
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E 0 PE-
QUENO AGRICUL TOR

A transfer~ncia de tecnologia e discutida, de forma geral, dentro
de uma abordagem na qual a sua aplical;ao fica condicionada e de
certa maneira limitada a infra-estrutura de quem a recebe, neste
caso, 0 pequeno agricultor. A inoval;ao dispoe de uma serie de
beneficios, sem sombra de duvidas, mas 0 que sera enfocado e a
dificuldade de aplical;ao relacionada a fatores econ6micos, sociais
e culturais do grupo estudado. A classe do pequeno agricultor e-
videnciou no decorrer deste artigo como a que possui maior difi-
culdade para absorver a transfer~ncia de tecnologia, pois alem das
incertezas, ela muitas vezes assume os riscos de eventuais insuces-
sos.
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La transferencia de tecnologfa se trata, en general, dentro de un
enfoque en el que su aplicaci6n esta condicionada y un poco limi-
tado debido a la infraestructura de los beneficiarios, en este caso,
el pequeno agricultor.La innovaci6n tiene una serie de beneficios,
sin una sombra de duda, pero 10 que se cuestion6 esta es la dificul-
tad de aplicar al estar relacionado con factores de mal social y eco-
n6mico del grupo de estudio, en este caso.La clase de los pequenos
agricultores se abordaran a 10 largo de este articulo como una clase
que tiene un mayor numero de suspensos a la transferencia de
tecnologia basad a en los riesgos e incertidumbres, que ademas de
estar presente en que no hay garantia contra futuros fallos.

Palabras-llave: Transferencia de tecnologia. Agricultura. Innovaci-
6n
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1. INTRODUCAO

A expressiva prodw;ao tecnica cientifica gerada armazenada e contida em publica<;6es e

meios eletronicos e inca1culavel. Tal conhecimento embora cientificamente provado, esta

longe de resolver 0 problema enfocado, pois na maioria das vezes reveste-se de termos

cientificos e tecnicos que, alem de estar numa area virtual que nem todos tern acesso pela

comprovada falta de inc1usao digital, e antipatica e complicada. De longe a1can<;a,por e-

xemplo, 0 pequeno agricultor que na sua grande maioria nao possui computador e inter-

net, as estatisticas atuais refor<;amtal afirmativa, basta ver 0 cenario de dificuldade e ne-

cessidades que enfrentam.

As limita<;6esreferidas no decorrer do presente artigo, abordam varios requisitos

que sac indispensaveis para a utiliza<;ao e aplica<;ao de novas tecnologias, e acaba de-

monstrando que 0 pequeno agricultor e tambem a agricultura familiar, por nao possuirem

recursos e instru<;6esnecessarias, dependem muito do servi<;ode extensao publica, que in-

felizmente tambem sofre de carencia resultando, muitas vezes, no insucesso da transfe-

Nao ha como negar que 0 universo da comunica<;ao passa por mudan<;as significativas

com 0 reposicionamento de focos e novos paradigmas. A informa<;ao virtual, ate para

quem esta com ela familiarizada possui, por assim dizer, uma certa atmosfera de duvida

porque algumas vezes nao se tern a origem da informa<;ao.

"Para as institui<;6espublicas de pesquisa que possuem estreitos vinculos e compromissos

com a sociedade, toma-se fundamental a revisao da politica de comunica<;ao vislumbran-

do, ao mesmo tempo, c1ientee cidadao. " (ALBERTODUQUE PORTUGAL, 2002)

Compreensivel, pois nesta nova economia e neste novo cenario, 0 grande desafio das em-

presas publicas de pesquisa para transferir 0 conhecimento a sociedade menos favorecida.

Mesmo com urn passado de sucesso nesta area, competir no campo da transferencia da

inova<;aotecnol6gica com as empresas de economia privada e, no minima, desigual. En-

quanta a publica visa distribuir 0 conhecimento e a inova<;aogratuitamente para 0 peque-

no agricultor, a privada busca 0 lucro 0 que gera uma grande diferen<;ana linguagem u-

sada. Nao quero aqui criticar pejorativamente as empresas privadas pela inten<;ao do lu-

cro, mas somente enfocar as diferen<;asna estrategia de transferencia do conhecimento.



Num pais econOmica e politicamente fechado, como foi 0 da ditadura, as corporal;oes e institui-
I;QeSde pesquisa viviam de costas para a sociedade: nao respeitavam 0 consumidor, considera-
vam a preserval;ao do meio ambiente uma fantasia que poderia colocar em risco a lucratividade
e negavam a opiniao publica 0 direito de ser informada sobre suas atividades. No caso particu-
lar da administral;ao publica e das estatais, ate a informal;ao mais prosaica era tratada como
questao de seguranl;a nacional e, portanto sonegada ao publico (f0RQUATO, 2004, p.21).

Nao era culpa das institui<;5es publicas de pesquisa. Neste tempo de recessao e censura, a co-

munica<;ao pelo seu cerceamento, tinha papel pouco relevante na transferencia da pouquissima

tecnologia gerada. Desenvolvimento sustentAvel e ambiental eram termos da comunica<;ao que

nos remetiam vagamente a uma consciencia social, e que nao tinhamos 0 entendimento total de

seu significado.

A comunica<;ao tern hoje urn perfil muito distinto de trinta anos, 0 surgimento de veiculos espe-

cializados aumenta consideravelmente a eficiencia da divulga<;ao, exigindo capacita<;ao em co-

munica<;ao para dar conta da demanda. No entanto ainda encontramos comunidades rurais sem

inclusao digital, e, portanto sem acesso ao uso da internet.

A consciencia desta realidade for<;ou as empresas e os institutos de pesquisa a fortalecerem e

reverem seus metodos de uso da comunica<;ao em transferencia, porem a realidade atual nos

remete a constata<;ao de que urn grande numero de cidadaos ainda precisa ser contatado, e co-

nectado por assim dizer, por canais e estrategias tradicionais de comunica<;ao. Por exemplo, 0

born e vellio programa de radio transmitido em AM pelas radios comunitarias, tern urn grande

poder de penetra<;ao no meio rural.

2. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

o conceito de Transferencia de tecnologia nada mais e do que a transferencia de conheci-

mento tecmco ou cientifico em combina<;ao com os fatores de produ<;ao.

Conforme BESANT E RUSH (1993) a transferencia de tecnologia pode ser defini-

dacomo:

" Um conjunto de atividades e processos por meio do qual uma tecnologia (incorporada em
produtos e novos processos, ou desincorporada em formas tais como conhecimento, habilida-
des, etc.) e passada de um usuario para outro. "

Com base nesta defini<;ao ora mencionada cabe dizer que a transferencia tecnol6gica incide de

forma positiva na aprendizagem e adapta<;ao por parte das organiza<;5es ou cidadao que a rece-

be.
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A transferencia de tecnologia resulta na aquisic;ao de conhecimento experimental, pessoal e de-

senvolvimento de habilidades.

Sendo assim consideravelmente a transferencia de conhecimento cientifico e tecnol6gico nao e

facH.Pois alem de todo 0 conhecimento ora exigido para uma melhor aplicabilidade exige uma

capacidade pessoal para entende-Ia e administra-Ia, 0 que se torna indispensavel para 0 proces-

so de inovac;ao.

" A verdadeira transferencia de tecnologia ocorre quando 0 receptor absorve 0

conjunto de conhecimentos que the permitem adapta-Ia as suas condic;6es locais, aperfeic;oa-Ia

e, eventualmente, criar nova tecnologia de forma autonoma "

A literatura corrente sobre inovac;ao tecnol6gica sugere que os fatores principais que influenci-

am 0 desenvolvimento tecnol6gico podem ser vistos sob uma abordagem que inc1ui cinco ele-

mentos determinantes do processo, sendo eles:

./ 0 paradigma tecnol6gico;

./ 0 contexto politico, economico e institucional;

./ A infra-estrutura ;

./ Os recursos tecnicos, humanos, tecnol6gicos e financeiros;

./ A estrategia empresarial.

A quem diga que dentro desses elementos do processo tecnol6gico deve-se acrescentar mais urn

que seria crucial para a atividade inovadora, a infra-estrutura de informac;ao.

De acordo com 0 texto, a transferencia de tecnologia se da atraves de urn conjunto de ac;6es.

Normalmente nao se adotam novas praticas isoladamente, mas sim uma sequencia de ac;6es

novas, que indiscutidamente muda ou extingue os processos ja existentes." (BORDENAVE,

1980, p. 16).

Algum tempo atras entendiamos que a inovac;ao tecnol6gica era urn processo dinilmico que

envolvia muita complexidade, e que somente empresas de grande porte tinham capacidade de

produzi-Ia e entende-Ia. Hoje sabemos que ela pode ser desenvolvida por instituic;6es publicas,

privada, pelo pr6prio agricultor, qualquer segmento da sociedade ou por ambos. Mas 0 sucesso

da inovac;ao e da transferencia depende da capacidade desses diferentes agentes de desenvol-

ver e aplicar novos conhecimentos percorrendo todas as suas fazes, desde 0 questionamento

inicial do objeto ou problema estudado, sua aplicac;aoate 0 resultado final, que em algumas si-

tuac;6esainda nao e 0 resultado final, mas sim 0 inicio de urn novo processo.
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Quando a transferencia de tecnologia acontece entre empresas privadas ha uma seguran<;a

maior para aquele que esta recebendo a tecnologia e tambem para aquele que esta fome-

cendo.

Ha mecanismos e processos oficiais que estipulam todo urn amparo legal para tomar urn con-

trato de transferencia de tecnologia mais seguro para as partes que 0 celebram, no entanto isto

s6 acontece quando esta transferencia acontece entre institui<;6escujo lucro e 0 ponto principal.

As Industrias possuem urn Instituto, chamado Instituto Nacional de Propriedade Industrial

(INPI) 0 qual trabalha e assegura todos os direitos disponiveis para as partes contratantes.

A legisla<;aosobre a transferencia de tecnologia e amparada nao s6 por leis, mas tambem por

Resolu<;5es,Decretos, Atos normativos etc, sendo assim, ha uma ampla estrutura por de tras da

implementa<;ao de uma inova<;ao comercializada, assegurando qualquer eventualidade que

possa ocorrer para as partes.

Devido a toda estrutura ora prevista as industrias ao celebrarem urn contrato de transferencia

de tecnologia, passam por todas etapas burocraticas e jurfdicas que este exige, e posteriormente,

com os requisitos preenchidos e os direitos ali assegurados e previstos, 0 adquirente da nova

tecnologia nao corre risco de prejuizo financeiro mesmo quando a aplica<;aodo processo nao

resulta em lucro direto, entende-se dessa forma que ha uma seguran<;a para os contratantes .

Urn outro fator e 0 de que, no setor privado, ja existe uma estrutura tecnol6gica capaz de ab-

sorver, entender e aplicar a nova tecnologia adquirida. Isto nao acontece, por exemplo, com 0

pequeno agricultor onde a nova maneira de plantar, podar ou colher, corrigir 0 solo etc. e es-

tranha e diferente das informa<;6es adquiridas dos seus antepassados. Se for tentado passar

uma nova tecnologia nesta area, usando termos tecnicos e cientificos diferentes da lingua gem

simples, ele nao consegue aplicar corretamente 0 resultado da pesquisa e nem enxergar os bene-

ficios que ela the trara, sem contar que, quando ela se transfere gratuitamente 0 risco do insu-

cesso, se acontecer e todo seu, este cenario, por sf s6 assusta 0 agricultor.

A transferencia de tecnologia pode se formalizar com urn comprometimento atraves de

urn contrato, chamado de contrato de tecnologia, onde as partes tern formalizado e expli-

cito as condi<;6eseconomicas da transa<;aoe 0 carater tecnico.

Este contra to e avaliado e averbado pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).

a INPI preve seis tipos de contratos: explora<;6esde patente, Explora<;aode desenho Industrial,

Uso da marca, Fornecimento de Tecnologia, Presta<;aode Servi<;osde Assistencia Tecnica e Ci-
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entifica, e Franquia. No entanto, ha acordos que fogem desse padrao, por se tratarem de transfe-

rencia de tecnologia protegida na forma de segredo industrial, como e 0 caso das propostas fi-

nalistas que concorreram no Projeto FX-2.

Esta seguranc;a e dada aparentemente s6 as empresas que fazem entre elas 0 neg6cio, tratando

se a titulo legal de propriedade, como por exemplo a patente.

Em outras relac;oes que gerem transferencia de tecnologia nao ha previsao contratual, ou qual-

quer oUtra, a legislac;aovigente s6 preve esta formalidade do contra to em aspecto industrial em

se tratando de titulo legal de propriedade.

A limitac;ao da transferencia de tecnologia e 0 principal enfoque a ser dado, mesc1ando esta li-

mitac;ao de aplicabilidade, ao pequeno agricultor que necessita se apoderar dos novos conheci-

mentos sem os entraves da burocracia formal de instrumentos juridicos (contratos e termos pro-

cessuais etc), que sera mencionado com mais profundidade no decorrer deste artigo.

Esta limitac;ao tambem esta relacionada com a capacidade da parte receptora em usar 0 conhe-

cimento transferido.

Toda transferencia tecnol6gica exige uma minima infra-estrutura cultural, logo, a parte que ira

receber deve, no minima estar receptiva e compreender 0 novo processo.

Para isto inc1uem-se, alem do conhecimento cientifico, a necessidade de algum investimento em

capacitac;ao 0 qual dependendo do campo de aplicac;ao torna-se dificil para 0 pequeno agricul-

tor. As vezes alem de nao possuir 0 recurso tambem Ihe falta conhecimentos para desenvolver

novas habilidades, 0 que compromete 0 resultado final.

A infra-estrutura necessaria a transferencia tecnol6gica deve inc1uir a informac;ao que dara su-

porte a sua efetivac;ao e sucesso, aplicando-se tanto a transferencia da informac;ao quanta ao

processo de inovac;ao em si.

Se a inovac;ao cria urn custo maior na sua aplicabilidade e 0 pequeno agricultor nao vislumbra

com c1areza urn aumento no lucro na mesma proporc;ao, seguramente mesmo recebendo ela

gratuitamente, esta nao sera aplicada na sua totalidade, e portanto fadada ao insucesso, mais

ainda, para praticas mais complexas e com termos tecnicos rebuscados, 0 pequeno agricultor

que tenta incorporar a nova tecnologia, inicia com uma carga de informac;oes fora do contexto

em que ele esta acostumado.

Para 0 pequeno agricultor as limitac;oes estao interligadas em todos os aspectos tendo em vista

que a aplicabilidade da inovac;ao pressupoe novas tomadas de atitudes e tarefas antes nao tidas

como importantes. Por exemplo, analise de solo, escala de operac;ao, acompanhamento e regis- .

tro da produc;ao, registros comparativos de safras, valores financeiros, desenvolvimento tecno-



16gico, grau de complementac;ao das inovac;oes tecnol6gicas, custos e qualidade dos insumos e

da mao-de-obra, custo da obtenc;ao de informac;oes e aprendizado e com certeza a analise dos

riscos e a incerteza de possivel insucesso. Uma grande barreira e a forc;ado conhecimento tra-

dicional passado de gerac;aoa gerac;ao,quebrar este paradigma junto ao agricultor e complicado

e requer, muitas vezes, uma estrategia que foge a qualquer modelo de transferencia.

Como se convence, por exemplo, 0 recebedor da inovac;ao que a forma como seu antepassado

plantava, embora obtivesse bons resultados, nao e cientifica, econ6mica ou ecologicamente cor-

reta, e que a produc;ao pode aumentar se ele incorporar novos conhecimentos. A verdadeira

transferencia de tecnologia s6 se realiza quando 0 receptor entende 0 conjunto de conhecimen-

tos que the permitem adapta-Ias as suas condic;oes e aperfeic;oa-la, pelo uso continuo, as suas

necessidades.

A rentabilidade esta inserida como um dos fatores que obstrui a difusao tecnol6gica, tendo em

vista que a nova tecnologia necessita ser mais rentavel do que a antiga.

o capital, fator mencionado anteriormente, tambem e um fator de obstruc;ao, pois a tecnologia

normalmente exige um custeio e investimento, mesmo que seja uma aquisic;ao considerada pe-

quena, como por exemplo sementes. As sementes nao realizam seu potencial se nao forem

completadas com fertilizantes, agrot6xicos, maquinas e equipamentos, e exigem ainda uma ad-

ministrac;ao competente para atuar e proceder de forma correta no local de plantio. 0 que gera

uma obstruc;ao, limitac;ao para 0 agricultor , tendo em vista que para tanto ha uma elevac;ao de

custo fazendo com que seja restrita a possibilidade de modernizac;ao.

E por fim ha de se falar na escolaridade, fator que e considerado essencial para qualquer area, e

que, em se tratando de entender a inovac;ao,este requisito torna-se indispensavel.

Para entender aplicac;ao de uma tecnologia, e necessario que se tenha algum grau de escolari-

dade, e quando isto nao ocorre a responsabilidade da transferencia recai nas instituic;oes publi-

cas ou, em alguns casos, nas associac;oesde dasse.

Os agricultores podem recorrer a extensao publica, mas este setor tambem enfrenta carencia de

recursos financeiros, infra-estrutura e pessoal.

Se houver uma informac;ao qualificada e adequada a dasse enfocada, seguramente buscara so-

luc;oes nos lugares certos, ou seja, nas instituic;oes publicas de pesquisa e nas casas de ciencia.

o objetivo de explanar a atividade do pequeno agricultor e da agricultura familiar, no as-

sunto em foco, e de relacionar a transferencia tecnol6gica com a suma imporhlncia das a-

tividades desta dasse, que pela sua natureza simples, possui menos recursos pr6prios pa-

ra aplicar a inovac;ao.
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Tambem a agricultura familiar, analisada sob 0 ponto de vista da tecnologia mo-

derna, e vista erroneamente como urn grupo que nao possui condic;oes de assimilar as i-

novac;oes advindas da nova tecnologia. Isto acontece devido a fatores de bloqueio elenca-

das no capitulo referente as limitac;oesda transferencia de tecnologia deste artigo.

Diante de tal realidade cabe ressaltar que ha uma dualidade na agricultura brasi-

leira, entre a agricultura familiar e a agricultura comercial.

A agricultura comercial tern acesso as tecnologias de ampla capacidade de res-

posta de investimentos e recursos, 0 que compromete severamente, a possibilidade de lu-

cro do pequeno agricultor. Enquanto aquela ocupa rapidamente os melhores espac;os de

comercio, este mesmo com urn excedente de produc;ao, nao consegue competir no mer-

cado consumidor com os mesmos produtos.

Essa dualidade, ou seja, esta disputa faz com que 0 pequeno agricultor na tenta-

tiva de fazer parte deste mercado escolha a tecnologia que the e mais conveniente, e 0 que

e mais conveniente neste caso, e 0 que nao poe em risco 0 investimento. E ai mais uma vez

nos deparamos com a dificuldade de enquadramento, deixando em evidencia que neste

aspecto nao e a tecnologia que discrimina 0 agricultor, mas 0 mercado, atraves de suas e-

xigencias de qualidade, que muitas vezes envolve maquinas e equipamentos adequados,

desc1assificando assim 0 grupo que nao possui recursos para financiar este tipo de equi-

pamento.

Nao podemos deixar de assinalar tambem, as dificuldades que a agricultura familiar enfrenta:
menores indicadores de escolaridade, dificuldade de acesso a energia eletrica e aos meios de
comunical;ao, descompensada forma de acesso a terra, falta de investimentos em infra-estrutura
no meio rural. Embora a agricultura familiar seja responsavel por 70% da produl;ao de alimen-
tos, e base de 90% dos municipios brasileiros, responde por 35% do PIB nacional, abrigando
40% da populal;ao economicamente ativa, mantendo emprego de milhoes de brasileiros (ROSA
COUTO, 1999).

Uma outra questao que tambem deve ser discutida e, e se 0 fracasso acontecer ? a pequeno a-

gricultor e sua familia invariavelmente passariam por necessidades.

Qutro grande fator de dificuldade em introduzir novas tecnologias, e 0 fato de 0 pequeno agri-

cultor raramente se preocupar na maximizac;ao dos lucros. a que 0 preocupa e garantir sua

pr6pria subsistencia e a de sua familia, hem como a minima independencia economica que pos-
sui.

Quando este agricultor tern em vista uma nova cultura ou nova pratica, seu risco e acrescido,

porque nao conta com meios adequados para calcular a possibilidade de insucesso e isto as ve-

zes impede a adoc;aode novas praticas.



Porem nem tudo esta perdido, economistas tern destacado muito a importancia de escalas de

prodw;ao adequadas a economicidade dos pequenos empreendimentos agricolas para que, a-

lem de sua subsistencia e fixac;aono campo, os excedentes da produc;ao possam ser comerciali-

zados aumentando a renda per capita.

Nao basta simplesmente aplicar a inovac;ao na produc;ao, tern de ser considerada toda a cadeia

e todos os atores envolvidos, onde 0 pequeno agricultor tern papel fundamental.

o que preocupa na instalac;ao de uma inovac;ao para 0 pequeno agricultor e, aIem de tudo, 0

custo para sua efetivac;ao tendo em vista que e necessaria uma tarefa minuciosa e estrategica

com processos que demandam algum recurso financeiro para executar a transferencia advinda

desde 0 inicio desse processo ate 0 seu final.

BORDENAVE (1980) em sua obra apresenta aos leitores atraves de uma tabela, que as raz6es

que contribuem para uma nao utilizac;aoda comunicac;aoe consequentemente de uma inovac;ao

tecnol6gica se da pelas raz6es econ6micas, analfabetismo, falta de meio de comunicac;6es dis-

poniveis no local, desconhecimento das ferramentas de comunicac;ao, falta de tempo e falta de

interesse.

Nessa pesquisa de campo, feita pelo autor, pode-se considerar que as principais causas da nao

apropriac;ao do conhecimento sac as duas primeiras, ou seja, raz6es economicas e analfabetis-

o desenvolvimento sustentavel deve ser analisado diante da aplicabilidade da transferen-

cia da tecnologia, para que nao acontec;amagress6es ao meio ambiente.

o desenvolvimento sustentavel abrange varias areas, buscando urn ponto de equilibrio

entre 0 crescimento economico, equiparac;ao social e protec;aodo ambiente.

A existencia do desenvolvimento sustentavel e dita para impor limites para 0

mundo em desenvolvimento, pois hoje a presenc;a de inovac;6esquando executadas erro-

neamente acabam agredindo 0 meio ambiente.

Existem tres componentes do desenvolvimento sustentavel, a sustentabilidade

ambiental, a sustentabilidade economica e a sustentabilidade s6cio-politica.
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A sustentabilidade ambiental pode ser considerada como aquela que busca pre-

venir 0 melhor para as pessoas e para 0 ambiente tanto agora como para urn futuro.

A sustentabilidade economica e valida quando enquadrada no ambito do desen-

volvimento sustentavel, embora se acrescente urn valor economico aos elementos natu-

A sustentabilidade s6cio-politica, enquadra-se no equilibrio social, este tipo de

sustentabilidade caminha lado a lado com a economia, de modo que e considerado urn ve-

iculo de humanizac;ao economica.

De acordo com LAMARCHE (1993), a agricultura familiar, erroneamente, esteve sempre asso-
ciada a pobreza no meio rural e a ineficiencia no uso dos fatores produtivos, 0 que nao corres-
ponde a verdade, pois esta modalidade de produc;ao agricola, na maioria das vezes, e extrema-
mente eficiente na combinac;ao de seus fatores produtivos. Apesar de nao possuir renda eleva-
da, em razao dos limites fisicos de suas areas (em geral pequenas), da baixa escolaridade e au-
sencia de poupanc;a minima.

Diante de todos os requisitos para aplicabilidade correta da inovac;ao ha de se

analisar ainda 0 desenvolvimento sustentavel como forma de previsao nas areas referidas

acima, como forma de protec;ao e precauc;ao para que nao haja qualquer atentado ao meio

ambiente e ao grupo nele inserido.

Desta forma, a transferencia tecnol6gica sera realizada dentro de todos os para-

metros e respeitando 0 equilibrio sem ofensas e degradac;oes ao meio ambiente.

4. CONSIDERACOES FINAlS

A realidade que se tern diante dos fatos e estudos relatados sao de que a transferencia da

tecnologia, na ultimas duas decadas evoluiu significativamente alicerc;ada, principalmen-

te, no boom da comunicac;ao e seus meios. Mas que tambem pecou por se distanciar urn

pouco da realidade do pequeno agricultor.

No decorrer deste trabalho foram demonstrados os beneficios e as limitac;oes da aplicabilidade

da transferencia tecnol6gica para urn grupo, denominado "Pequeno Agricultor", 0 qual como se

pode mostrar, embora toda evoluc;ao da tecnologia, ainda nao consegue 0 acompanhamento e

consequentemente 0 crescimento esperado e necessitado para urn alcance economico melhor.

Como pode ser analisado 0 pequeno agricultor conta ainda com 0 risco e a incerteza, fatores es-

tes que se tomam requisitos essenciais, e pesam, na hora de optar pela escolha da nova tecnolo-

gia. Por nao possuirem conhecimento tecnico cientifico necessario, tambem nao conseguem en-

xergar 0 resultado satisfat6rio. Portanto cabe a comunicac;aoda transferencia buscar uma forma

simples e eficaz que supere esta dificuldade.



No artigo foi salientada a prote<;aoque ha na transferencia tecnol6gica, quando esta e contrata-

da entre industrias, demonstrando inclusive a existencia de urn Instituto e de toda uma estrutu-

ra burocratizada para formalizar esta Transferencia como urn neg6cio seguro.

Este artigo tenta mostrar os principais motivos que limitam estas duas classes de investirem na

inova<;aotecnol6gica. As evidencias fundamentais san 0 custo e a falta de instru<;ao, remetendo

ao resultado de que, mesmo com urn excedente de produ<;ao,estes nao conseguem competir no

mercado.

Ha ainda os impedimentos referidos no decorrer deste artigo, quanta a dificuldade do pequeno

agricultor despender gastos em moderniza<;ao. a custo gerado para enquadramento na nova

realidade deixa claro a faci! desclassifica<;aodeste grupo na concorrencia do mercado.

Foi ressaltada a importancia do desenvolvimento sustentavel relacionando-o com a transferen-

cia tecnol6gica, como forma de preven<;aopara que nao haja uma ofensa ao meio ambiente, de-

monstrando os tres tipos de sustentabilidade existentes na rela<;aotecnol6gica e classificando 0

que cada urn deles procura prevenir e proteger.

a trabalho, como dito na introdu<;ao, nao tern a inten<;aode resolver 0 problema ora apresen-

tado, mas sim demonstrar os problemas da aplica<;aoda transferencia da inova<;ao tecnol6gica

para urn grupo especifico, que diante de toda a realidade social, economica e estrutural, acaba

sendo classificado erradamente, como uma classe incapaz de absorver e se beneficiar da ciencia

produzida.

MOTA; SCHMITZ; VASCONCELOS. Agricultura Familiar e Abordagem Sistemica - Sociedade
Brasileira de Sistema de Produc;ao. 2005.

BESSANT, John; RUSH, Howard. Government Suport of Manufactuning innovation: two
coutry-Ievel case study. lEE Transactions of Engineering Management, v.40, n.1, p.79-91, Feb.
1993.

BORDENAVE, Joao Diaz. A Transferencia Tecnol6gica e 0 Pequeno Agricultor. serie publicac;oes
Micelanicas nO213 - IICA- 1980.



ROSA COUTO, S.L. Agricultura familiar e desenvolvimento local sustentavel. 37° Congresso
Brasileiro de Economia e Sociologia Rural- SOBER, Foz dos 19uac;u, 1999.

Nilton Alves Jacondino

Nilton Alves Jacondino
possui gradual;ao em Ucenciatura Plena em Geografia pela
Universidade Federal de Pelotas (1999). Atualmente e analista
na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria - Embrapa
Clima Temperado

Georgea Rita Burck Duarte

George Rita Burck Duarte possui formal;ao academica em En-
genharia Agron6mica pela Universidade Federal de Pelotas
(1997), Mestrado em Ciencias pela Universidade Federal de
Pelotas (2002) e Doutorado em Ciencias pela Universidade
Federal de Pelotas (2006). Realizou especializal;ao em Metoda-
logia e Didatica do Ensino Superior, promovido pela Faculdade
Anhanguera Educacional S.A., e foi orientadora na elaboral;ao e
apresental;ao deste artigo.


