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A definição clássica de conhecimento, originada em Platão, diz que ele consiste de 
crença verdadeira e justificada.  
Em amarelo representa-se o conhecimento como um conjunto de crenças verdadeiras, 
que foram provadas e justificadas. Em marrom estão as crenças verdadeiras, mas ainda 
não provadas. Em azul representam-se as crenças falsas, e em laranja, as verdades 
desconhecidas. 

Conhecimento – Diagrama do Conhecimento 

Fonte: https://pt.m.wikipedia.org/wiki/conhecimento 
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Conhecimento é o ato ou efeito de conhecer, é ter ideia ou a noção de alguma coisa. É o 
saber, a instrução e a informação. 
Conhecimento também inclui descrições, hipóteses, conceitos, teorias, princípios e 
procedimentos. 
 
Conhecimento utiliza dados, mistura de códigos e informação, assim, o conhecimento 
pode ser considerado informação com uma utilidade. 
 
O conhecimento é dividido em uma série de categorias dentre elas :  
 sensorial: conhecimento comum entre seres humanos e animais;  
 intelectual: o raciocínio, o pensamento do ser humano;  
 popular: a forma de conhecimento de uma determinada cultura;  
 científico: que são análises baseadas em provas;  
 filosófico: ligado à construção de ideias e conceitos; 
 teológico: conhecimento adquirido a partir da fé; 
 ................ 

Fonte:https://www.significados.com.br/conhecimento/ 
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O conhecimento é em si mesmo um poder – frase atribuída a Sir Francis Bacon 
considerado fundador da ciência moderna.  
 
O desenvolvimento do método científico deu uma contribuição significativa para a 
nossa compreensão do conhecimento. O método científico baseia-se na coleta de 
provas observáveis, empíricas e mensuráveis sujeitas aos princípios específicos do 
raciocínio.  
 
O método científico consiste na coleta de dados pela observação e experimentação, 
bem como na formulação e teste de hipóteses. 
 

Fonte:https://www.significados.com.br/conhecimento/ 
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De acordo com Jean Bodin (1530-1596), soberania refere-se à entidade que não 
conhece superior na ordem externa nem igual na ordem interna. Nas estritas palavras 
do renascentista francês, "a soberania é o poder absoluto e perpétuo de um Estado-
Nação". 
 
A soberania do Estado é considerada geralmente sobre dois aspectos: o interno e o 
externo. A soberania interna significa que o poder do Estado é o mais alto existente 
dentro do Estado. A soberania externa significa que, nas relações recíprocas entre os 
Estados, não há subordinação nem dependência, e sim igualdade. 
 
Os elementos que entram na formação do Estado são essencialmente três: povo, 
território e soberania. A soberania é vinculada a um determinado território e ao povo 
que nele habita. 
 
A soberania, o território e o povo na Constituição Federal do Brasil de 1988: 

O povo é soberano, pois há sua participação no exercício do poder, direta ou via 
seus representantes, e a Constituição preserva a vontade coletiva; o território é 
propriedade do Estado com critérios e condições para sua preservação e 
exploração; o povo tem direitos políticos. 

 Fontes:  https://www.significados.com.br/soberania/;https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/1524/Territorio 

Soberania 
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O conceito de soberania decorre da existência de um sistema jurídico.  
A pirâmide de Kelsen representa um sistema normativo em que há normas de hierarquia 
diversas. No topo da pirâmide está a Constituição. Em nível intermediário estão as leis. 
Em níveis inferiores os decretos editados pelo Poder Executivo, por exemplo. 

Metáfora da pirâmide aplicando-se a Teoria Pura do Direito, de Hans Kelsen. Imagem retirada de Sui Generis - WordPress.com 
https://id1suigeneris.wordpress.com/2015/05/20/kelsen-o-conceito-de-norma-fundamental/ 

Pirâmide de Kelsen 
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Outros juristas, como Norberto Bobbio e Alf Ross reconhecem a existência de 
uma norma fundamental como “fundamento subentendido da legitimidade de 
todo o sistema”. 
 
A consequência é que normas de hierarquia inferior deverão observar as de 
hierarquia superior. Se uma norma inferior entra no ordenamento jurídico e 
viola a superior, aquela não pode ser apta a produzir efeitos jurídicos. Se a 
norma superior é inaugurada no sistema normativo e viola a inferior, ocorre 
revogação integral ou revogação parcial desta. 
 
No Brasil, o Supremo Tribunal Federal analisa violação à Constituição, enquanto 
o Superior Tribunal de Justiça analisa violação à Lei. No entanto, não significa 
que uma lei superior (p. ex. Código Civil, Código Penal) não venha a ter sua 
constitucionalidade analisada pelo Supremo caso infrinja um direito 
constitucional garantido por uma lei inferior a si própria. 

 
 Fontes: https://www.significados.com.br/soberania/; https://www.jusbrasil.com.br/topicos/366256/soberania-nacional; 

 https://id1suigeneris.wordpress.com/2015/05/20/kelsen-o-conceito-de-norma-fundamental/ 

Normas  
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Soberania nacional 
A soberania nacional é reconhecida a todas as nações independentes com total poder e 
domínio dentro de seus limites territoriais, sendo livre da influência ou comando exercido 
por outros Estados. 
A soberania de um Estado é exercida por  diferentes órgãos, instituições e poderes que o 
organizam. No Brasil, por exemplo, o Poder Executivo, Judiciário e o Legislativo garantem 
a soberania nacional. 
 
Soberania popular 
É comum em todas as nações democráticas. A soberania popular é uma doutrina que dá 
ao povo o controle da estruturação e organização do Estado, pela ideia do chamado 
"contrato social", onde o povo dá consentimento aos representantes escolhidos para que 
estes possam legislar e governar. 
Por norma, este poder é materializado na forma do voto direto, onde as pessoas têm o 
direito de eleger os representantes que  legislarão em seu nome e atuarão nos diversos 
setores políticos do país.  
 
A cidadania é o conjunto de direitos e deveres civis, políticos e sociais que cada cidadão 
deve exercer. Exercer a cidadania significa conscientizar-se de seus direitos e deveres 
pela lutar para que a justiça possa ser colocada em prática. 

Fontes: https://www.jusbrasil.com.br/topicos/366256/soberania-nacional/; https://www.significados.com.br/soberania/ 
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A cidadania é o conjunto de direitos e deveres civis, políticos e sociais que cada cidadão 
deve exercer. Exercer a cidadania significa conscientizar-se de seus direitos e deveres 
pela lutar para que a justiça possa ser colocada em prática. 
 
A cidadania inclui direitos e deveres dos cidadãos, e os conceitos de ética e cidadania   
estão ligados, mais especificamente ao cumprimento dos deveres. 
 
No contexto filosófico ética é diverso de moral.  A ética está associada ao estudo 
fundamentado dos valores que orientam o comportamento humano em sociedade, 
enquanto a moral são os costumes, regras, tabus e convenções estabelecidas por cada 
sociedade. 

Fontes: https://www.jusbrasil.com.br/topicos/366256/soberania-nacional/; https://www.significados.com.br/soberania/ 
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Desenvolvimento é toda ação ou efeito relacionado com o processo de crescimento, 
evolução de um objeto, pessoa ou situação em uma determinada condição. 
 
O ato de se desenvolver resulta na ação de estar apto para o próximo passo, direção, 
indicação ou etapa superior a que se encontra na fase atual. Por esta razão, a noção de 
desenvolvimento pode estar relacionada tanto a coisas, pessoas, situações ou fenômenos 
de variados tipos. 
 
O desenvolvimento de um país é descrito como o momento no qual tomam lugar os 
conflitos e situações a serem resolvidas na história. 
 
O desenvolvimento também pode estar relacionado com o progresso e a melhoria 
positiva de um determinado lugar, como uma cidade ou um país. 
 
Neste contexto, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), órgão 
da ONU responsável por elaborar a medida conhecida como o Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), calcula o desenvolvimento em termos quantitativos e 
qualitativos que indicam o grau de melhoria do local.  

Fonte:https://www.significados.com.br/desenvolvimento
/ 

Desenvolvimento 
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"A Agenda 2030 é a nossa Declaração Global de Interdependência.“  
António Guterres, Secretário Geral da ONU 

Agenda 2030 
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Desenvolvimento Nacional:  

Educação e Ciência 
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IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica)   
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PISA - Programme for International Student Assessment 
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Education at a Glance 2018   
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Percentage of 25-34 year-olds without upper secondary  

education, by gender (2017) 
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Percentage of 25-64 year-olds without upper secondary education and income 

inequality (2015) 
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Fonte: Education at a Glance, OCDE (2015) 
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Proporção da população entre 25 e 64 anos com nível de educação inferior a ensino 

médio e com ensino superior (2013/2014) 
 



H Nader 

Percentage of 25-34 year-olds with tertiary education,  

by level of tertiary education (2017)  



Fonte: Education at a Glance, OCDE (2015). 
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Porcentagem de adultos com ensino superior,  

por grupo de idade (2013/2014) 



Fonte: Censo da Educação Superior, Inep, 2015. 
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Número de matrículas em cursos de graduação, 

 por categoria administrativa Brasil –1980-2014  



  51% 70%

207 / 352

79% 
 

133  /  239 

   Norte 

 
59% 

 
584 /  932 

 63% 
 

   535  /  875 
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Brasil:  % Artigos no Mundo (1985-2014) 
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InCitesTM, Thomson Reuters (2012). Report Created:  Jul 4, 2015  Data Processed  March 18, 2015  Data Source: Web of Science 

Brasil: Produção científica, Citações e Impacto  (quinquênios) 
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InCitesTM, Thomson Reuters (2012). Report Created:  Jul 4, 2015  Data Processed  March 18, 2015  Data Source: Web of Science 

Brasil: Produção científica: Artigos Plenos e Artigos de Revisão (quinquênios) 
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InCitesTM, Thomson Reuters , Data Source: Web of Science 

Rank País
Nº 

Documents
% International 

Collaborations

1 USA 472.233 38,8

2 CHINA 382.062 23,0

3 GERMANY 131.844 54,2

4 ENGLAND 124.156 58,7

5 JAPAN 94.440 31,5

6 FRANCE 90.455 59,2

7 INDIA 88.275 21,6

8 ITALY 83.240 49,8

9 CANADA 78.876 54,7

10 AUSTRALIA 72.950 55,8

11 SPAIN 67.346 54,2

12 SOUTH KOREA 65.530 29,9

13 BRAZIL 51.276 37,7

14 RUSSIA 50.675 30,2

15 NETHERLANDS 46.243 63,1

16 POLAND 36.367 33,1

17 SWITZERLAND 35.852 71,7

18 IRAN 35.586 24,0

19 TURKEY 35.335 23,4

20 SWEDEN 32.472 64,9

Ranking Produção Científica por Países (2016) 
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Clarivate Analytics | Research in Brazil, CAPES, 2018 

13º  

Publicações no Web of Science 2011-2016 
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World of Research, 2015 – Elsevier 

World of Research: Brasil 2013-2016 
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Clarivate Analytics | Research in Brazil, CAPES, 2018 

0.73 
0.86 

Impacto das citações das publicações brasileiras 2011-2016 

(média mundial em linhas tracejadas) 
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Clarivate Analytics | Research in Brazil, CAPES, 2018 

Impacto das citações de alguns países selecionados 2011-2016 
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Clarivate Analytics | Research in Brazil, CAPES, 2018 

Impacto das citações – Países dos BRICS 2011-2016 
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Clarivate Analytics | Research in Brazil, CAPES, 2018 

Performance científico do Brasil por estados da federação 2011-2016 

H Nader 



Clarivate Analytics | Research in Brazil, CAPES, 2018 

Performance científica brasileira pelas universidades líderes   

ESI 2011-2016 
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Clarivate Analytics | Research in Brazil, CAPES, 2018 

20 países que mais colaboram com o Brasil de acordo 

 com o número de trabalhos 2011-2016 
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Clarivate Analytics | Research in Brazil, CAPES, 2018 

Porcentagem de artigos brasileiros com colaboração industrial  

2011-2016 
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Clarivate Analytics | Research in Brazil, CAPES, 2018 

20 corporações que mais colaboram com o Brasil 2011-2016 
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 (Fonte: Brito, FAPESP). 

Average percentage of papers from universities co-authored by companies 
2015-2017 

20 corporações que mais colaboram com o Brasil 2011-2016 
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Desenvolvimento Nacional:  

Inovação 



Global Competitiveness Index 

Ano base: 2017 Ano base: 2018 

World Economic Forum, The Global Competitiveness Report, 2017-2018 

Índice de Competitividade Global 
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 Cornell University, 

 INSEAD (The Business School of the World, Institut européen 
d'administration des affaires)  

 WIPO (World Intellectual Property Organization (2015):  

 

O Global Innovation Index apresenta a métrica detalhada sobre o desempenho 
da inovação de  126 países, que correspondem a 92.5% da população mundial 
e 97.6% do GDP global . 

Utiliza 81 indicadores com ampla visão da inovação incluindo educação, 
infraestrutura, promoção de negócios, entre muitos outros, inclusive o 
ambiente politico.  

The Global Innovation Index 2018: The Local Dynamics of Innovation, Geneva, Ithaca, and Fontainebleau. 

 

Global Innovation Index 
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       Rank 

1.Switerzland 

2.Netherlands 

3.Swedn 

4.United Kindgeom 

5.Singapure Classificação 

1.Suíça 

2.Holanda 

3.Suécia  

4.Reino Unido 

5.Singapura 

6.EUA 

7.Finlândia 

8.Dinamarca 

9.Alemanha 

10.Irlanda 

11.Israel 

Classificação 

1.Suíça 

2.Holanda 

3.Suécia  

4.Reino Unido 

5.Singapura 

6.EUA 

7.Finlândia 

8.Dinamarca 

9.Alemanha 

10.Irlanda 

11.Israel 

6. USA 

7. Finland 

8. Denmark 

9. Germany 

10. Irleland 

11. Israel 
 

Fonte: Global Innovation Index(2018. Transparência adaptada da MEI 

Indice de Inovação Global – Brasil 2001-2018 
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Transformation Maps 
HARNESSING THE FORUM’S COLLECTIVE INTELLIGENCE 
A dynamic knowledge tool to understand the issues and 
forces driving transformational change across economies, 
industries, global issues and the Forum’s system initiatives. 

Mapas de Transformação 
APROVEITANDO A INTELIGÊNCIA COLETIVA DO FÓRUM 
Uma ferramenta de conhecimento dinâmico para entender 
as questões e as forças que impulsionam as mudanças 
transformacionais em economias, indústrias, questões 
globais e iniciativas do sistema do Fórum. 

World Economic Forum Knowledge Platform 
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World Economic Forum Knowledge Platform 
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World Economic Forum Knowledge Platform 



H Nader 



H Nader 

Facilidade de começar um nogócio no Brasil 

Brazil Competitiveness and Inclusive Growth Lab Report, World Economic Forum, March 2018 
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Crescimento da Produtividade, 1997-2016  

Brazil Competitiveness and Inclusive Growth Lab Report, World Economic Forum, March 2018 
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Fatores mais problemáticos para fazer negócio no Brasil 

Brazil Competitiveness and Inclusive Growth Lab Report, World Economic Forum, March 2018 
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Performance do Brasil em inovação, 2017 (pontuações 1 – 7) 

Brazil Competitiveness and Inclusive Growth Lab Report, World Economic Forum, March 2018 
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Performance do Brasil em fatores de sofisticação, 2017 (pontuações 1 – 7) 

Brazil Competitiveness and Inclusive Growth Lab Report, World Economic Forum, March 2018 
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Brazil Competitiveness and Inclusive Growth Lab Report, World Economic Forum, March 2018 

Evolução da prontidão tecnológica em grandes economias avançadas e emergentes 
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Quota de produtos de alta tecnologia, 2016 ou ultimo dado 

Brazil Competitiveness and Inclusive Growth Lab Report, World Economic Forum, March 2018 
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Investimento em pesquisa e desenvolvimento (% do PIB),  

2015 ou último dado 

Brazil Competitiveness and Inclusive Growth Lab Report, World Economic Forum, March 2018 
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Parcela de empregos intensivos em conhecimento na força de trabalho (%), 2016 ou 

última observação 

Brazil Competitiveness and Inclusive Growth Lab Report, World Economic Forum, March 2018 
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Abertura comercial e PIB per capita para países latino-americanos selecionados. 

Brazil Competitiveness and Inclusive Growth Lab Report, World Economic Forum, March 2018 
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Soberania: 

Investimentos e Escolhas 



Acting Now, Acting Together, Fiscal Monitor, April 2016, World Economic and Financial Surveys, International Monetary Fund 
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Total de investimentos em P&D (%PIB) 2011-2015 



Fontes: Organisation for Economic Co-operation and Development, Main Science and Technology Indicators, 2014/1 e Brasil: Coordenação-Geral de 
Indicadores (CGIN) - ASCAV/SEXEC - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). 
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Total de investimentos em P&D (%PIB) em países selecionados 

2004-2014 



Carta Capital,  2018 
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Total de investimentos in P&D (2016, %PIB) em países desenvolvidos 
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Recursos para Ciência, Tecnologia e Inoação (%PIB) 2007-2018 
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FNDCT 



Nexo, Marcelo Morales, 9/9/2018 
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Despesa do governo em P&D no Brasil por objetivo socioeconômico 2012 (%) 
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funded by business as a 
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GERD funded from non-business sources as a share of GDP (%) 
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Efeito de reforço mútuo do investimento do governo em P&D e  

número de pesquisadores, 2010-2011 
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Relação entre indicadores de governança e produtividade científica na América Latina, 

2013 
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A contribuição do setor empresarial brasileiro para GERD (Despesa doméstica bruta em pesquisa e 

desenvolvimento) como parcela do PIB, 2012 (%) 



Relatório Fiscal Policies for Innovation and Growth - FMI 

 O apoio público é fundamental para o desenvolvimento 
de tecnologias inovadoras.  

 Um maior esforço fiscal dos governos, com o apoio 
adicional equivalente a 0,4% do PIB, levará a um 
crescimento adicional do PIB de até 5% no longo prazo. 
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Diversos estudos mostram o alto impacto dos investimentos em C,T&I 



 O investimento em pesquisa pública tem um retorno de 3  
a 8 vezes do valor aplicado; 

 Entre 20% e 75% das inovações não poderiam ter sido 
desenvolvidas sem a contribuição da pesquisa pública 
(desenvolvida até 7 anos antes) 

2015 

Value of Research – European Union,  

Policy Paper by the Research, Innovation, and Science Policy Experts 

(RISE) 
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Impacto dos investimentos em C,T&I 
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Investimentos em Ciência 

Riley Rodrigues de Oliveira, Época – Negócios, 20/04/2018 
https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2018/04/ao-cortar-investimentos-em-ciencia-brasil-assassina-o-futuro.html 
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O Brasil deveria considerar P&D como questão de soberania nacional 

• Inteligência artificial e robótica 

• Justiça e infraestrutura legal 

• Meio ambiente  

• Mobilidade 

• Mudanças climáticas 

• Oceano 

• Perspectivas para a juventude 

• Química e materiais para indústria 

• Saúde  

• Segurança alimentar 

• Segurança cibernética 

• Varejo, bens de consumo e estilo de 
vida 

• ........................ 

• Aeroespacial 

• Água 

• Amazônia 

• Artes e cultura 

• Bioeconomia 

• Cidades e urbanização 

• Desenvolvimento sustentável 

• Educação e habilidades 

• Economia digital e sociedade 

• Energia 

• Florestas 

• Força de trabalho e emprego 

• Governança, saúde e riscos globais 

Algumas áreas e temas relevantes para P&D visando soberania nacional 
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Diante da justificativa de que o Brasil precisa da PEC do teto 
para ganhar confiança do mercado, cabe perguntar:  

 
Qual mercado?  
 
• O especulativo ou o produtivo?  
• O de bens primários em estado bruto ou o de produtos 

com alta tecnologia?  
• O baseado em mão de obra desqualificada e de baixos 

salários ou em profissionais qualificados e bem 
remunerados?  

Ciência não é Gasto é Investimento! 
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Com os resultados mostrados cabe a pergunta em relação a EC 95/2016 



OXFAM, Brasil, 2016 – A distância que nos une,  

https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/Relatorio_A_distancia_que_nos_une.pdf 

H Nader 

A distancia que nos une 
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Obrigada! 


