DIAS, 2013 

Esta Tese examina a relação entre os processos de
mudança institucional e de desenvolvimento, tendo
como estudo de caso as atividades de exploração e
produção de petróleo – E&P no Brasil, no período de
1995 a 2010. Os resultados revelaram-se positivos sob a
ótica setorial, tais como o crescimento das reservas e
produção, atração de operadores privados nacionais e
internacionais e fortalecimento da Petrobras, inserindo
o Brasil no mercado internacional de E&P. Tais
resultados também se refletiram na mudança de
patamar das atividades de E&P na estrutura produtiva,
especialmente quanto aos impactos positivos em
variáveis relevantes da economia brasileira e das
finanças públicas.

A ECONOMIA POLÍTICA DO 
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL: 
UMA ANÁLISE DA DIVERSIDADE 
INSTITUCIONAL NA AGENDA 
BRASILEIRA 

RICARDO ANTÔNIO DE SOUZA KARAM, 
2012

Esta tese investiga um grupo de seis políticas e programas
executados pelo governo federal no período 2003-2010. As
principais constatações apontaram para uma grande
desarticulação entre as iniciativas, com sobreposição de
públicos-alvo e escalas de intervenção, conflitos de
interesses, redundância de ações, ausência de agenda
comum, além de fragilidades organizacionais generalizadas.
Embora reconhecendo-se a legitimidade da existência de
múltiplos interesses no processo de formulação de
políticas públicas, o grau de fragmentação detectado
sugere que a ação governamental dificilmente logrará êxito
na redução das disparidades regionais/territoriais como
pretendido, principalmente à luz da inexistência de
institucionalidades capazes de mediar as tensões
presentes.

Palavras-Chave: Território. Desenvolvimento. Instituições.
Ideias. Atores. Interesses.



A DIMENSÃO POLÍTICA DO 
DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO 
BRASILEIRO DE GOIÁS-GO (1937-
2010) 

MARCELLO RODRIGUES SIQUEIRA, 
2014

Esta tese discute a dimensão política do
desenvolvimento do município brasileiro de Goiás-GO
no período compreendido entre 1937 e 2010. A noção
de desenvolvimento proposta aqui inclui crescimento
econômico e melhoria da qualidade de vida para a
comunidade. O objetivo foi verificar como as políticas
implementadas pelo governo federal, estadual e
municipal tem afetado o desenvolvimento local.

Palavras-chave: Desenvolvimento. Território. Goiás-GO.
Capital Social. Gestão Social.

SEGURANÇA JURÍDICA, GOVERNANÇA E 
ACCOUNTABILITY: AS CONTRIBUIÇÕES 
DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS AO 
PROCESSO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

ANDRÉA D‘ASSUNÇÃO FERREIRA, 2015 

A presente tese pretende explorar a relação do Direito com o
processo de políticas públicas no contexto atual e suas possíveis
contribuições. Constitui seu principal objetivo demonstrar como
os princípios constitucionais podem contribuir para a segurança
jurídica no processo de políticas públicas. Adotando-se como
sua hipótese principal de que a segurança jurídica, entendida
como a observância aos princípios constitucionais, aumenta a
governança e o grau de accountability no âmbito do processo
de políticas públicas. Conclui-se que os princípios
constitucionais com a sua multifuncionalidade constitui a
principal contribuição do Direito pós-moderno ao processo de
políticas públicas, tornando-se, assim, importante parâmetro na
busca de solução dos problemas de governança e accountability
que repercutem atualmente no processo de políticas públicas,
tanto na dimensão normativa quanto na institucional.

Palavras-chaves: Estado contemporâneo, Direito, Políticas
Públicas, Pós-modernidade, Princípios constitucionais,
Segurança Jurídica, Governança, Accountability.

INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO VIA 
DEFESA NACIONAL NOS EUA E NO 
BRASIL

VITELIO MARCOS BRUSTOLIN, 2014

Neste estudo são analisadas as práticas de geração e
aquisição de tecnologias de Defesa nos Estados Unidos
(EUA) e no Brasil. Nas conclusões é proposto um modelo
para produzir inovações de uso dual no Brasil, a partir da
cooperação governamental militar com indústrias e
universidades.

Palavras-chave: Complexo militar-industrial-acadêmico.!
Produção de ciência e tecnologias via Defesa Nacional. Base
Industrial de Defesa. Modelos de aquisição militar de
tecnologias de uso dual. Processos e práticas de inovação
militar nos Estados Unido e no Brasil. Hélice Tripla:
governo, indústrias e universidades.

HOW TECHNOLOGICAL CATCHING 
UP MATTERS TO ECONOMIC 
DEVELOPMENT TODAY

ELBA CRISTINA LIMA REGO, 2014

A presente tese, que aborda o desenvolvimento como
uma questão de catching up, analisa o papel crítico das
mudanças tecnológicas e das inovações para os países
em desenvolvimento que desejam reduzir ou fechar o
seu gap tecnológico e econômico com relação às
economias mais avançadas. Os principais argumentos da
tese são de que a mudança tecnológica (i.e, a
introdução de novas tecnologias) e a inovação
tornaram-se não apenas um pré-requisito, mas a
própria essência do catching up, que depende cada vez
mais da capacidade dos países atrás das fronteiras
tecnológica e econômica desenvolverem competências
científicas e tecnológicas para adaptar e adotar novas
tecnologias, e inovar localmente.

Palavras-chave: catching up, catch up, technological
change, innovation, economic, development, mudança
tecnológica, inovação.

INDUSTRIALIZAÇÃO EM GOIÁS: 
POLÍTICA INDUSTRIAL E 
DESENVOLVIMENTO, 1970 A 2010 

MARIO CESAR GOMES DE CASTRO, 
2014

A industrialização tem sido importante meio de promoção
do desenvolvimento do Estado, ao longo destes anos.
Contudo, a concentração das indústrias, da renda e dos
incentivos em pequenas parcelas do território goiano,
levou ao interesse de se estudar a tentativa do Estado de
Goiás em desenvolver seu parque industrial, tendo como
parâmetro São Paulo, Estado mais dinâmico e desenvolvido
do Brasil, e como fronteira a industrialização ocorrida entre
1970 e 2010, à luz do aproveitamento das capacidades da
região e da sua dotação de fatores.

Palavras-chave: Políticas industriais. Industrialização.
Incentivos fiscais (Goiás).

A CONSTRUÇÃO INSTITUCIONAL DAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE APOIO À CIÊNCIA, 
À TECNOLOGIA E À INOVAÇÃO NO 
PERÍODO DE 1999 A 2010 E O PAPEL DA 
FINEP NA POLÍTICA PÚBLICA DE FUNDOS 
SETORIAIS 

RICARDO THIELMANN, 2014

Este trabalho de tese tem o seu foco no entendimento de como
foi construída institucionalmente a política pública de apoio a
ciência, tecnologia e inovação no período de 1999 a 2010 e
compreender o papel da Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP) como uma das principais agências responsáveis pela
implementação das políticas públicas e em especial como
secretaria executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (FNDCT). A pergunta que se quer
responder nesta tese é se a FINEP está cumprindo o objetivo de
estimular o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação
(CT&I)

Palavras-chaves: Políticas Públicas, Ciência, Tecnologia e
Inovação, Avaliação de Políticas Públicas.

ENSAIO SOBRE O 
SUBDESENVOLVIMENTO REVESTIDO: 
DAS CONDIÇÕES DE ACELERAÇÃO DO 
DESENVOLVIMENTO RECENTE DO 
ESTADO DE GOIÁS 

MARCELO JOSE MOREIRA, 2015

O estudo se propõe a analisar as condições de aceleração
do desenvolvimento no Estado de Goiás em suas
contradições e dilemas (desenvolvimento com ampliação
de desigualdades) e naquilo que se apresenta como
elementos de normalidade (a lógica da expansão com
concentração). O objetivo central é analisar as
alterações/modificações recentes na dinâmica do
desenvolvimento econômico em Goiás, como parte
integrante-fundamental do processo de desenvolvimento
econômico em voga no Brasil em sintonia com a lógica
recente da divisão internacional do trabalho.

Palavras-chave: Desenvolvimento. Subdesenvolvimento.
Dependência.

POLÍTICA HABITACIONAL NO BRASIL: 
CONCEPÇÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICA 
PÚBLICA SOB A ÓTICA 
INSTITUCIONALISTA

NELSON CHALFUN HOMSY, 2015

Esta tese analisa a política habitacional brasileira no
período entre o colapso do planejamento centralizado, que
ocorre a partir de meados dos anos 1980, até a primeira
década do século XXI, caracterizada pelo planejamento
participativo. A análise se dá através de três abordagens
institucionalistas: 1) Variedades de Capitalismo; 2) Sistemas
Sociais de Inovação e Produção e 3) Estrutura de Coalizão
de Defesa. A principal conclusão desta pesquisa é a de que
diferentes ciclos e conjunturas da economia política
brasileira não inviabilizaram a mudança estrutural
observada na política habitacional, ao se transformar em
um componente da política urbana, descentralizada e
governada prioritariamente por princípios democráticos e
participativos na regulação do uso e ocupação do solo e,
com menor vigor, embora ainda importante, apoiada na
oferta subsidiada de financiamento à construção e
aquisição de moradias.



ESTUDO COMPARATIVO ENTRE AIDS E 
DOENÇAS NEGLIGENCIADAS: 
ARRANJOS INSTITUCIONAIS, DIREITOS 
HUMANOS E DESENVOLVIMENTO

DÉBORA DA SILVA ROLAND, 2016

O presente estudo mostra um quadro comparativo do
enfrentamento da Aids e das doenças negligenciadas no
Brasil sob a ótica dos direitos humanos, de modo a
compreender sua influência nos arranjos institucionais
organizados no país e no desenvolvimento. O combate à
Aids contou com ampla e influente participação de
ativistas gays que conformaram estes arranjos,
desenvolvidos a partir de uma moldura de direitos
humanos garantindo soluções adequadas em saúde e
promotoras da cidadania. As doenças negligenciadas não
tiveram a mesma sorte. Assim, urge a construção de um
quadro explícito de direitos humanos para estes agravos
de modo a caracterizar políticas de saúde inclusivas,
participativas e de aprimoramento da cidadania.

Palavras-chaves: Aids, doenças negligenciadas, direitos
humanos, arranjos institucionais.

O CONHECIMENTO REGIONAL DO 
QUEIJO MINAS ARTESANAL NA 
INDICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA 
CANASTRA: ENSINANDO O PADRE A 
REZAR

LIGIA APARECIDA INHAN MATOS, 2016

Esta tese discute a proteção do conhecimento intelectual
pela Indicação Geográfica (IG) do queijo Minas artesanal,
da região da Canastra (MG). Conclui-se que os laços de
confiança já estabelecidos no local ex ante à estruturação
da IG, entre produtores e instituições, são essenciais para a
sua implementação. Esta revelação é importante para o
desenvolvimento de políticas ou estratégias para IG em
regiões semelhante à Canastra. Poupa tempo, recursos
humanos e financeiros e alcança maior número de
produtores.

Palavras-chave: conhecimento tácito; instituições; queijo
minas artesanal; indicação procedência Canastra.

A TRAJETÓRIA DA COOPERAÇÃO CIENTIFICA 
INTERNACIONAL DA EMBRAPA. DO 
EMPARELHAMENTO TECNOLÓGICO 
(CATCHING-UP) COM A REVOLUÇÃO VERDE 
À LIDERANÇA TECNOLÓGICA NA 
AGRICULTURA TROPICAL 

PETULA PONCIANO NASCIMENTO, 2016

O objetivo principal desta tese é analisar a cooperação
internacional científica na trajetória da Embrapa e sua importância
no desenvolvimento científico e tecnológico da agricultura
brasileira. Os Labex são identificados como plataformas ou redes
de geração, prospecção, utilização, transferência e proteção de
conhecimento e informação relevante para os processos de
inovação na agricultura brasileira no qual a Embrapa é responsável
por sua governança. Desta forma, no âmbito desta análise, na tese
será possível identificar que temos casos onde a Embrapa é o ator
dominante da tecnologia, e que o Programa Labex é sim uma
ferramenta estratégica para a cooperação cientifica da Embrapa.
Por fim entende-se que as várias áreas da cooperação
internacional deviam buscar uma maior sinergia para que a
Embrapa possa se preparar para enfrentar os desafios futuros e
garantir a manutenção de sua expertise mundialmente
reconhecida em inovação para Agricultura tropical.

Palavras-chave: Embrapa, Cooperação internacional, Cooperação
Cientifica, Labex, Institucionalismo, Capacitações Dinâmicas,
Agricultura Tropical, Catching-up, Leapfrogging, Inovações
secundárias, Diplomacia da Ciência.

ANÁLISE INSTITUCIONAL DA POLÍTICA DE 
GESTÃO DE PESSOAS DE UMA INSTITUIÇÃO 
FEDERAL DE ENSINO SUPERIOR 

ADRIANA OLIVEIRA ANDRADE , 2017

O objetivo deste estudo consiste em identificar e analisar as
modificações introduzidas na política de gestão de pessoas de uma
Universidade pública federal para a consecução das diretrizes da
Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (PNDP) à luz da
Teoria Institucional. A tese defendida é de que tais mudanças
podem ser compreendidas como um processo de isomorfismo
institucional que desconsidera aspectos importantes relacionados
ao funcionamento da organização sob estudo.

Palavras-chave: gestão de pessoas, Política Nacional de
Desenvolvimento de Pessoas, mudança organizacional, Teoria
Institucional.

A AUSÊNCIA DE RACIONALIDADE DA 
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL NA 
UTILIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

FABIO TENENBLAT, 2017

A presente tese discute a atuação do Poder Público como
litigante em juízo e seus reflexos no funcionamento do
Poder Judiciário. A partir de ferramentas propiciadas pela
análise econômica da litigância, o trabalho investiga as
causas da excessiva presença da Administração como parte
em processos judiciais, avaliando se os parâmetros que
norteiam sua conduta satisfazem os requisitos impostos
pela racionalidade e, sobretudo, encontram-se em
consonância com o interesse público. Por fim, sugere-se
uma alteração de paradigmas, com o intuito de reduzir o
número de processos em que o Poder Público figura como
parte e, assim, conferir maior celeridade ao andamento dos
feitos e ampliar o acesso a justiça da população.

Palavras-Chave: racionalidade, interesse público e litigância
judicial da Administração.

AVALIAÇÃO DO PROGRAMA 
BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM E NÍVEIS 
MÍNIMOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 
UMA AVALIAÇÃO BASEADA EM TEORIA

RAIMISSON RODRIGUES FERREIRA 
COSTA, 2017

A presente tese realiza uma avaliação do Programa
Brasileiro de Etiquetagem (PBE) e dos Níveis Mínimos de
Eficiência Energética (NMEE) utilizando a abordagem
avaliativa denominada Avaliação Baseada em Teoria (ABT).
Conclui-se que a ABT constitui uma abordagem avaliativa
promissora para a avaliação dessas iniciativas na medida em
que informa as relações de causa e efeito relevantes de
serem analisadas. Entretanto o seu uso como alternativa à
análise contrafactual é questionável, uma vez que é
condicionada pela disponibilidade de dados, tal como a
análise contrafactual. Por fim, sugere-se a investigação
futura das demais relações de causa e efeito preconizadas
na teoria do programa, bem como o seu aprimoramento
incorporando outros aspectos não relacionados na teoria. .

Palavras-chaves: Etiquetagem. Níveis Mínimos de Eficiência
Energética. Eficiência Energética. Avaliação Baseda em
Teoria. Conservação de Energia

ANÁLISE FUNCIONAL DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS: O CASO DA INDÚSTRIA 
PARAPETROLÍFERA BRASILEIRA 

TELMO MACHADO GHIORZI, 2017

O trabalho avalia políticas públicas que são relevantes para a
indústria petrolífera brasileira e que têm aplicação obrigatória
e exclusiva sobre a IPB: Conteúdo Local (CL), Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação (PDI) e Decreto 2.745 (D2745). Por
meio da abordagem funcional de sistemas de inovação, o
trabalho mostra que estas três políticas contribuem mais para
bloquear do que para induzir o exercício das funções do
sistema de inovação associado à IPB e, portanto, contribuem
para bloquear o desenvolvimento de inovações da IPB. Estas
políticas públicas contribuem, por conseguinte, para fragilizar a
IPB.

Palavras-Chave: petróleo; óleo e gás; indústria parapetrolífera
brasileira; funções de sistemas de inovação; avaliação de
políticas públicas; conteúdo local; pesquisa, desenvolvimento e
inovação; Decreto 2.745.

ANÁLISE DA EFETIVIDADE DA POLÍTICA 
DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
INDIVIDUAL NA ADMINISTRAÇÃO 
FEDERAL BRASILEIRA

ENRIQUE J. SÁNCHEZ ELVIRA, 2018

Esta pesquisa é focada em um dos processos dirigidos a
atender essa demanda: a avaliação do desempenho dos
servidores públicos. Concluiu-se a necessidade de definir
políticas que se adaptem à realidade do setor público federal,
quebrando os traços tradicionais das sistemáticas de avaliação.
A tese se encerra com recomendações dirigidas a aprimorar a
política atual e com propostas mais complexas, em face de
futuras normativas, que pretendem contribuir na formulação
de alternativas que contemplem o contexto organizacional do
governo federal.

Palavras-Chave: administração pública; gestão de pessoas;
avaliação de desempenho individual; avaliação de políticas
públicas; ciclo da política pública; efetividade.



A EVOLUÇÃO DO ETANOL NO BRASIL: UMA 
ANÁLISE A PARTIR DA PERSPECTIVA 
MULTINÍVEL

ADRIANA CAZELGRANDI TORRES, 2018

O uso do etanol como combustível automotor já ocorre há mais
de um século no Brasil, mas seu uso em escala e como opção
energética efetiva no país data do Próalcool. Desde então, o
processo de transição sociotécnica do regime do etanol intercala
momentos de euforia e sucesso, assim como, de fragilidade e
descrédito. Hoje, é considerado um regime estabelecido e
estruturado, mas pouco usado no país, excetuando o uso
obrigatório estabelecido em lei, o que por si só já indica uma
investigação. Trata-se de um caso de transição sustentável
requerendo uma análise em sua trajetória para que se reveja
relações e interações entre diferentes sistemas em multiplos
níveis. Diante do exposto, esta tese visa explorar o processo de
transição rumo à sustentabilidade do combustível etanol a partir
da abordagem da perspectiva multinível.

Palavras-chave: etanol, sistema sociotécnico, transição
sociotécnica, perspectiva multinível, combustível automotivo,
transição para a sustentabilidade

A DINÂMICA DO APRENDIZADO EM 
ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS (APLS) DE 
CONFECÇÕES EM DIFERENTES REGIÕES: DOIS 
ESTUDOS DE CASO

ROSANA GONÇALVES GUIMARÃES, 2018

Esta tese tem como objetivo analisar a forma como emerge e é
articulada a estrutura institucional local, ou seja, a governança, de
cada Arranjo Produtivo Local (APL) selecionado de confecções: em
Mato Grosso, Rondonópolis, e no Rio de Janeiro, Nova Friburgo e
região; e como os APLs exercem influência sobre o aprendizado e
cooperação das instituições e das empresas e, consequentemente,
sobre a inovação e o desenvolvimento local.

Palavras-chave: Arranjo Produtivo Local (APL), Desenvolvimento
Local, Inovação, Aprendizagem

O DIÁLOGO ENTRE A OFERTA DE ENSINO 
TÉCNICO E TECNOLÓGICO E O 
DESENVOLVIMENTO: UM ESTUDO 
MULTICASO SOBRE A MUDANÇA 
INSTITUCIONAL DA REDE FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E 
TECNOLÓGICA DO BRASIL.

ANA CARÊNINA DE ALBUQUERQUE 
XIMENES, 2018

Esta pesquisa se detém no tema da mudança institucional no
âmbito da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica (REPT) com a criação e expansão dos Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) no Brasil, com o
intuito de saber se a mudança dessa oferta de aprendizagem e
ensino profissional, técnico e tecnológico tem atendido de forma
coerente às necessidades de desenvolvimento do país, a partir dos
objetivos e finalidades da política pública instituída pela Lei 11.982
de 29 de dezembro de 2008, que criou os IFs.

Palavras-chave: desenvolvimento; mudança institucional; ensino
profissional, técnico e tecnológico; liberdades substantivas.

ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR PARA 
AVALIAÇÃO DA LEI DE ACESSO À 
INFORMAÇÃO 

TAIANA FORTUNATO ARAÚJO, 2019

A Lei de Acesso à Informação (LAI), Lei n. 12.527/2011, entrou
em vigor em maio de 2012, sendo amplamente anunciada
como um instrumento de “empoderamento” de cidadãos,
pois seria um mecanismo legal para a correção de assimetrias
de informação entre produtores e gestores de informações
públicas e aqueles que as demandam, seja para fins privados,
coletivos ou accountability. Os objetivos da LAI são amplos e
os possíveis impactos enormes. A presente tese pretendeu
discutir e propor uma abordagem multidisciplinar para
avaliação da LAI, a partir das perspectivas analíticas das
disciplinas avaliação de políticas públicas, direito e ciência
política. Desse modo, propusemos uma abordagem de
avaliação e a aplicamos a um caso concreto, o Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e
sua Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade (RBMLQ-
I). Consideramos a LAI não somente como uma norma
jurídica, mas como parte de uma política pública de aumento
da transparência.

Palavras-chave Lei de Acesso à Informação; LAI; avaliação;
eficácia; efetividade; implementação; Inmetro; Rede Brasileira
de Metrologia Legal e Qualidade Industrial.

ECONOMIA CRIATIVA, DESENVOLVIMENTO E 
ESTADO-REDE: UMA PROPOSIÇÃO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O 
FORTALECIMENTO DE SISTEMAS 
PRODUTIVOS E REDES ECONÔMICAS DE 
SETORES CRIATIVOS NA CIDADE DO RIO DE 
JANEIRO.

LUCIANA LIMA GUILHERME, 2018

Este trabalho se propõe a uma reflexão sobre a formulação de
políticas públicas de economia criativa no Brasil como estratégia e
alternativa de desenvolvimento para o país. Neste sentido, foi feita
uma análise e uma reflexão sobre as dinâmicas, potencialidades e
gargalos dos sistemas produtivos e da redes de economia criativa da
cidade do Rio de Janeiro, a partir dos setores de design de moda,
festas & celebrações, filme & vídeo, gastronomia, música e teatro,
visando a proposição de políticas públicas voltadas para o
desenvolvimento local e regional.

Palavras-chave: Economia Criativa, Cultura, Desenvolvimento,
Território, Cidade, Sistemas Produtivos, Redes, Políticas Públicas,
Estado-rede.



PESQUISA VERSUS PRODUÇÃO EM 
MANGUINHOS: CONSTRANGIMENTOS E 
PERSPECTIVAS DE DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO EM UMA INSTITUIÇÃO 
PÚBLICA 

CARLOS FIDELIS DA PONTE, 2012

O trabalho tem como objeto os conflitos entre as áreas de
pesquisa e de produção que marcaram a trajetória da
Fundação Oswaldo Cruz, bem como as divergências acerca do
papel a ser desempenhado pela Instituição, as configurações
organizacionais e os modos de interação interna e externa daí
derivados. O trabalho procura abordar a problemática da
pesquisa aplicada e do desenvolvimento tecnológico na
Fiocruz a partir de uma perspectiva que toma, por um lado, a
indução como uma necessidade na condução do esforço
investigativo implementado pelo país, e por outro, o
desenvolvimento tecnológico enquanto um elemento que
integra, de modo sinérgico, a própria dinâmica do avanço
científico.

Palavras-chaves: Fiocruz; Bio-Manguinhos; pesquisa básica;
pesquisa aplicada; desenvolvimento tecnológico; Oswaldo
Cruz.

POOLS DE PATENTES: IMPACTOS NO 
INTERESSE PÚBLICO E INTERFACE COM 
PROBLEMAS DE QUALIDADE DO 
SISTEMA DE PATENTES

DENISE FREITAS SILVA, 2012 

Uma vez que há uma interação complexa entre interesses
públicos e privados na formação de pools de patentes, no
presente trabalho é feita uma compilação a fim de evidenciar
os riscos envolvidos, as interações entre eles, seus efeitos
dinâmicos na concorrência, nas inovações viabilizadas e, em
última instância, no interesse público. A análise é efetuada à
luz do estudo de casos envolvendo as tecnologias DVD, MPEG-
2, 3G e uma tecnologia para cirurgia de córnea (photo-
refractive keratectomy). Para cada risco identificado, são
apresentados alguns insights buscando equilibrar as medidas
necessárias para facilitar que sejam reduzidos os danos à
concorrência ou ao bem-estar do consumidor. Uma vez que o
levantamento do perfil de tais riscos envolve alto grau de
incerteza, são também abordadas ferramentas que poderiam
auxiliar no gerenciamento de tais riscos, viabilizando que
fatores subjetivos possam ser combinados com dados
observados.

Palavras chave: pools de patentes, sistema de patentes,
antitruste, interesse público.

REDES DE PATENTES E PUBLICAÇÕES EM 
VACINAS PARA DENGUE E PAPILOMAVÍRUS 
HUMANO: IMPLICAÇÕES PARA POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE INOVAÇÃO EM SAÚDE

PRISCILA ROHEM DOS SANTOS, 2012

Esta tese analisa dados patentários e não-patentários (NPL) referentes
à pesquisa e desenvolvimento tecnológico (P&D) de vacinas para os
vírus dengue e Papilomavírus Humano (HPV). Os dados sugerem que
essa dinâmica é caracterizada pela baixa participação de
pesquisadores brasileiros nos processos de patenteamento, embora
existam conexões com grupos chave do ponto de vista de publicações
de artigos científicos. As redes sinalizam a fragilidade da inserção do
país na P&D deste setor. Ademais, conduziu-se uma avaliação
qualitativa das reivindicações dos documentos de patente depositados
no Brasil para determinar o escopo da proteção almejada no país. A
referida análise permitiu identificar certos padrões de solicitação de
proteção, que possuem diversas implicações, principalmente
relacionadas a negociações de contratos de transferência de
tecnologia.

Palavras- chave: Pesquisa e desenvolvimento - Vacinas, ANÁLISE DE
REDES SOCIAIS (ARS), Patentes, Publicações, Dengue, HPV, Coautoria,
Cotitularidade.

AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIA E ESFORÇO 
INOVATIVO: UM OLHAR CRÍTICO SOBRE O 
BALANÇO DE TRANSAÇÕES CORRENTES E OS 
FLUXOS TECNOLÓGICOS

PAULO ANTONIO DE SOUZA CHACON, 2012

A importância da inovação tem sido largamente debatida no país. O
debate, ocorre, principalmente, em função de considerações
econômicas sobre o desenvolvimento, associadas com o criar, usar e
lidar com políticas de inovação que lhe sejam capazes de impactar. O
balanço de pagamentos pode revelar oportunidades e ser contributivo
ao processo. Do todo para a parte, o olhar se volta para a rubrica de
serviços do balanço de transações correntes, nas evidências de fluxos
de tecnologia que a integram, e, finalmente, sobre indicadores, em
aspectos da inovação propriamente revelados. Quer se verificar o peso
e imbricamento que podem existir entre o estágio de inovação e o
Balanço de Transações Correntes, mediante leitura e investigação do
desempenho de subcontas atreladas a fluxos tecnológicos (explícitos
ou implícitos) e os consequentes impactos sobre a novação. Como
resultado, pretende-se identificar oportunidades de melhorias no
processo brasileiro de inovação, recomendando-lhe ações corretivas e

eventivas.

Palavras-chave: inovação, fluxos internacionais de tecnologia, balanço
de transações correntes



CLUSTERS E BIOTECNOLOGIA PARA A 
SUPERAÇÃO DA IMITAÇÃO: estudo de 
caso da indústria farmacêutica brasileira

EDUARDO BRAZ PEREIRA GOMES, 2014 

O objetivo dessa tese é analisar se empresas de medicamentos
genéricos poderiam dar um salto qualitativo numa nova
trajetória tecnológica, baseada na biotecnologia, via
biossimilares e posteriormente se inserirem em inovação.
Busca-se identificar também em que medida o fato de estarem
localizadas em clusters contribuiria para esse processo.
Concluiu-se que os clusters estudados, pelo menos por ora, não
constituem uma alternativa para a inovação em biotecnologia e
empresas de genéricos, na sua formatação original, revelaram-
se inadequadas para a nova trajetória, e que sob a égide da
política industrial, decidiu-se pela formação de empresas com
estrutura e gestão independentes, a fim de levar adiante o
projeto de inserção do país na biotecnologia.

Palavras-chave: Clusters. Biotecnologia. Biossimilares. Indústria
Farmacêutica. Inovação farmacêutica no Brasil. Genéricos.
Sistema de inovação. Políticas Públicas. Desenvolvimento Local.

PRINCÍPIOS UNIVERSAIS E PRÁTICAS 
FOCALIZADAS NA SAÚDE: UM ESTUDO 
DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
(ESF) 

CLAUDIA CRISTINA DA CRUZ, 2014 

À luz do debate sobre políticas universais versus práticas
focalizadas, a tese discute o paradoxo da ampliação da provisão
focalizada de uma “cartela básica” de serviços médicos e
ambulatoriais, no âmbito do SUS, moldada para o atendimento
dos grupos vulneráveis da população brasileira. A pesquisa de
campo trouxe resultados inéditos, mostrando que, na prática, a
focalização nos pobres não gera acesso mais equânime ao
sistema de saúde público, visto que as unidades de Saúde da
Família são incapazes, por várias razões, de cumprir a proposta
das visitas domiciliares tal como preconizado. Isso restringe sua
atuação ao serviço de pronto-atendimento, evidenciando que a
proposta do programa Estratégia de Saúde da Família é uma
mera administração dos doentes e de suas complicações.

Palavras chave: Políticas Públicas; Universalismo; Focalização;
Saúde, Estratégia de Saúde da Família.

PANORAMA PATENTÁRIO DOS 
MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRAIS NO 
BRASIL

ROBERTO SILVEIRA REIS, 2012

A pesquisa em tela foi baseada em um estudo de caso que
analisou o perfil de todas as patentes depositadas no Brasil no
campo dos ARV, de 1995 até 2008. Como resultado, podemos
afirmar que o mercado de ARV no Brasil é extremamente
concentrado, os pedidos de patentes basicamente pertencem a
seis países, e a participação nacional ainda é incipiente. Foram
encontrados indícios de que muitas das incrementalidades para as
quais se busca proteção por patentes são na verdade trivialidades,
construindo-se constituem barreiras à entrada dos concorrentes e
possibilitando a formação de cordões de isolamento patentários
"ao redor" dos medicamentos ARV disponíveis comercialmente no
país. O presente estudo permitiu então gerar conclusões sobre a
dinâmica de apropriação patentária sobre as invenções do
mercado nacional de ARV e até que ponto as patentes atuam
como fomentadoras do avanço tecnológico ou como barreiras à
competição no setor.

Palavras-Chave: Inovação. Propriedade intelectual. Patentes.
Apropriação. Indústria farmacêutica. Antirretrovirais. Políticas
Públicas.

A PATENTEABILIDADE DO SEGUNDO E DOS 
POSTERIORES USOS MÉDICOS NO BRASIL 

RODRIGO BORGES DE OLIVEIRA, 2012

O segundo uso médico é a possibilidade de se patentear a mesma
substância em virtude de outra aplicação terapêutica. Nesta tese,
os pedidos de patentes de segundo uso médico depositados no
Brasil entre 1995 e 1997 foram identificados e analisados de modo
a se conhecer os atores e cenários envolvendo tal tipo de
patenteamento no Brasil e, com base nessas informações,
subsidiar os formuladores de políticas públicas no
aperfeiçoamento de políticas de propriedade industrial, levando
em consideração as políticas de saúde e acesso a medicamentos,
bem como o fortalecimento da industrial nacional.

Palavras-Chave: Patentes. Segundo Uso Médico. Políticas Públicas.

A DINÂMICA DA CRIAÇÃO DO 
CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL: UM 
ESTUDO SOBRE INOVAÇÃO NO SISTEMA 
ELETROBRAS

FERNANDO LUIZ GOLDMAN, 2013

Este trabalho, um estudo de caso sobre um grande sistema
empresarial brasileiro, busca contribuir, de uma perspectiva de
decisão estratégica, para o debate sobre o Conhecimento
Organizacional. O objetivo geral do trabalho é verificar como o
Sistema Eletrobras desenvolve seus ativos intangíveis de
conhecimento geradores de diferenciais competitivos. Os
objetivos específicos são identificar rotinas organizacionais de
quatro diferentes tipos: i) operacionais ou ordinárias, ii) de
melhoria, iii) focadas em estruturar o Conhecimento
Organizacional e iv) de evolução.

Palavras-chave: Conhecimento Organizacional; Rotinas;
Capacitações Dinâmicas; Inovação; Sistema Eletrobras.

LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO NO 
BRASIL: INSTITUIÇÕES E POLÍTICAS

MARCO TULIO DE BARROS E CASTRO, 
2013

A presente tese tem por objetivo avaliar o uso estratégico do
licenciamento compulsório pelo Governo Brasileiro no setor
farmacêutico, a partir de uma metodologia jurídica de análise
de políticas públicas desenvolvida especialmente para tal fim.
Os resultados mostraram que a licença compulsória
apresentou resultados expressivos na redução de preços de
medicamentos estratégicos, e absolutamente modestos como
instrumento de capacitação tecnológica das firmas
farmacêuticas e farmoquímicas instaladas no Brasil. Foi
verificado que não houve o estabelecimento de uma política
consistente de desenvolvimento prévio de medicamentos
estratégicos para o SUS, fato esse que fez com que a
conjuntura tecnológica externa se tornasse o principal fator
limitador para a efetividade da licença compulsória.
Identificou-se, ainda, que o arranjo institucional existente
permitia um uso mais intensivo do licenciamento compulsório
pelo Governo Federal e que a preferência pelo
estabelecimento da política de Parcerias para o
Desenvolvimento Produtivo terminou por relegar o
licenciamento compulsório a um plano secundário, perdendo
espaço na agenda de políticas públicas.

PROCESSOS DE INOVAÇÃO E DE 
RETENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DE 
CONHECIMENTOS NA INDÚSTRIA 
METALÚRGICA 

LUIZ ANTONIO CRUZ CARUSO, 2014

O objetivo deste trabalho é investigar as relações entre
retenção e depreciação de conhecimentos tácitos gerados
por trabalhadores em ocupações inovadoras e as taxas de
inovações de empresas da indústria metalúrgica. Os
resultados revelam que existem indícios de que as empresas
metalúrgicas que possuíam a maioria de seus trabalhadores
em ocupações inovadoras e que retiveram mais e
depreciaram menos os conhecimentos destes
trabalhadores, foram também as que mais inovaram em
produto e processo.

Palavras-chave: Inovação. Ocupação. Conhecimento.
Metalurgia.

RISK SHARING AGREEMENTS: 
ACORDOS DE PARTILHA DE RISCO E O 
SISTEMA PUBLICO DE SAUDE NO 
BRASIL - OPORTUNIDADES E DESAFIOS

RENATA CURI HAUEGEN, 2014

Para essa tese foi necessário, primeiramente, apresentar o
Acordo de Partilha de Risco no contexto das demais
medidas alternativas relevantes que com o contrato se
confundem e, em algum grau, impedem a plena
compreensão do que consiste tanto o APR como as demais
medidas. Só após percorrermos a literatura estrangeira
sugerimos uma taxinomia para os Acordos de Partilha de
Risco no Brasil. A nossa definição do APR antecede o
cumprimento do principal objetivo da tese: fornecer, a
partir da analise crítica da experiência internacional,
elementos para que os gestores públicos possam decidir se
o APR tem lugar no sistema publico de saúde do Brasil, e, se
positiva a resposta, sugerir meios para que o façam.

Palavras chave: Desenvolvimento local, propriedade
intelectual coletiva, indicação geográfica.



INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E O 
DESENVOLVIMENTO LOCAL: ESTUDO 
EXPLORATÓRIO E COMPARATIVO DAS 
INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS VALE DOS 
VINHEDOS, REGIÃO DO CERRADO MINEIRO E 
PARATY

LUIZ CLÁUDIO DE OLIVEIRA DUPIM, 2015

O presente trabalho refere-se a estudos de casos envolvendo o
reconhecimento de indicações geográficas no Brasil com o objetivo de
verificar a contribuição deste ativo de propriedade intelectual coletiva
na indução de mudanças na dinâmica da economia local a partir do
reconhecimento como indicação geográfica para determinado produto,
decorrente dos registros no Instituto Nacional da Propriedade Industrial
– INPI. A tese procura demonstrar a importância do reconhecimento
oficial de indicações geográficas, quando utilizado como ferramenta
indutora de desenvolvimento em uma política de desenvolvimento
local.

Palavras chave: Desenvolvimento local, propriedade intelectual coletiva,
indicação geográfica.

CONDICIONANTES DA DIFUSÃO DO 
CARRO ELÉTRICO NO BRASIL: 
ANÁLISE DOS FATORES 
INSTITUCIONAIS, ECONÔMICOS E 
TÉCNICOS

CLAUDIA DO NASCIMENTO MARTINS, 
2015

O objetivo deste estudo é examinar o processo de difusão
do carro elétrico a partir da trajetória da indústria
automobilística, com a análise dos fatores condicionantes
de caráter institucional, econômico e técnico, tendo
como base a literatura de inovação e difusão tecnológica.

Palavras-chave: Carro elétrico. Inovação. Difusão
tecnológica. Path dependence. Ativos complementares.
Condicionantes institucionais. Condicionantes
econômicos. Condicionantes técnicos.

UNIVERSIDADE E DESENVOLVIMENTO 
LOCAL: O CASO DA UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE GOIÁS

YARA FONSECA DE OLIVEIRA E SILVA, 
2014

O tema desta tese é o relacionamento entre a universidade e
os demais atores do desenvolvimento local. O estudo trata de
conhecer o papel da Universidade Estadual de Goiás (UEG) na
produção e difusão do conhecimento por meio de suas
atividades de ensino, pesquisa e extensão. O que o justifica é o
fato de o conhecimento ser um recurso cada vez mais
importante para o desenvolvimento socioeconômico, não só
na formação e capacitação dos trabalhadores, mas também
como um insumo para a inovação tecnológica.

Palavras-chave: Universidade. Desenvolvimento Local. Sistema
de Inovação. Ensino Superior em Goiás.

INOVAÇÃO EM MEDICAMENTOS PARA 
DOENÇAS NEGLIGENCIADAS : UMA 
ANÁLISE PATENTÁRIA

SILVIA SOUZA DE OLIVEIRA, 2015

O objetivo nesta tese é analisar atividade de desenvolvimento
tecnológico em medicamentos para doenças negligenciadas,
utilizando as invenções reveladas nos depósitos de patentes
no Brasil como indicadores. Com isso, esta tese contribuirá à
compreensão da estrutura, conteúdo e dinâmica de
desenvolvimento de tecnologia de medicamentos no Brasil.

Palavras-Chave: doenças negligenciadas, malária,
tuberculose, dengue, Chagas, esquistossomose, hanseníase,
leishmaniose, patentes, medicamentos, drogas, vacinas,
inovação, Brasil, propriedade intelectual.

SISTEMAS DE DIREITOS DE 
PROPRIEDADE INTELECTUAL SUI 
GENERIS NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA: 
UM MECANISMO DE INCENTIVO À 
INOVAÇÃO PARA DOENÇAS 
NEGLIGENCIADAS NO BRASIL?

ANNA HAYDÉE LANZILLOTTI JANNUZZI, 
2015

Esta tese investiga sistemas de proteção à propriedade
intelectual sui generis de medicamentos implementados nos
países desenvolvidos, especialmente Estados Unidos e países
da União Europeia, a fim de avaliar se esses sistemas podem
servir de mecanismo de incentivo à inovação de
medicamentos para doenças negligenciadas no Brasil. A tese
parte da hipótese que o atual sistema de proteção à
propriedade intelectual brasileiro, no que concerne a
concessão de direitos de exclusividade de mercado para
produtos farmacêuticos, ainda não tem se mostrado
adequado para estimular o desenvolvimento de
medicamentos para doenças características do país. Conclui-se
que a elaboração de novas políticas de propriedade intelectual
para auxiliar no desenvolvimento de tecnologias de saúde de
interesse nacional fica prejudicada pelos problemas existentes
no atual sistema de patentes brasileiro.

Palavras-chave: Medicamentos, Patentes, Data Exclusivity,
Marketing Exclusivity, Supplementary Protection Certificate.

UMA ANÁLISE ANTROPOLÓGICA DE 
DOUGLASS NORTH (1973-2009): 
INDIVÍDUO, RACIONALIDADE, 
CULTURA E INSTITUIÇÕES 

BONNIE MORAES MANHÃES DE 
AZEVEDO. 2015 
Nesta tese, realizamos uma discussão substantiva sobre a 
relação entre cultura e instituições na qual 
empreendemos uma análise antropológica do 
pensamento de Douglass North, a partir de cinco de suas 
obras, que englobam o período de 1973 a 2009. 
Buscamos responder: I. É possível incorporar 
explicitamente a cultura nos estudos institucionais de 
Douglass North? II. Quais as consequências da ausência 
de uma discussão sobre esse indivíduo, ao simplesmente 
tomar o homo economicus como um dado da realidade, e 
desconsiderar a influência da cultura? 

Palavras-chave: indivíduo, racionalidade, cultura,
instituições, Antropologia Simbólica, Douglass North. .

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM ENGENHARIA 
NO SETOR DE PETRÓLEO: A COOPERAÇÃO 
ENTRE ANP, PETROBRAS E UNIVERSIDADES DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

MARTA LUCIA AZEVEDO FERREIRA, 2015 

O objetivo é analisar e avaliar motivações, origem, funcionamento,
resultados e impactos da cooperação entre ANP, Petrobras e
universidades do estado do Rio de Janeiro. O foco dirige-se às políticas
de formação de recursos humanos e de geração e transferência de
conhecimentos científico-tecnológicos de fronteira no campo da
engenharia buscando o fortalecimento do sistema setorial de inovação.

Palavras-chave: Formação e Capacitação em Engenharia; Sistema de
Inovação Petrolífero; Cooperação Universidade-Empresa; Redes e
Parcerias Tecnológicas; ANP; Petrobras.

REDES INVISÍVEIS: GRUPOS DE PRESSÃO 
NA CÂMARA DOS DEPUTADOS - O 
PROCESSO DE APROVAÇÃO DA LEI DE 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL BRASILEIRA

RENATA CAMILE CARLOS REIS, 2015

Este trabalho baseou-se no desafio de revisitar os anos de
debate da lei de propriedade industrial (Lei 9.279 de 1996) na
Câmara dos Deputados, com o objetivo de trazer luz aos
bastidores da feitura da lei, conhecer os grupos que
exerceram pressão, suas agendas, suas práticas e como esta
batalha por influência era retratada na agenda pública
brasileira, via imprensa. Também se buscou revelar a minúcia
da tramitação do PL 824 de 1991 que deu origem à lei,
conhecendo os bastidores da batalha travada entre os
Deputados e Deputadas para que sua posição prosperasse,
bem como as barganhas possíveis para que o projeto fosse
enfim votado. Entre seus resultados, a tese traz ainda um
exercício de comparação entre as principais demandas e
recomendações dos grupos identificados e o resultado final
da lei, buscando revelar, com os dados possíveis, que grupos
tiveram suas agendas refletidas na lei aprovada em menor ou
maior grau.

Palavras-chave: Grupos de pressão; Grupos de interesse;
Lobby; Propriedade industrial; Patentes



AS PERSPECTIVAS DA ECONOMIA CRIATIVA 
PARA O DESENVOLVIMENTO DE ARRANJOS 
INSTITUCIONAIS DO CINEMA: UM ESTUDO 
DE CASO BRASIL X PORTUGAL

RENATA FARIA DOS SANTOS, 2016

Esta tese apresenta um estudo sobre as perspectivas e principais
impactos que a Economia Criativa proporciona aos arranjos do
audiovisual. Desta forma, a análise teve como foco entender a
organização das empresas que compõem os setores de
distribuição e exibição de filmes no Brasil e em Portugal. Conclui-
se que algumas empresas que fazem parte dos chamados “setores
criativos”, tais como as da distribuição e exibição de filmes já se
encontram consolidadas no mercado, não dependendo dos
programas de Economia Criativa para se estruturarem. No
entanto, observa-se a necessidade de Políticas Públicas mais
eficazes para o setor de distribuição, haja vista, que boa parte dos
incentivos é direcionada à produção de filmes, fazendo com que
as distribuidoras assumam alguns riscos da cadeia produtiva do
audiovisual, sem maiores garantias e apoio dos órgãos
reguladores.

Palavras-chave: Economia Criativa; arranjos produtivos;
audiovisual; Políticas Públicas.

PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA APLICADA 
NA OTIMIZAÇÃO DA CONCESSÃO DE 
PATENTES NO BRASIL: ESTUDO DE CASO 
EM PATENTES DE MEDICAMENTOS 
IMUNOSSUPRESSORES

JUSSANÃ CRISTINA DE ABREU, 2017

Nesta tese objetiva-se desenvolver uma metodologia de
prospecção tecnológica útil na identificação de pedidos de
patentes, contendo tecnologias de interesse do Ministério da
Saúde, visando subsidiar a operacionalização da priorização
de sua respectiva análise técnica pelo INPI e Anvisa, baseada
no instrumental teórico-prático de prospecção tecnológica.
Constatou-se que a ausência de uma política explicita que
delineie o papel ocupado pelo subsistema de concessão de
patentes farmacêuticas, compromete as iniciativas de
políticas vigentes. Por fim foram tecidas recomendações aos
operadores das políticas públicas no país a partir das
conclusões do estudo de caso e da tese.

Palavras-chaves: Patentes farmacêuticas. Prospecção
tecnológica. Propriedade industrial. Anvisa. INPI.

IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL
DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM
SAÚDE NO SEGMENTO DE PRODUTOS
ONCOLÓGICOS SOB A ÓTICA DA
CAPACIDADE DE COORDENAÇÃO DO
ESTADO BRASILEIRO

GISELE CRUZ DE MENDONÇA, 2016

O Sistema Único de Saúde (SUS) se encontra vulnerável
economicamente pela grande importação de produtos e
tecnologias. Dentre as estratégias adotadas para reverter este
cenário, está o estimulo à inovação. Considerando a relevância das
instituições públicas na Saúde Pública brasileira, a necessidade de
expansão da base produtiva nacional da saúde, a universalidade
do SUS e a urgência na redução do déficit da balança comercial do
setor, esta pesquisa investiga a seguinte questão: em que medida
a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde
(PNCTIS) fortalece ou limita a capacidade de coordenação do
Estado em promover a inovação em produtos oncológicos?

Palavras-chave: PNCTIS, Capacidade de Coordenação, Oncológico.

EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO BRASIL: 
UMA ANÁLISE DA OFERTA E DA DEMANDA 
DAS EMPRESAS DE METALOMECÂNICA DA 
ZONA OESTE DO MUNICÍPIO DO RIO DE 
JANEIRO 

HEITOR SOARES MENDES, 2016

O objetivo da tese é analisar se a oferta de apoio em extensão
tecnológica do Sistema Nacional de Tecnologia (SIBRATEC)
atende às demandas por capacitação tecnológica e
organizacional das MPMEs. A conclusão é que não houve nem o
nível de eficácia objetivado, nem de eficiência, haja vista que não
se obedeceu a nenhum padrão temporal de execução das ações
durante o período em que as atividades do programa de
extensão foram analisadas (2009-2015) e houve paralisações em
que recursos financeiros eram consumidos sem atendimentos. A
consequência disso foi a falta de efetividade do programa para
os fins a que se destinava: o apoio ao desenvolvimento das
MPMEs industriais do estado do Rio de Janeiro, pelo menos na
proporção que era esperada.

Palavras-chave: Capacitação Tecnológica e Organizacional;
Extensão Tecnológica; Inovação Tecnológica; Metalmecânica;
SIBRATEC; TIB.

COMUNIDADES E INTERMEDIÁRIOS DE 
CONHECIMENTO EM UM CLUSTER DE 
EMPRESAS DE TECNOLOGIA: UM ESTUDO 
DAS TROCAS INFORMAIS DE 
CONHECIMENTO ATRAVÉS DE REDES 
SOCIAIS EGOCENTRADAS 

EMANOEL LORETO QUERETTE, 2016

O objetivo desta tese é observar a atuação de intermediários de
conhecimento – technological gatekeepers e comunidades de
conhecimento –, explorando as trocas de diferentes tipos de
conhecimento e o papel das relações informais, da proximidade
cognitiva e do capital social. Os resultados indicam que os
profissionais obtêm conhecimento na fronteira da tecnologia
através de interações locais, presenciais e predominante formais.
Por outro lado, buscam conhecimento tácito, baseado na prática e
acerca do mercado/negócios a partir de redes externas, não-
locais, mediante interações informais presenciais ou suportadas
por Tecnologia da Informação. Estes resultados sugerem uma
necessidade de nivelamento das empresas às competências
globais para a inovação, não necessariamente na fronteira da
tecnologia, mas relativas às melhores práticas no acesso a
mercado e de negócios.

Palavras-chave: geografia da inovação; análise de redes sociais;
intermediários de conhecimento.

O MARCO INSTITUCIONAL DA 
BIODIVERSIDADE PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO

SISTEMA FARMACÊUTICO DE INOVAÇÃO 
BRASILEIRO

CÍNTIA REIS COSTA, 2017

O objetivo desta tese é analisar as oportunidades, os obstáculos e
os desafios para o desenvolvimento do sistema farmacêutico de
inovação brasileiro baseado na biodiversidade, com atenção
particular à indústria farmacêutica de fitoterápicos.Palavras
chave: Desenvolvimento local, propriedade intelectual coletiva,
indicação geográfica. Conclui-se que estabilidade institucional é
um fator imprescindível para o alcance do sucesso do sistema
farmacêutico de inovação brasileiro baseado na biodiversidade.
Portanto, enquanto os atores não superarem as desvantagens
relacionadas às condições institucionais, dificilmente o Brasil terá
o domínio tecnológico da biodiversidade.

Palavras-chave: Biodiversidade. Instituições de C&T. Patrimônio
genético. Fitoterápicos. P&D.

A VISÃO BASEADA EM CAPACITAÇÃO E OS 
DOCUMENTOS DE PATENTE: O MODELO DE 
UTILIDADE COMO RESULTADO DE 
CAPACITAÇÕES NÃO-DINÂMICAS

DIEGO BOSCHETTI MUSSKOPF, 2017

Propõe-se a tese de que os modelos de utilidade (MU), objetos de
pedidos de patente, são resultados de capacitações não-
dinâmicas (NDC). Considerando-se que a empresa atua sobre sua
base de recursos, não a distingue do estado da técnica, almeja o
maior tempo de proteção para seus ativos imateriais, não utiliza o
direito de patente de forma oportunista e é capaz de desenvolver
ações de modificação para aptidão técnica sem a intervenção dos
gestores, avalia-se plausível propor que a maioria das
características dos processos empregados no desenvolvimento
dos MUs objetos de depósito são tipicamente NDC. Dados
empíricos foram coletados para exemplificar o proposto.
Constatou-se que 83,5% das características dos processos
utilizados para desenvolver os MU objetos de pedido de patente
das empresas com maior número de depósitos no Instituto
Nacional da Propriedade Industrial do Brasil (INPI-BR) classificados
no campo técnico de mobiliário são tipicamente de NDC. Sendo
assim, considera-se plausível supor que os pedidos de patente de
modelo de utilidade depositados podem ser utilizados como proxy
do tipo de capacitação não-dinâmica.

INTERAÇÕES ENTRE O SISTEMA DE 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO E O 
SISTEMA DE SAÚDE NO BRASIL (2000-
2014) UMA ANÁLISE A PARTIR DA 
PERSPECTIVA DO CONHECIMENTO E A 
INOVAÇÃO PARA A INCLUSÃO SOCIAL.

MARIA CECILIA TOMASSINI URTI, 2017

Esta pesquisa considera que o sistema de Ciência, Tecnologia
e Inovação (CTI) em saúde no Brasil constitui um caso
relevante de estudo para a perspectiva do Conhecimento e a
Inovação para a Inclusão Social (CIIS). Sob esse ponto de
vista, o objetivo é analisar como o sistema de CTI tem se
articulado com o sistema de saúde para promover melhoras
na saúde e na qualidade de vida entre os anos 2000 e 2014.



POLÍTICAS CULTURAIS E MODELOS DE 
GESTÃO: AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS A 
PARTIR DO MUSEU DE ARTE DO RIO –
MAR

PEDRO PAULO DE TOLEDO GANGEMI, 
2018

A partir do estudo de caso do Museu de Arte do Rio (MAR),
busca-se ampliar a compreensão acerca dos modelos de
gestão da cultura e contribuir com um melhor entendimento
do campo da cultura em si. Longe de esgotar os diferentes
assuntos relacionados, a metodologia de pesquisa
empregada permitiu um olhar mais detido na realidade
empírica do estudo de caso, onde se partiu de três
dimensões de análise conceitual: sustentabilidade
financeira, acesso e abrangência, e mérito cultural. Como
resultado, foi sugerida a incorporação de uma quarta
perspectiva, denominada dimensão política, sem a qual,
conclui-se, o modelo de gestão por OS não poderia sequer
ser descrito.

Palavras-chave: Política cultural. Organização social.
Empreendimentos culturais. Estudo de caso. Museus.

GENES BRCA1 E BRCA2: UMA ANÁLISE DO 
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, DO 
CONTEXTO JURÍDICO-INSTITUCIONAL E 
ALGUMAS IMPLICAÇÕES ÉTICAS 
RELACIONADAS AO CASO MYRIAD

ALICE BORGES FERNANDES PEREIRA, 2018

Esta tese teve por base uma pesquisa dedicada a contextualizar os
problemas que envolvem as empresas de biotecnologia e as patentes
relacionadas ao diagnóstico do câncer de mama e sua repercussão. O
câncer de mama tem sido tratado com bastante seriedade pelos órgãos
de saúde em todo o mundo. O esforço de tornar as drogas e exames
diagnósticos acessíveis é um dilema que protagoniza duas forças sociais.
De um lado, algumas instituições se unem para tornar os medicamentos
mais acessíveis e viabilizar que a sociedade possa ter o tratamento o
mais humano e eficaz possível. De outro lado, as empresas, que
investem na pesquisa para o tratamento e para a cura do câncer de
mama, contrapõem-se a essas instituições. Esta pesquisa tratará os
conflitos e as implicações éticas. Os métodos que propiciaram a
pesquisa mais avançada na área genética para o tratamento e
diagnóstico do câncer de mama, também, serão apresentados.

Palavras-chave: Câncer. Câncer de mama. Exames genéticos. BRCA1.
BRCA. Caso Myriad. Genética. Genômica. Patentes.

TRAJETÓRIA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 
DA FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ EM UM 
CENÁRIO DE TRANSIÇÃO EPIDEMIOLÓGICA 
NO BRASIL

ERICA DA SILVA SOUZA LOPES, 2018

A Fiocruz será estudada, no presente trabalho, sob a ótica do
institucionalismo histórico, por meio das abordagens de
Dependência da trajetória e Mudança institucional, para que se
possa compreender as forças atuantes sobre a trajetória científica
e tecnológica dessa organização e constatar se, de fato, ele se
mantém em sua trajetória original – com o foco nas doenças
infectocontagiosas – ou se já apresenta sinais de
redirecionamento de sua trajetória, dando os primeiros passos no
sentido de desenvolver competências, estruturas e estratégias
institucionais para responder aos novos desafios impostos pela
emergência das doenças crônicas relacionadas ao
envelhecimento.

Palavras-chave: Transição epidemiológica, Doenças Crônicas Não
Transmissíveis, Fiocruz, Tecnologia, Saúde.

EMPRESAS EMERGENTES DE BASE
TECNOLÓGICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO:
UMA AVALIAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE

INOVAÇÃO

AUGUSTO DA CUNHA RAUPP, 2018

A presente tese teve por objeto de pesquisa a estratégia do Governo do
Estado do Rio de Janeiro para implantar um Sistema Estadual de
Inovação, utilizando: os recursos disponíveis no Estado na forma de
conhecimentos e tecnologias geradas em universidades e centros de
pesquisa; o novo marco regulatório da inovação que criou um ambiente
institucional adequado; e os mecanismos de transferência de tecnologia
para empresas. O objetivo geral deste trabalho é analisar se a estratégia
está dando frutos na forma de novas empresas de base tecnológica
sendo criadas e se desenvolvendo no Estado.

Palavras-chave: Inovação, Sistemas de Inovação, Ambientes de Inovação,
Políticas Públicas, Tecnologia, Estado do Rio de Janeiro.

ANÁLISE DOS DIRECIONADORES DE VALOR 
DE FÁRMACOS DESENVOLVIDOS POR 
INSTITUIÇÕES ACADÊMICAS BRASILEIRAS

CAIO VICTOR MACHADO FRANÇA DO 
NASCIMENTO, 2018

Para analisar se novas substâncias bioativas concebidas pela
comunidade acadêmica brasileira compreendem os aspectos
técnicos imprescindíveis à inovação farmacêutica, o estudo foi
construído sobre dois pilares. De um lado, a lista de tecnologias
acessadas pela empresa Biozeus Biopharmaceutical, contendo
mais de 500 projetos nas áreas de ciências da vida desenvolvidos
em instituições acadêmicas brasileiras. De outro, o conceito de
direcionadores de valor – elementos da atividade empresarial
capazes de gerar valor à corporativa. O estudo acrescenta um
ponto de vista inédito à literatura no que tange ao licenciamento
de candidatos a fármaco no Brasil.



INFLUÊNCIA DA MUDANÇA 
INSTITUCIONAL NA FORMAÇÃO E 
ORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE 
GOVERNANÇA E ACCOUNTABILITY 
DO SANEAMENTO BÁSICO: UM 
OLHAR PARA GOIÁS

ADRIANA PEREIRA DE SOUSA, 2014

O presente trabalho teve como objetivo responder à
seguinte pergunta: “em que sentido a aprovação do
novo marco regulatório do setor de saneamento básico
(Lei 11.445/2007) tem influenciado a atuação das
instituições locais na formação/organização da estrutura
de governança e no fortalecimento da accountability do
setor no estado de Goiás?”. Conclui-se que a existência
de um marco regulatório representa um passo
importante para o melhoramento dos mecanismos de
accountability, embora o setor continue funcionando,
quase que em sua totalidade, da mesma maneira como
funcionava antes da aprovação da Lei nº 11.445/2007.

Palavras-chave: Saneamento Básico, Estruturas de
Governança, Accountability

GOVERNANÇA AMBIENTAL E 
INSTITUIÇÕES NO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL: O CASO DE VISCONDE DE 
MAUÁ

SERGIO WRIGHT MAIA, 2013

Esta tese procura examinar de que maneira os instrumentos
de enforcement e selfenforcement se articulam no processo
de implementação (ou não) das regras ambientais postas em
vigor no país nos últimos 30 anos. Mais especificamente
procuramos entender como se dá este processo na região de
Visconde de Mauá, diante da estrutura de governança que
emergiu das interfaces / interações da sociedade civil com o
Poder Público. Com este objetivo realizamos um estudo de
caso em Visconde de Mauá, localidade formada por um
conjunto de vilas dentro de uma mesma microbacia
hidrográfica, englobando vários povoados, alguns
pertencentes a Resende / RJ e outros aos Municípios vizinhos
de Itatiaia / RJ e Bocaina / MG, a qual apresenta segmentos
importantes da sociedade civil mobilizada e ativa. O estudo
de caso da região de Visconde de Mauá permitiu-nos
constatar que enforcement e self-enforcement podem ser
direcionados no mesmo sentido, de modo a contribuírem
com a implementação dos conceitos e regras do
desenvolvimento sustentável, e que há fortes indícios de que
um cria as condições ou facilita a efetividade do outro. Além
disso, notou-se que, a governança ambiental local sai
fortalecida quando ambos caminham na mesma direção.

DECISÕES DE INVESTIMENTO E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

LUIS FERNANDO PFEIL GOMES PEREIRA,
2012

Esta tese tem por objeto a analise das decisões de
investimento nas organizações e sua potencial contribuição
para o desenvolvimento sustentável. A literatura sobre
instituições ajuda a entender o hiato entre discurso e pratica
nas decisões de investimento. Informação imperfeita,
racionalidade limitada dos indivíduos, complexidade e
incerteza dos ativos influenciam negativamente as
estratégias dos decisores. Em consequência, compromete-se
a geração de renda e o desenvolvimento sustentável. Como
metodologia foram desenvolvidos quatro modelos teóricos
complementares.

Palavras-chave: Decisões de Investimento, Sustentabilidade.

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS. A 
SUSTENTABILIDADE E O COMITÊ 
OLÍMPICO INTERNACIONAL

MAUREEN FLORES DO VALLE, 2012

Esta tese tem como objetivo dar transparência às
respostas institucionais do COI à Convenção da
Sustentabilidade e, para tal, investiga não só a presença
da sustentabilidade nas suas faces institucionais, como
também o impacto delas na realização de jogos
sustentáveis.

Palavras-chave: Sustentabilidade, Comitê Olímpico
Internacional, Jogos Olímpicos.



DAS NASCENTES ÀS VERTENTES: 
POLÍTICAS PÚBLICAS E PARTICIPAÇÃO 
POPULAR EM UM ESTUDO NO RIO DAS 
ANTAS 

MARIA LUÍSA GOMES ADORNO, 2015

Esta tese tem como propósito entender as políticas
públicas e os processos urbanos que geram os impactos
ambientais em áreas de fundo de vale. Tem um viés da
participação da comunidade no processo decisório.
Caminhou-se por distintos temas para entender no
ambiente urbano de Anápolis em Goiás, a partir do
processo de urbanização e degradação de áreas de fundo
de vale, as degradações ambientais geradas. Foi
privilegiada uma análise física do Rio das Antas para
entender os principais indicadores do processo de uso e
ocupação do solo que tanto em área urbana de manejo
rural, quanto em áreas loteadas produziu impactos sobre a
vegetação, rios e suas áreas ciliares.

Palavras chave: Políticas Públicas urbanas e ambientais;
Participação popular; Tecnologias de drenagem; Fundos de
vale; Bacias hidrográficas.

ESTA PAUTA É VERDE? UMA ANÁLISE DA 
COBERTURA JORNALÍSTICA SOBRE AS 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE CONSERVAÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE NO BRASIL 

MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA, 2016

O acesso à informação qualificada, além de representar um direito
dos cidadãos, é reconhecido como um componente essencial ao êxito
das políticas públicas ambientais, sobretudo, em se tratando de um
tema de grande complexidade, como a conservação da
biodiversidade. Nesse sentido, os meios de comunicação
desempenham um papel fundamental. Inspirado nesse pressuposto,
o objetivo geral desta tese é interpretar, em que medida a cobertura
jornalística tem decodificado e difundido, para os diversos grupos
sociais, questões relacionadas às principais políticas públicas de
conservação da biodiversidade no Brasil. Levando-se em consideração
que essa é uma agenda que envolve múltiplos atores sociais e que
diferentes interesses estão em jogo, se busca analisar como essas
vozes se manifestam no noticiário pesquisado.

Palavras-chaves: Políticas públicas, conservação da biodiversidade,
cobertura jornalística, Teoria Ator-Rede, enquadramento midiático

POLÍTICA PÚBLICA PATRIMONIAL EM 
GOIÁS-GO: O PROGRAMA 
MONUMENTA/BID (1995 A 2013) & A 
RECUPERAÇÃO DOS IMÓVEIS PRIVADOS

KELEY CRISTINA CARNEIRO, 2014

A implementação do Programa Monumenta/BID na cidade de
Goiás/GO é o tema central desta tese, cujo foco é o financiamento
da recuperação de imóveis privados. O objetivo geral é analisar a
formulação e a implementação desse Programa na referida cidade,
no contexto das políticas públicas de proteção ao patrimônio.
Investiga-se de que forma ocorreu a elaboração e a
implementação do Programa Monumenta na cidade de Goiás em
relação à recuperação dos imóveis privados. Neste sentido, busca-
se, também, quais as implicações, por um lado, das ações dos
agentes implementadores e, por outro lado, da enchente do Rio
Vermelho, que colocou em risco parte do patrimônio histórico da
cidade.

Palavras-chave: Programa Monumenta. Políticas Públicas.
Implementação. Imóveis privados. Cidade de Goiás/GO.

A INTERFACE ENTRE ECONOMIA E DIREITO 
NO DEBATE SOBRE DIREITOS DE 
PROPRIEDADE PARA RECURSOS COMUNS: O 
CASO DAS RESERVAS EXTRATIVISTAS 
MARINHAS PARA A CO-GESTÃO PESQUEIRA 
NO BRASIL 

LIANDRA PERES CALDASSO, 2015

A presente tese procurou comprovar a hipótese, a partir de dois
estudos caso em Resexs-Mar (Arraial do Cabo/RJ e Canavieiras/BA),
de que o processo de co-gestão dos recursos de uso comum, tal como
analisado na literatura internacional em anos recentes, tem
apresentado resultados mais promissores para alcançar o uso
sustentável quando comparado com modelos tradicionais de gestão.
A despeito do corpo teórico da área argumentar que o processo de
co-gestão é um esforço contínuo, os resultados da pesquisa
apontaram alguns problemas institucionais que são recorrentes, ou
mesmo enraizados, e que precisam ser superados para uma maior
efetividade do processo de co-gestão via Resex-Mar no país.

Palavras-chave: pesca artesanal, co-gestão, Recursos de Uso Comum,
Reserva Extrativista Marinha, Instituições.

GOVERNANÇA TERRITORIAL EM ZONAS 
COSTEIRAS: UM ESTUDO SOBRE A 
MICRORREGIÃO DE ITAGUAÍ/RJ 

VERÔNICA NASCIMENTO BRITO ANTUNES, 
2014

A presente tese tem por objetivo geral compreender o papel da
governança territorial costeira enquanto instrumento de
coordenação e sua capacidade de favorecer o desenvolvimento
territorial sustentável da Microrregião de Itaguaí/RJ. Diante da
necessidade de fortalecimento da governança costeira, a pesquisa
propicia a análise dos potenciais e desafios de compatibilizar a
preservação de "commons" e o desenvolvimento territorial da
microrregião em questão.

Palavras-chave: Governança territorial; DTS; “commons” costeiros
e marinhos; transescalaridade; Microrregião de Itaguaí.

ICMS-ECOLÓGICO NO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO: Criação, Gestão e Uso 
Público em Unidades de Conservação

BRUNA RANÇÃO CONTI, 2015

No Estado do Rio de Janeiro, o ICMS-E foi criado por lei em
2007, tendo definido uma série de critérios para o repasse
da verba, sendo a existência de unidades de conservação
(UCs) em território municipal o principal deles. Nesse
contexto, o objetivo desta tese é interpretar as
implicações do ICMS-E para a gestão da biodiversidade no
Estado do Rio de Janeiro, com foco no processo de criação
e gestão de unidades de conservação e de uso público
nessas áreas. Os resultados evidenciam que o ICMS-E vem
desencadeando avanços importantes com relação à
criação e à demarcação de UCs no estado, mas diversas
dificuldades são ainda observadas para que se possa
garantir uma gestão efetiva dessas áreas protegidas, seu
uso público e o aprimoramento da gestão ambiental nos
municípios pesquisados.

Palavras-chave: ICMS-Ecológico, Gestão Ambiental,
Unidades de Conservação, Município, Rio de Janeiro.

ENERGIA COMO SERVIÇO: PROPOSTA 
DE REESTRUTURAÇÃO DO 
ATENDIMENTO DA DEMANDA 
INCLUINDO EXTERNALIDADES

CARLOS AUGUSTO ARENTZ PEREIRA, 
2015

Esta tese tem por objeto analisar qual forma de
atendimento da demanda de energias, como
“commodities” ou como serviço, pode conduzir a uma
maior sustentabilidade, em termos de redução dos custos
externos oriundos da oferta e consumo de energia.
Concluiu-se que a inclusão das externalidades pode
alterar a opção energética preferencial, e que a visão de
oferta de energia como produto, pode conduzir a custos
sociais maiores no presente e no futuro. A oferta de
energia como serviço, com a inclusão das externalidades,
tende a incentivar a busca dos melhores resultados nas
dimensões econômica, social e ambiental, desde que a
remuneração e avaliação deste serviço contemplem o
alcance do melhor resultado para a sociedade.

Palavras-chaves: Energia. Sustentabilidade. Externalidade.
Mudanças climáticas.

RECONHECIMENTO CONTÁBIL DE 
PASSIVOS AMBIENTAIS: UM ESTUDO 
DE CASO SOBRE A APLICAÇÃO DE 
METODOLOGIAS DE VALORAÇÃO 
ECONÔMICA 

ALESSANDRA DE LIMA MARQUES, 2016

O objetivo desta tese é propor o reconhecimento contábil
ou internalização dos impactos ambientais que são passivos
ambientais relativos a um empreendimento. A proposta
metodológica desenvolvida neste trabalho tem como foco
principal a estrutura conceitual contábil e as metodologias
de valoração econômica, apresentadas como alternativa
para a solução dos problemas relativos à mensuração dos
passivos ambientais. A mesma é aplicada ao estudo de caso
da empresa Energética Barra Grande SA (BAESA) limitado à
situação da extinção local in situ de uma espécie de
bromélia, a Dyckia Distachya Hassler..

Palavras-chave: Passivo Ambiental, Reconhecimento
Contábil (Internalização), Métodos de Valoração Econômica,
Impacto Ambiental e Contabilidade Ambiental..



CONTABILIDADE ENERGÉTICA: MENSURAÇÃO 
DO CUSTO ENERGÉTICO DOS PRODUTOS POR 
MEIO DE UNIDADE DE MEDIDA DE ENERGIA

HELMUTH WIELAND SCHMIDT, 2018

Nesse estudo mostramos ser possível a construção, por meio de
analogia, de um método de mensuração do custo energético em
unidades físicas. Resultou estar evidente a capacidade de o custo ser
também expresso de forma não monetária, sendo possível, portanto,
por meio da analogia, o desenvolvimento de um método de
evidenciação de custos em unidades físicas, no caso em energia.
Concluímos com a elaboração de um teste exemplificativo do método,
onde houve a comparação entre duas indústrias hipotéticas e suas
decisões.

Palavras-chave: Contabilidade; Energia; Contabilidade Energética;
Necessidade de Energia; Custo; Custo energético.

INCLUSÃO DE CATADORES NA 
GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS: ANÁLISE COMPARATIVA 
ENTRE BOGOTÁ E O RIO DE 
JANEIRO 

WALTHER DANIEL PRIETO SÁNCHEZ, 
2018

Esta pesquisa trata de uma análise comparativa entre
os instrumentos de política que têm sido desenhados
para estimular a inclusão dos catadores no sistema
formal de gestão de resíduos sólidos e que se
encontram arranjados nos Planos de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos (PGIRS) das cidades do Rio de
Janeiro (Brasil) e de Bogotá (Colômbia). Seu objetivo
consiste em analisar comparativamente para
compreender as oportunidades e os desafios que têm
a inclusão das organizações de catadores na gestão de
resíduos sólidos.

Palavras-chave: Catador, coleta seletiva, gestão de
resíduos sólidos, inclusão, lixo, organização, política
pública.

PAYMENT FOR ECOSYSTEM SERVICES IN 
SUSTAINABLE CATTLE RANCHING 
SYSTEMS FOR GREENHOUSE GAS 
EMISSIONS AND DEFORESTATION 
REDUCTION: LANDSCAPE ANALYSIS IN 
THE BRAZILIAN AMAZON.

JAIME ANDRES ERAZO MORENO, 2018

O objetivo desta tese é identificar onde e quanto pagar pela
redução das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) e pela
redução do desmatamento ao estabelecer sistemas de
pecuária sustentável. A metodologia proposta na tese está
focada na proposta da Economia dos Ecossistemas e da
Biodiversidade (TEEB) para a agricultura, e estabelecimento
de um sistema de Pagamento por Serviços Ambientais com
base no custo de oportunidade das terras agrícolas.
Desenvolvemos o modelo SISGEMA e usamos o modelo
Dinamica EGO para projetar o desmatamento. É aplicado ao
caso de estudo da Amazônia Legal para evitar
desmatamento, promoção do reflorestamento para atender
a Reserva Legal e intensificação do gado para reduzir as
emissões de metano.

Palavras-chave: desmatamento evitado, pecuária
sustentável, reflorestamento, emissões de metano,
pagamento por serviços ambientais.

OS EFEITOS DO ICMS ECOLÓGICO PARA AS 
POLÍTICAS AMBIENTAIS DOS MUNICÍPIOS 
FLUMINENSES 

ANA PAULA VASCONCELLOS DA SILVA, 2018

O objetivo deste trabalho foi identificar o papel desempenhado pelo
ICMS Ecológico na relação entre estado e municípios fluminenses no
campo da política ambiental. Além disso, buscou-se averiguar a
importância desta transferência intergovernamental para as políticas
ambientais municipais no Rio de Janeiro. Conclui-se que para um
grupo determinado de municípios o ICMS Ecológico exerce um papel
de destaque para áreas específicas da política ambiental: áreas
protegidas e coleta seletiva de resíduos sólidos. Para outros
municípios, porém, não se observaram evidências de que se trata de
um recurso relevante, especialmente para aqueles que
permaneceram na posição inferior do ranking do IFCA. Outro efeito
observado foi o de que o ICMS Ecológico levou à produção de um
banco de dados sobre os critérios pontuados, obrigando os
municípios a atualizar anualmente os dados, que são conferidos pelos
gestores estaduais. Ainda, a construção do ICMS Ecológico conseguiu
estabelecer um espaço de conversações entre estado e municípios,
demonstrando que se constituiu o que Elazar chama de “arena”, em
que entes federados dialogaram para a elaboração do instrumento,
mantendo-se a relação cooperativa entre técnicos da área ambiental
do estado e dos municípios, inclusive nas etapas de execução e
reformulação do ICMS Ecológico.

Palavras-chave: ICMS Ecológico, Política Ambiental, Políticas Públicas,
Federalismo, Federalismo Ambiental, Estado, Município, Relações
Intergovernamentais, Áreas Protegidas, Recursos Hídricos, Resíduos
Sólidos, Saneamento Básico. POLÍTICAS E INTERVENÇÕES FLORESTAIS EM 

COMUNIDADES RURAIS NA AMAZÔNIA 
ACREANA E NO NOROESTE DO MATO GROSSO. 

MAYTE BENICIO RIZEK, 2018

A pesquisa científica tem um importante papel para consolidar o
conhecimento sobre as potencialidades e fragilidades do
desenvolvimento econômico de base florestal na Amazônia brasileira.
Uma perspectiva histórica aponta que Brasil desenvolveu uma
capacidade de monitoramento e controle das tendências de
desmatamento e degradação florestal. Há, porém, uma ausência de
incentivos ao manejo comunitário, familiar ou de pequena escala.
Apesar da modalidade ter sido impulsionada desde a década de 1990,
ainda predomina uma realidade de desafios na implementação dessa
estratégia de uso do solo na Amazônia brasileira. Dado o caráter
multinível das estruturas de governança florestal no Brasil, este estudo
contribuiu para o debate avaliando o quadro legal voltado à gestão
florestal na Amazônia Legal, bem como políticas estaduais do Acre e
Mato Grosso.

Palavras-chave: Políticas e intervenções florestais, comunidades e
assentamentos rurais, Amazônia Legal, Acre, Mato Grosso.

A CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA DE 
CERTIFICAÇÃO DO PESCADO BRASILEIRO: 
ESTRATÉGIA PARA A FORMULAÇÃO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 
AQUICULTURA BRASILEIRA 

MÁRCIA ROCHA SILVA, 2017

Vem sendo desenvolvido pelo governo brasileiro o Programa
de Certificação do Pescado Brasileiro (PCPB), que tem como
objetivo promover o desenvolvimento sustentável da
aquicultura com base nos principais códigos de conduta,
diretrizes e exemplos de sucesso de iniciativas semelhantes já
existentes no mundo. A pesquisa apresentada tem como
objetivo compreender o porquê da iniciativa pública e, com
isso, direcionar a construção do Programa de Certificação do
Pescado Brasileiro, considerando seu caráter inovador para os
padrões brasileiros, a redução do impacto regulatório e a
promoção do desenvolvimento sustentável.
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TRANSIÇÃO PARA O USO DO BIOGÁS NO 
BRASIL: ANÁLISE BASEADA NA 
PERSPECTIVA MULTINÍVEL 

JULIANA VELLOSO DURÃO, 2017

Esta tese analisa a transição para difusão do biogás como ativo
energético no Brasil a partir da abordagem proposta pela
perspectiva multinível. A tese conclui que apesar da maioria
dos elementos do sistema sociotécnico estar estruturada, ou se
estruturando, para a incorporação da fonte, a produção de
biogás ainda é uma atividade que se concentra em seu nicho
sociotécnico e sua trajetória de difusão pode ser configurada
dentro da tipologia de reconfiguração, que requer apenas
ajustes no regime sociotécnico e não requer que mudanças
disruptivas ocorram. No entanto, para que o biogás se
estabeleça no regime energético serão necessários avanços
infraestruturais e institucionais, assim como a articulação dos
agentes interessados. Para isso, é fundamental a atuação e a
liderança do Estado em todo o processo, promovendo o
aprimoramento e a segurança institucional, e facilitando a
interação entre atores de diferentes regimes, defendido aqui
como interação multi-regime. Outro fator que pode ser
relevante se refere à pressão que a paisagem sociotécnica
poderá representar a partir do maior comprometimento
nacional com a questão climática e a descarbonização da
economia.
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