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INTRODUÇÃO
Parte deste livro foi estruturada a partir de fragmentos da
dissertação de mestrado defendida em dezembro de 2016, no âmbito do
Programa de Pós-Graduação em Direito – Mestrado e Doutorado – da
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) em São Leopoldo/RS,
sob o título “O sistema de Normas ISO e as nanotecnologias: As
interfaces regulatórias e o diálogo entre as fontes do Direito”, refletindo
as pesquisas que são desenvolvidas pelos integrantes do Grupo de
Pesquisa JUSNANO, credenciado junto ao CNPq, sob a coordenação do
Prof. Dr. Wilson Engelmann.
Além disso, o livro também conta com a contribuição de diferentes
atores do cenário acadêmico, dedicados à pesquisa relativa ao tema.
Integram o grupo de escritores professores pesquisadores, como Julio
Sebastián Zárate Vásquez, José Castro Aguilar e Fernando Rivera
Castillo, vinculados a PUC/Perú e ao Sidereus Nuncius – Comunidad
Peruana de Ciencia, Tecnología y Sociedade; Suelen da Silva Webber
professora universitária no Centro Universitário da Serra Gaúcha;
Guillermo Foladori, professor pesquisador da Unidad en Estudios del
Desarrollo vinculado à Universidad Autónoma de Zacatecas, México;
além das contribuições de Wilson Engelmann professor pesquisador do
Programa de Pós-Graduação em Direito (Mestrado e Doutorado) e do
Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios, ambos da
UNISINOS, Líder do Grupo de Pesquisa JUSNANO (CNPq); e Patricia
Santos Martins, ambos organizadores deste livro.
No seu conjunto, o livro é um dos resultados do projeto de
pesquisa, que conta com a participação dos pesquisadores das
instituições brasileiras e estrangeiras mencionadas, evidenciando a
internacionalização do projeto de investigação e das atividades do Grupo
de Pesquisa JUSNANO. O livro é um dos resultados do projeto de
pesquisa intitulado “As Nanotecnologias como um exemplo de inovac
cios e os ri

, legais e sociais-ELSI” e
desenvolvido no campo do edital “Apoio a Projetos de
Pesquisa/Chamada CNPq/MCTI n. 25/2015 – Ciencias Humanas, Sociais e
Sociais Aplicadas”.
A delimitação proposta é o estudo das nanotecnologias, das
definições, das características, das aplicações e dos possíveis riscos e do
sistema de normas ISO, quanto à origem, reconhecimento e adoção de
normas técnicas de especificação e de gestão de riscos e qualidade, para
verificar a possibilidade de que, sob o prisma do pluralismo jurídico,
através de um movimento autorregulatório, exista um diálogo entre
fontes do Direito; inclui-se, na presente proposta reflexiva, a análise
crítica do sistema autorregulatório em especial quanto à defesa de
interesses de grupos econômicos que poderá indicar óbice ao efetivo
reconhecimento de eficácia jurídica da autorregulação através da adoção
de normas ISO, dentre outros aspectos correlacionados ao tema, nos
países do México e Perú.
Nesse sentido, diante do desenvolvimento das nanotecnologias e
do atual cenário de ausência de marcos regulatórios, importa averiguar
os cenários normativos que o Direito tem a oferecer à sociedade. Inclui-se
também na proposta um olhar sobre o desenvolvimento nanotecnológico
e a utilização das normas ISO na América Latina, especificamente no
México, bem como produzir reflexões acerca do desenvolvimento e das
políticas públicas no cenário de países como Perú, Uruguay, Colômbia,
Costa Rica, Republica Dominicada, Equador e Panamá.
Também se propõe estudar se este sistema normativo técnico das
normas ISO, através do estudo específico das normas de gestão de risco e
qualidade, cuja principal característica é a de adoção voluntária, sendo
acreditado pelo Brasil através da ABNT1, pode conter elementos
estruturantes que estabeleçam comunicação com elementos estruturantes de

Associação Brasileira de Normas Técnicas. O tópico 4 do presente estudo contém, por
questões de coerência com o tema abordado, detalhes sobre a natureza jurídica e
reconhecimento da ABNT no Brasil. Disponível em: <http://www.abnt.org.br>. Acesso em:
15 out. 2017.
1
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normas e princípios jurídicos, como por exemplo, o Princípio da Precaução.
Além disso, propõe estudar se a comunicação existente pode significar a
possibilidade criativa concebida no panorama de pluralismo jurídico.
Razão que conduz o estudo a identificar como questionamento
delineador a seguinte indagação: em um cenário de ausência de marcos
regulatórios nanoespecíficos estatais, qual a contribuição comunicativa
das normas técnicas ISO no contexto sistêmico-construtivista do
pluralismo jurídico?
As normas técnicas ISO de gestão de riscos e qualidade são objetos
do estudo a fim de se verificar a sua competência para a construção de
espaços autorregulatórios, projetando às organizações um patamar
normativo, além do papel já exercido por elas no tocante à padronização
e valor agregado (natureza econômica da adoção), fomentando a
competitividade organizacional nos mercados nacional e internacional.
Assim, importa conhecer as nanotecnologias, aplicações e riscos; e adentrar
ao estudo das normas ISSO, verificando possíveis comunicações do
sistema de normas técnicas com o sistema do Direito.
O estudo justifica-se pela diversidade de aplicações das
nanotecnologias e do estado da arte em pesquisas de segurança, ainda
incipiente, fator que sinaliza que se deve dispensar maior atenção quanto
aos possíveis riscos derivados do consumo nanotecnológico. No decorrer
da leitura, será possível perceber que as vantagens são muitas, como
maior eficácia quando aplicáveis em fármacos, maior produtividade e
durabilidade dos materiais. Além de ser possível obter materiais para uso
específico representando diversas possibilidades de ganhos; entretanto,
questiona-se a segurança no que se refere à bioacumulação e quanto à
toxicidade, o que significa risco à saúde e ao meio ambiente.
Por tais aspectos, o tema é atual e relevante, pois pretende se situar
no cenário de ausência regulatória estatal para as nanotecnologias,
examinando as alternativas autorregulatórias, através da comunicação do
sistema de normas técnicas e de normas jurídicas. Além disso, o tema é

6 | As Normas ISO e as Nanotecnologias

marcado pelas iniciativas transdisciplinares2, por meio de conexões entre
as áreas jurídica, sociológicas e exatas.
Dessa forma, este livro se insere no panorama construtivo e
criativo por meio de acoplamentos entre diversos campos do saber para
acrescentar à pesquisa proposta a pluralidade de ideias que abordem a
globalização, o movimento de autorregulação das organizações e as suas
motivações, os efeitos derivados da autorregulação – principalmente para
os trabalhadores em contato com nanotecnologias – e para as questões
gerais que vinculam às normas ISO e nanotecnologias. Os autores
discutem a utilização de ferramentas de gestão administrativa como meio
de atender ao princípio da precaução no tocante à proteção do homem e
meio ambiente com o fito de evidenciar o surgimento de novos Direitos,
que sofrem efeito disruptivo, exigindo a criatividade na projeção
inovadora do jurídico.
A obra lança fundamentos na teoria do risco de Niklas Luhmann,
que introduz a questão do risco ao referir a relevância do tema em
diversas especialidades científicas, inclusive, em variadas áreas da
ciência. Ao estudo estatístico dos riscos, acrescenta-se à investigação
econômica, evidenciando a importância do tema. Para Luhmann (1992, p.
43), trata-se de uma forma de justificar a ganância empresarial através da
absorção da margem de insegurança, sendo necessária a correta avaliação
dos riscos para a adequada tomada de decisão; o que também não será
suficiente para afastar o risco, como uma característica da sociedade do
século XXI.
Ao inserir as nanotecnologias dentro da perspectiva da zona de
risco proposta por Niklas Luhmann, busca-se analisar o estado da arte
em nanotecnologias; verifica-se que a concepção de Luhmann é restrita,

A transdisciplinaridade, como o prefixo “trans” indica, diz respeito àquilo que está ao
mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de qualquer
disciplina. Seu objetivo é a compreensão do mundo presente, para o qual um dos imperativos
é a unidade do conhecimento. (...) A visão transdisciplinar propõe-nos a consideração de uma
Realidade multidimensional, estruturada em múltiplos níveis, substituindo a Realidade
unidimensional, com um único nível, do pensamento clássico (NICOLESCU, Basarab. O
Manifesto da Transdisciplinaridade. São Paulo: Triom, 1999. p. 51-55).
2
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porém conduz a um conceito mais amplo, chamado “perigo”, em que se
desenha uma “zona de risco”, razão pela qual é possível inserir as
nanotecnologias dentro deste mapeamento de risco, proposto pelo
teórico; ou seja, a possibilidade de futuros danos decorrerem da tomada
de decisão, segundo a qual o ente que decide é também destinatário das
consequências de sua decisão; espera-se, assim, verificar as contribuições
autorregulatórias por meio das normas técnicas ISO de gestão de riscos e
de qualidade; e se podem ser consideradas como patamar regulatório
para as organizações que operam na nano escala e dos produtos
decorrentes, encontrados em volume crescente no mercado consumidor.
Além disso, busca-se apoio na teoria do pluralismo jurídico e nas
possibilidades de se reconhecer o surgimento de normas jurídicas à
margem do sistema tradicional, segundo Gunter Teubner, normas que
surgem de sistemas mundiais auto-reprodutores, cada qual com sua
respectiva autonomia, como o sistema da economia, a ciência, a cultura, a
técnica, o sistema de saúde, a previdência social, dentre outros. Ademais,
para Teubner, a ideia do pluralismo é também uma solução para o
Direito, no contexto de globalização, uma vez que o direito mundial se
forma em processos de auto-organização, a ponto de proporcionar um
acoplamento estrutural do Direito a processos altamente especializados e
tecnicizados. Sob a ótica de Teubner, entretanto, poderá ser um problema
para a evolução do Direito justamente o reconhecimento de uma
variedade de fontes, diversas da formação estatal tradicional.
Assim, dedica-se o primeiro capítulo para tratar da definição de
nanotecnologias e nanoprodutos, suas características e aplicações,
impactos econômicos, reflexões acerca do direito à informação e o
fundamento da inserção das nanotecnologias, na perspectiva de
Luhmann e sua Teoria do Risco. O segundo capítulo tem o objetivo de
aprofundar o entendimento sobre a ISO, sua natureza, os processos de
criação e revisão das normas técnicas, o seu reconhecimento e
abrangência internacionais (em termos de adoção). Será destinado um
capítulo para fomentar a reflexão quanto ao desenvolvimento das
nanotecnologias na América Latina e do processo de internalização das
normas ISO nos países da América Latina, as contribuições ou não das
mesmas no aspecto de promoção de segurança e saúde no ambiente do
8 | As Normas ISO e as Nanotecnologias

trabalho, especificamente no México. Um capítulo destinado à análise
sobre desenvolvimento e implementação da nanotecnologia nas políticas
públicas e contribui ao fazer um balanço do setor industrial e produtivo,
sua relação com o consumidor em países como Uruguay, Colômbia,
Costa Rica, Republica Dominicada, Equador e Panamá. Também se
destina um tópico para se estudar a distinção entre risco e perigo,
capítulo este que amplia o debate crítico às possibilidades abertas pelo
pluralismo jurídico e, por fim, um último capítulo dedicado ao
encadeamento criativo entre as ideias expostas respectivamente à
comunicação do Sistema do Direito, através do pluralismo jurídico,
estabelecido entre o Sistema de normas técnicas ISO, o Sistema do Direito
e o Sistema da Ciência.
Wilson Engelmann
Patrícia Santos Martins
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NANOTECNOLOGIAS E NANOPRODUTOS: CONCEITO,
CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES
Wilson Engelmann
Patrícia Santos Martins

Introdução
Foco das pesquisas em desenvolvimento, as nanotecnologias
representam a maximização do potencial humano em exploração
tecnológica, que adentra a nanoescala, em busca de novos horizontes
mercadológicos, aplicações e obtenção de benefícios como: maior eficácia
derivada dos nanomateriais, com reduzidas quantidades de insumos.
Este cruzamento entre altas possibilidades (benefícios) com a
probabilidade de riscos, tem como destinatário o homem e o meio
ambiente. Neste sentido, importa aprofundar estudos sobre o conceito
“nano”, características das nanotecnologias e nanoprodutos, como
também a diversidade de suas aplicações.
Os impactos econômicos das nanotecnologias e o investimento dos
países em desenvolvimento da recente oportunidade exploratória em
ramos como o de fármacos, medicina, cosméticos, dentre outros, é outro
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aspecto a ser considerado; posto evidenciar o interesse e competitividade
dos países, além de proporcionar uma visão do quanto empregam esforços
em pesquisas de segurança. As nanotecnologias representam um contexto
transdisciplinar que ratifica a importância de se analisar o Direito a partir
desta perspectiva. “Não é nada fácil analisar o Direito de um ponto de vista
transdisciplinar. O Direito parece ser algo muito diferente da física, da
Biologia, estando distante destas questões mais voltadas à Terra, à
natureza” de forma que tal análise permita abertura transdisciplinar tendo
em vista a sociedade complexa (ROCHA, 2006, p. 181). Portanto, este é o
motivo que fundamenta a inclusão de possíveis riscos das nanotecnologias
no foco do estudo; igualmente ratifica-se que o homem e o meio ambiente
não devem ser descuidados pela ciência e pelo Direito em nome de um
promissor desenvolvimento, mas que possam estar informados a respeito
das interações das nanotecnologias e a vida no cotidiano; o que se pretende
fundamentar à luz da Teoria do Risco de Niklas Luhmann.
Nanotecnologias, conceitos e áreas de aplicação
A manipulação da matéria em escala nanométrica é um dos principais
focos das pesquisas em desenvolvimento tecnológico da atualidade. Para
compreender a referida escala, é necessário saber que o prefixo “nano”, com
origem no grego, significa “anão” (DA RÓZ et al, 2015, p. 3).
A nano escala indica que “1 nanômetro (nm) nada mais é que 1
bilionésimo de 1 metro (1 nm = 1x10-9 metros)”. Pode-se exemplificar a
dimensão de um “nano” de diversas formas, o tamanho é equivalente a
aproximadamente 100 mil vezes menor do que um fio de cabelo, 30 mil
vezes menor do que um dos fios de uma teia de aranha ou, 700 vezes
menor que um glóbulo vermelho (BORJES; GOMES; ENGELMANN,
2014, p. 6-7). Ou ainda, para efeito de comparação: “a relação de tamanho
entre uma bola de futebol e o planeta Terra, é aproximadamente a mesma
entre a bola e uma esfera de 60 átomos de carbono conhecida como
fulereno C-60 (...). Em menor escala, um vírus comum tem entre 45 nm e
200 nm” (DA RÓZ et al, 2015, p. 4). As duas figuras a seguir possuem
comparações de escala a partir da escala manométrica.
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Figura 1. Representação da Escala

Fonte: sltcaucho.org (2014).

Figura 2. Representação da Escala – Outras Comparações

Fonte: PAUMIER, Guillaume, 05 de jul. de 2008.
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Apesar de representar um assunto recente, “o tema nanotecnologia
vem sendo utilizado e estudado há muito tempo, mas sem o
conhecimento da relação entre escala, produto e efeito final” (DA RÓZ et
al, 2015, p. 6). Significa dizer que o homem manipulava a matéria, porém
não sabia que os resultados obtidos eram consequência da manipulação
nanométrica. Como por exemplo:
os vidraceiros medievais, com misturas de nanopartículas de ouro
de diversos tamanhos, produziam tintas de cores diferentes para a
fabricação de vitrais. Em um estudo da equipe de pesquisadores da
Universidade de Queensland se descobriu que, além da coloração
propiciada pelas nanopartículas de ouro, elas também
funcionavam como purificadores de ar com efeito fotocatalítico,
isto é, quando ocorria a incidência dos raios solares nesses vitrais,
ocorria a purificação do ar. (DA RÓZ et al, 2015, p. 6)

Assim, embora a expressão “nanotecnologia” seja uma palavra
“relativamente nova, não é um campo totalmente novo. Estima-se que a
evolução da natureza na terra, tem cerca de 3,8 bilhões de anos. A
natureza tem muitos materiais, objetos e processos que funcionam desde
a macroescala até nanoescala” (DA RÓZ, 2015, p. 12). Portanto, “na
natureza a escala nanométrica sempre existiu, como por exemplo, as
cinzas do vulcão, na capacidade da lagartixa caminhar em superfícies
muito altas sem cair, as cores das asas da borboleta, as gotículas de água
e o sal marinho” (ENGELMANN, 2012, p. 322). Entretanto, para o
homem a possibilidade de acesso à nanoescala surgiu recentemente
através do:
desenvolvimento de “microscópios” especiais (como o Microscópio
Eletrônico de Transmissão, Microscópio Eletrônico de Varredura,
Microscópio de Tunelamento, Microscópio Óptico de Alta
Resolução, Microscópio de Força Atômica e Microscópio de Força
Magnética), que conseguissem visualizar esta ordem de grandeza.
(ENGELMANN, 2012, p. 322)

Desde 400 a.C., já se pesquisava acerca da manipulação de
partículas em nível atômico, como por exemplo, as pesquisas em que se
fundamenta a teoria atomística, que inicialmente defendia que “a matéria
não poderia ser dividida infinitamente, chegando a uma unidade
indivisível chamada átomo” (DE PAULA, 2016), iniciada com Demócrito
Wilson Engelmann e Patrícia Santos Martins |
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em 400 a.C e concluída em 1913 por Ernest Rutherford e Niels Bohr (DA
RÓZ et al; 2015, p. 6). Rutherford concluiu, após experimentos, que “o
átomo era composto por um pequeno núcleo com carga positiva
neutralizada por uma região negativa, denominada eletrosfera, onde os
elétrons giravam ao redor do núcleo” (DE PAULA, 2016).
Em 1867, “James Clerk Maxwell comprovou com o experimento
M xw ’ D
,
g
â
apenas uma certeza estatística” (DA RÓZ, 2015, p. 6). A segunda lei da
termodinâmica tem especial impacto “na construção de máquinas e
utilização na indústria, pois trata diretamente do rendimento das
máquinas térmicas” (SÓ FÍSICA, 2016). E consiste em dois enunciados:
“O calor não pode fluir, de forma espontânea, de um corpo de
temperatura menor, par
”; “é
impossível a construção de uma máquina que, operando em um ciclo
termodinâmico, converta toda a quantidade de calor recebido em
trabalho” (SÓ FÍSICA, 2016). No experimento realizado, Maxwell utilizou
uma câmara contendo “um gás em equilíbrio, dividida em duas partes
por uma parede contendo uma porta. Quando a porta se abria, somente
as partículas com maior e menor velocidade podiam trocar de lado,
resultando em aquecimento de um lado e arrefecimento em outro” (DÁ
ROZ, 2015, p. 6). Entre 1934 e 1938:
Lise Maitner, Otto Frisch, Otto Hahn e Fritz Strassman estudaram
os isótopos radioativos produzidos pelo bombardeamento de
elemento químico urânio com nêutrons (experimento realizado por
Enrico Fermi). Desse estudo descobriram o fenômeno da fissão
nuclear cuja reação libera 200 MeV1 de energia. Tal descoberta deu
origem às bombas atômicas, bem como às usinas nucleares. (DA
RÓZ, 2015, p. 6)

Em 1959, o físico Richard Feynman palestrou sobre o seguinte
tema: “Th ’ lenty of room at the botton” – Há muito espaço lá embaixo,
introduzindo a primeira abordagem da nanoescala. Em sua palestra
explicou que “toda a área da cabeça de um alfinete (1/16 de polegadas),

MeV – unidade de medida Mega Eletro Volt. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org>.
Acesso em: 15 set. 2017.
1
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se ampliada em 25.000 vezes, teria proporcionalmente uma área capaz de
abrigar todas as páginas da Enciclopédia Britânica” (DA RÓZ, 2015, p. 8).
“Feynman, no entanto, não usava o termo nanotecnologia, mas já
alertava: não se poderá combinar os átomos livremente, de tal modo que
eles fiquem quimicamente instáveis” (HOHENDORFF; ENGELMANN,
2014, p. 21).
Analisando-se a linha do tempo, verifica-se que o tema
“nanotecnologias”, inicia bem cedo, no Século XX (CHARRIÈRE;
DUNNING, 2014):
Tabela 1. Evolução Histórica de Equipamentos que Possibilitam
a Exploração em Escala Nanométrica
Evento
Invenção do
microscópio
com campo
de emissão.

Quem
Erwin
Wilhelm
Müller

Quando
1936

Invenção do
microscópio
de íon de
campo

Erwin
Wilhelm
Müller

1951

Cunhagem
do termo
“Engenharia
molecular”

Arthur von
Hippel

1956

Richard

1959

“There’s

Descrição
A emissão microscópio de campo é um tipo
de microscópio eletrônico que pode
alcançar ampliação até x1,000,000. Este é o
primeiro dispositivo, tornando possível ver
e analisar as superfícies de materiais numa
escala quase molecular, o que constitui um
requisito importante para a manipulação de
substâncias na escala nano.
O microscópio de campo de íon é um
desenvolvimento do microscópio de
emissão de campo permitindo a ampliação
até aproximadamente x10,000,000,
representando resolução em escala atômica.
Com o uso desta tecnologia, Erwin Müller e
sua estudante de graduação K. Bahadur são
os primeiros na história da humanidade a
ter sucesso em observar um átomo em 11 de
outubro de 1955.
Arthur von Hippel, do Massachussets
Institut of Technology (MIT) é creditado
com a cunhagem do termo “engenharia
molecular”. Ele e outros, são autores do
livro de “Ciência Molecular e Engenharia
Molecular” (1959), onde ele introduziu
muitos conceitos importantes sobre a
manipulação de substâncias na escala
molecular, incluindo a fabricação de
dispositivos nanomolares.
A palestra de Feynman no CalTech é o
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Plenty of
Room at the
Bottom”

Feynman

primeiro a falar de alguns dos conceitos
distintivos em nanotecnologia (mas
antecede o uso desse termo). Ele descreveu
um processo pelo qual a capacidade de
manipular átomos e moléculas individuais
podem ser desenvolvidos, usando um
conjunto de ferramentas precisas para
construir e operar um outro conjunto
proporcionalmente menor, assim por diante
até a escala necessária.
Fonte: adaptado pelos autores

É considerada paradigmática a apresentação relativa à existência
de mais espaço além daquele já conhecido, ou seja, Feynman fazia uma
“previsão” de que haveriam coisas menores do que aquelas conhecidas
até aquele momento: essas ideias trazidas por Richard Phillips Feynman 2
em 1959, quando em uma palestra a qual levou o título de “Existe muito
mais espaço lá embaixo”.
Como referido anteriormente, o conhecimento direcionado à escala
nano (que equivale à bilionésima parte do metro) começava a emergir. De
qualquer modo, avanços mais significativos não foram percebidos até
aproximadamente a década de 80 (oitenta) do século passado, em razão
da inexistência de instrumentos que possibilitassem a manipulação em

Richard P. Feynman nasceu em Nova York em 11 de maio de 1918. Estudou no Instituto
de Tecnologia de Massachusetts, onde obteve seu bacharelado em 1939, na Universidade de
Princeton, onde obteve seu Ph.D. em 1942. Ele era assistente de pesquisa na Universidade
de Princeton (1940-1941), professor de Física Teórica na Universidade de Cornell (19451950), Professor Visitante e Professor posteriormente nomeado de Física Teórica do Instituto
de Tecnologia da Califórnia (1950-1959). Neste momento, ele é Richard Chace Tolman
Professor de Física Teórica do Instituto de Tecnologia da Califórnia. Professor Feynman é
membro da Sociedade Americana de Física, da Associação Americana para o Avanço da
Ciência, a Academia Nacional de Ciências, em 1965 ele foi eleito membro estrangeiro da
Royal Society, em Londres (Grã-Bretanha). Ele possui os seguintes prêmios: Prêmio Albert
Einstein (1954, Princeton); Einstein Award (Prêmio Albert Einstein College of Medicine),
Lawrence Award (1962). Richard Feynman é casado com Gweneth Howarth, eles têm um
filho, Carl Richard (nascido em 22 de abril de 1961), e uma filha Michelle Catherine (nascido
em 13 de agosto de 1968). (THE OFFICIAL Web Site of the Nobel Prize – O site oficial do
Prêmio Nobel. Disponível em <http://www.nobelprize.org>. Acesso em: 15 set. 2017).
2
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escala nanométrica de materiais, como o microscópio de força atômico
(ENGELMANN; HOHENDORFF; FRÖHLICH, 2015, p. 23).
A expressão nanotecnologia foi criada em 1974 por Norio
Taniguchi, da Universidade de Ciências de Tóquio, ao descrever a
habilidade de criar materiais em nanoescala (DA RÓZ, 2015, p. 8) e em
junho de 1992, a expressão reaparece no depoimento do Dr.K. Eric
Drexler ao Comitê do Senado Americano para o Comércio, Ciência e
Transporte,
quando
tratou
sobre
Nanotecnologia Molecular
(HOHENDORFF; ENGELMANN, 2014, p. 21).
Para Engelmann (2012, p. 322), acessar esta escala significa a
possibilidade de conhecer e manipular a própria estrutura da matéria: os
átomos e moléculas. Importa classificar os nanomateriais, segundo
Engelmann, em:
a) nanomateriais ou nanopartículas engenheiradas, ou seja,
produzidas pelo ser humano a partir da manipulação da matéria na
nano escala; b) nanopartículas produzidas não intencionalmente,
mas como decorrência de algum processo diverso que acabou
gerando partículas na escala nano e pela ação humana; c) material
nanoscópico como sendo aquele que sempre existiu na natureza,
ou seja, não criado pela intervenção humana. (HOHENDORFF;
ENGELMANN, 2014, p. 422)

A Comissão Europeia adotou a classificação de nanomateriais,
como naturais, acidentais ou manufaturados, sendo considerados
nanomateriais aqueles em que se encontra para 50% ou mais das
partículas na distribuição, o tamanho com 1 a 100 nm. Em casos
específicos, desde que se justifique pelas preocupações com o meio
ambiente, saúde, segurança ou competitividade, o limite da distribuição
de tamanho pode ser substituído por uma faixa limite entre 1 e 50%. Para
que fulerenos, flocos de grafeno e nanotubos de carbono, sejam
considerados nanomateriais, devem ter parede simples com uma ou mais
dimensões externas inferiores a 1 nm (UKNSG , 2016, p. 6).
A presente obra delimita o recorte especialmente nas
nanopartículas engenheiradas: aquelas derivadas da interferência
humana.
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A partir dos elementos lançados preliminarmente fica evidenciada
a dificuldade de se circunscrever um conceito ou um conjunto de
características compartilháveis sobre as nanotecnologias. Em decorrência,
a definição regulatória, estabelecendo direitos e deveres também se
mostra bastante complexa. A tabela a seguir apresentada mostra a
caracterização das nanopartículas, a partir da definição adotada por um
variado grupo de agências regulatórias internacionais, além do
delineamento já estabelecido por alguns países, onde o tema se encontra
em estágio regulatório mais avançado (RAUSCHER; ROEBBEN, 2014):
Tabela 2. Caracterização de Nanopartículas por Agências Internacionais
Organization

Size
range

European
Commission
recommendatio
n for a
definition
International
Organization
for
Standardisation
(ISO)
Scientific
Committee on
Emerging and
Newly
Identified
Health Risks
(SCENIHR)
American
Chemistry
Council (ACC)
International
Cooperation on
Cosmetics
Regulation
(ICCR)

1-100

Solubility Aggregates Distribution Intentionally
Novel
and
Threshold manufactured/ properties
Agglomerates
Engineered**
*
No
Yes
50% by
No
No
number

1-100

No

No

No

No

No

1-100

No

No

0.15% by
number

No

No

1-100

Yes

Yes

10% by
weight

Yes

Yes

1-100

Yes

No

No

Yes

No
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International
Council of
Chemical
Associations
(ICCA)

1-100

No

Yes

10% wt or
more of
nanoobjects
or
50 wt or
more
aggregates
/agglomer
ates
consisting
of nanoobjects
10%
weight of
nanoobjects

Yes

No

German
Chemical
Industry
Association
(VCI)
European
Union
Cosmetic
Product
Regulation
(new proposed
definition,
2013)
Food
information to
Consumer
Regulation
(new proposed
definition,
2013)
Biocides
regulation No
528/2012
Medical
Devices
Regulation
Switzerland

1-100

No

Yes

Yes

No

1-100

Yes

Yes

50% by
number

Yes

No

1-100

No

Yes

50% by
number

Yes

No

1-100

No

Yes

50% by
number

No

No

1-100

No

Yes

50% by
number

No

No

1-100

No

Yes

1% by
number

No

1-100

No

Yes

50% by

No (but to
be applied
to synthetic
nanomateria
ls)
Yes

France

No
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USA (FDA)***
Taiwan
Korea

1-100
1-100
1-100

No
No
No

China
Australia

1-100
1-100

No
No

No
No
Yes
(condense
d
nanopartic
le)
No
Yes

number
No
No
No

Yes
Yes
No

Yes
Yes
No

No
No
Yes
10% by
Yes
Yes
number
Canada
1-100
No
No
No
Yes
Yes
* 'Yes' indicates agglomerates and aggregates explicitly addressed in the definition and 'no' not
explicitly addressed.
** 'Yes' indicates that the definition refers or applies to intentionally manufactured/engineered
nanomaterials only, 'No' indicates that the definition does not specifically refers to the
manufactured/engineered nanomaterials.
*** (FDA) released in 2011 a draft guidance to industry entitled “Considering Whether an FDARegulated Product Involves the Application of nanotechnology – A clear and final definition has
not been established yet (ENGELMANN; HOHENDORFF; FRÖHLICH, 2015, p. 24).

A falta de consenso acerca da definição dos nanomateriais, bem
como as características a serem consideradas relevantes, representa
apenas mais uma prova da incerteza, da insegurança e do
desconhecimento que cercam as nanotecnologias. Nesse sentido, o estudo
demonstrado pela tabela serve de ponto de partida ao fomento de mais
pesquisas e aponta a necessidade de prospecção regulatória focada na
saúde e segurança do ser humano e nos efeitos que as partículas em
escala nanométrica poderão gerar no meio ambiente (VICKI, 2014).
Observa-se na tabela que a gama de tamanho se encontra entre 1 a
100 nanômetros (lembrando que 1 nanômetro – 1nm – equivale à
bilionésima parte de um metro) em todas as fontes examinadas. Embora
não haja uma precisão entre esses dois padrões numéricos, mas apenas
sinalizando que quanto menor for a partícula mais cuidado ela deverá
despertar. A solubilidade é uma outra característica importante: caso a
partícula não seja solúvel, a possibilidade de bioacumulação é muito
maior; já as partículas solúveis, tendem a se dissolver, oferecendo menor
perigo, estando ligado à noção de biodegradabilidade. No entanto, esse
critério também não se aplica em todas as gamas de tamanho, podendo
ser solúvel num determinado tamanho, mas deixando de sê-lo num outro
20 | As Normas ISO e as Nanotecnologias

tamanho, apesar de ser a mesma nanopartícula. Portanto, qualquer
generalização em relação às nanopartículas será sempre imprecisa e
irresponsável, embora seja tentadora (KULINOWSKI, 2015, p. 150).
A possibilidade de agregação ou aglomeração das partículas
também varia de definição para definição, mas também significa um
modo da partícula se transmutar em outra, juntando-se, aumentando o
tamanho, o que pode representar a aquisição de novas características
físico-químicas. O limiar de distribuição das partículas em determinada
superfície também é variável. A grande maioria das definições considera
como nanopartículas aquelas produzidas pela ação humana – as
fabricadas intencionalmente. No entanto, na natureza também existem
partículas na escala nano, com as quais o ser humano sempre conviveu, já
mencionadas anteriormente, aqui relembradas: como o sal marinho, as
gotículas de água e as cinzas do vulcão, por exemplo. Na nano escala as
características físico-químicas tendem a sofrer modificações: efeitos
tóxicos, condutividade elétrica, mudança de cor, entre outras. Aí podem
surgir surpresas, quer dizer efeitos indesejados, muitos dos quais ainda
desconhecidos, sinal de alerta para reflexões sobre os possíveis riscos e
consequências negativas para o ser humano e o meio ambiente.
Salienta-se que a expressão “nanotecnologias”, no plural, é assim
utilizada, pois refere-se a um conjunto de técnicas multidisciplinares que
permitem o domínio de partículas com dimensões extremamente
pequenas (as nanopartículas), exibindo propriedades mecânicas, óticas,
magnéticas e químicas completamente novas. A nanotecnologia está
associada a várias áreas de pesquisa e produção em escala atômica
(medicina, eletrônica, computação, física, química, biologia e materiais)
(DUPAS, 2009, p. 57).
Não há um conceito consolidado a respeito da terminologia, assim,
existem duas definições para o termo nanotecnologia: a primeira adotada
pelo Comitê técnico da ISO que trata da:
compreensão e controle da matéria e dos processos à escala nano,
tipicamente, mas não exclusivamente, abaixo de 100 nanômetros de
uma ou mais dimensões, onde o aparecimento de fenômenos que
dependem do tamanho normalmente permite novas aplicações; e,
que utilizam as propriedades dos materiais em nanoescala que
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diferem das propriedades dos átomos individuais, moléculas, e a
matéria a granel, para criar materiais melhoradas, dispositivos e
sistemas que exploram essas novas propriedades. (ISO, 2005)

A segunda, adotada pela Iniciativa Nacional de Nanotecnologia
nos Estados Unidos (NNI), conceitua um nanômetro como sendo “um
bilionésimo de metro” e nanociência e nanotecnologia “envolve a
capacidade de ver e controlar átomos e moléculas individuais” (NNI,
2016).
Por não haver consenso acerca da exata definição, segundo os
autores Borjes, Gomes e Engelmann (2014, p. 7), a conceituação
terminológica imprecisa levou a Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial (ABDI) a utilizar a definição de nanômetro como um
bilionésimo do metro, orientando-se pelas definições do Comitê 229 da
ISO (International Organization for Standartization).
Assim, pela possibilidade de se conseguir características físicoquímicas diversas daquelas encontradas nos materiais em escala maior,
ratifica-se que as nanotecnologias – conjunto de diversas técnicas que
possibilitam a manipulação em escala atômica (DUPAS, 2009, p. 57) – são,
atualmente, um dos principais focos das atividades em pesquisa e
responsáveis pelo avanço tecnológico e científico. E que, pela diversidade
de aplicações, característica de seu caráter transdisciplinar, representa a
possibilidade de vasta oferta de produtos no mercado consumidor
(LEITE et al; 2015, p. 3).
A nanoescala proporciona aos diferentes materiais, a obtenção de
propriedades físico-químicas diversas das que possuem em escalas
maiores (ENGELMANN, 2011, p. 339), além de ter a característica da
transdisciplinaridade por ser considerada “um encontro da química,
física, engenharia e biologia” (BORJES; GOMES; ENGELMANN, 2014, p.
9), ou ainda, segundo Ferreira, Mattoso e Oliveira Júnior (2012, p. 31), ao
caracterizar as nanoecnologias: “a produção de novos materiais com
propriedades especiais requer trabalho de químicos, físicos, engenheiros,
biólogos e cientistas de materiais”. O que, para Hohendorff e Engelmann,
“trata-se de uma nova tecnologia que (...) tornou possível atingir uma
‘
’ (...) abrangente em inúmeras áreas de atividade
produtiva/econômica de grande sensibilidade social, tais como alimentos,
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vestuário, cosméticos, produtos agrícolas entre outros” (2014, p. viii). Por
tais peculiaridades e suas múltiplas aplicações, Engelmann (2014, p. 262)
afirma que “a nanotecnociência deverá inspirar-se nos limites
humanamente construídos a partir da experiência, para avaliar os
benefícios e riscos dos resultados produzidos”.
As nanotecnologias representam a superação do homem pelo
homem, em outras palavras, a capacidade de captar e gerir o
conhecimento acerca da natureza, transformou o “homo sapiens” em
“homo faber” com sua condição de criar artefatos úteis à sua
sobrevivência, avançando para uma nova dimensão da existência
humana, entretanto, atualmente, este homem, ao desenvolver sua vida
em torno das ferramentas que projeta e constrói e, se desenvolve
coletivamente, em uma tecno-sociedade, atinge o status de “homo
tecnologicus” (FERRER, 2014, p. 12). No panorama deste livro, pode-se
falar em homo nanotecnologicus, que representa uma síntese dos demais,
com uma possibilidade a mais: a capacidade de compreender e
manipular a matéria na escala nanométrica.
Os benefícios ofertados são muitos e animadores e já existem no
mercado diversos produtos fabricados a partir das nanotecnologias,
oriundos dos seguintes setores: agricultura, autonomitov, construção,
cosméticos, eletrônicos, utilização ambiental, alimentos, eletrodomésticos,
medicina, petróleo, impressão, energias renováveis, esportes e fitness e
têxteis (STATNANO, 2017).
Pesquisa do Laboratório de Química do Estado Sólido (LQES) do
Instituto de Química da Unicamp, realizada desde o ano de 2002, verifica
a possibilidade de que nanopartículas de prata (AgNp) possuam a
capacidade antibactericida contra bactérias S. aureus e Staphylococcus
aureus responsáveis, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS)
por aproximadamente 5-10% das infecções adquiridas pelos pacientes
durante a hospitalização em nível mundial. Nos Estados Unidos, centros
de controle e prevenção de doenças falam que 03 a cada 10 pacientes
hospitalizados contraem infecções relacionadas a estas bactérias. No
Brasil e América Latina, 67% das infecções adquiridas durante a
internação estão relacionadas às mesmas bactérias.
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A pesquisa publicada pelo LQES (2015) demonstrou que folhas de
óxido de grafeno decoradas com nanopartículas de prata (nanocompósito
GO-Ag) “apresentam excelente atividade antibacteriana contra as
bactérias resistentes à meticilina: S.aureus, Acinetobacter baumannii,
Enterococccus faecalis e Escherichia coli”, segundo os pesquisadores após 4
horas de contato todas as bactérias foram inativadas.
O periódico online ELMONDO publicou em 12 de junho de 2015,
entrevista sob o título “Con nanotecnologia crearemos dispositivos de matéria
orgânica, como la madera” com Ehud Gazit, professor titular da Cátedra de
nanobiologia na Universidade de Tel Aviv, cientista visitante do Centro
de Engenharia Biomédica do MIT3 aponta que se pode obter nas
nanoestruturas a solução para diversas doenças como Alzheimer,
Parkinson e diabetes (ELMONDO, 2015).
Segundo Miyazaki e Riul Junior (2015, p. 165), “as nanopartículas
podem exercer várias funções em aplicações como biossensores,
favorecendo a imobilização de biomoléculas e catálise de reações
eletroquímicas, além do aumento de transferência de carga e rotulagem
de biomoléculas”. A referida alteração resulta na desnaturação e perda
da bioatividade; assim o uso de nanopartículas possibilita a imobilização
e preservação da biocompatibilidade. Além disso, também se atribui às
nanopartículas o reconhecimento molecular, importante na seletividade
dos biossensores, algumas entidades biológicas como, por exemplo, os
anticorpos, oligonucleotídeos, enzimas dentre outros, podem reconhecerse e ligarem-se uns aos outros evidenciando “alta seletividade e
especificidade, característica que possibilita a condução das
nanopartículas até regiões específicas, utilizando-se o reconhecimento
antígeno-anticorpo e interações ligante-receptor, ligando-se em células
cancerígenas (MIYAZAKI; RIUL JUNIOR, 2015, p. 166).
Na biomedicina, os efeitos quânticos e a grande área superficial
das nanopartículas magnéticas “produzem um material com
propriedades
magnéticas
alteradas,
exibindo
um
fenômeno

O Instituto de Tecnologia de Massachusetts é um centro universitário de educação e
pesquisa privado localizado em Cambridge, Massachusetts, nos Estados Unidos.
3
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superparamagnético pelo fato de cada partícula ser considerada como
um domínio magnético único” (MIYAZAKI; RIUL JUNIOR, 2015, p. 168);
assim, “fatores como biocompatibilidade e a possibilidade de
funcionalização da superfície elevam a potencialidade de seu uso em
aplicações biomédicas” (MIYAZAKI; RIUL JUNIOR, 2015, p. 168),
proporcionando dentre as aplicações mais exploradas, a distribuição
controlada de fármacos, uso na hipertemia, melhor eficiência na obtenção
de imagens em ressonância magnética nuclear e separação e seleção de
moléculas (MYIAZAKI; RIUL JUNIOR, 2015, p. 168).
Dentre as aplicações, ressaltam-se as expectativas em relação às
nanotecnologias e nanopartículas aplicáveis aos tratamentos de doenças
como o câncer. Pesquisa divulgada no Brasil, pelo LQES (Laboratório de
Química do Estado Sólido – UNICAMP) mostram que, cientistas
desenvolveram um sistema denominado “triplo-estágio” ou “bomba de
fragmentação” para entrega de nanomedicamentos em quimioterapia, em
que as nanopartículas são criadas para se romper ao atingirem o tumor.
Detalhes do projeto e a potência contra o câncer, testados em
camundongos foram publicados em março de 2016, por uma equipe de
pesquisadores liderada pelo professor Jun Wang, PhD da Universidade
de Ciência e Tecnologia da China, incluindo pesquisadores professor
Shuming Nie, PhD em Wallace H. Coulter Departamento de Engenharia
Biomédica Georgia Tech e Emory, também membro do programa de
pesquisa e Descoberta e Desenvolvimento Therapeutics em Winship
Cancer Institute, da Universidade de Emory (LQES, 2016).
A particularidade na pesquisa divulgada consiste no fato que
nanopartículas, relativamente grandes, possuindo 100 nm, permitem o
transporte suave até o tumor, através dos vasos sanguíneos. Ao entrarem
em contato com condições mais ácidas, encontradas perto dos tumores,
as partículas descarregam “bombinhas” de apenas 5nm de tamanho que,
no interior das células tumorais ativam o conteúdo que combaterá as
células tumorais. O ponto de advertência da referida pesquisa, para o
qual os próprios pesquisadores chamam atenção, é no que se refere aos
efeitos colaterais tóxicos, para os rins, nervos e ouvidos; comprometendo
a sua eficácia (LQES, 2016).
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Ainda no tocante às aplicações médicas, pesquisa divulgada pelo
Stanford Burnham Prebys Medical Discovey Institute, em 07 de maio de
2016, baseada na estatística de que quase 10% dos bebês nascidos nos
Estados Unidos nascem prematuros e a causa subjacente das
complicações na gravidez está relacionada à placenta, que alimenta e
mantém o feto. Pesquisadores verificaram que há semelhanças entre
placentas e tumores, no que pertine ao comportamento celular,
“comportam-se como tumores bem controlados”, crescem rapidamente,
produzem hormônios de crescimento e são capazes de iludir o sistema
imunológico. Muitas complicações da gravidez estão relacionadas ao
crescimento ou funcionamento da placenta e, atualmente não existem
medicamentos capazes de um tratamento eficaz sem atingir o feto. A
pesquisa utilizou uma espécie de camundongos para realizar os testes,
entregando hormônio de crescimento para a placenta através de
nanopartículas revestidas com peptídeo. As drogas não tiveram efeito
sobre os fetos de tamanho normal, mas produziram efeitos sobre aqueles
de tamanho inferior, fazendo-os crescer (LQES, 2016).
Assim, os cientistas demonstraram que “dois peptídeos – cadeias
de aminoácidos – originalmente usados para alvejar seletivamente
tumores, irão executar a mesma função na placenta entregando drogas
que melhoram a função placentária e beneficiam o bebê” (LQES, 2016), e
contribuem na prevenção de alguns partos prematuros, bem como no
tratamento da pré-eclâmpsia, condição caracterizada pelo aumento da
pressão arterial e, por vezes, retenção de líquidos. Todavia, há que se
ressaltar que diante dos benefícios prometidos pela descoberta, há riscos,
sobre os quais, os pesquisadores dizem: “a possibilidade de potenciais
efeitos nocivos ainda existe para as mães que tem câncer não
diagnosticado, pois as drogas também têm por alvo os tumores,
dependendo de um programa de rastreio para superar este problema”
(LQES, 2016).
Simões e Takeda (2015, p. 28), ao tratarem das aplicações das
nanotecnologias e nanomateriais, ressaltam a aplicação em roupas para
prática de esportes, como o maiô de corpo inteiro, chamado de Fastskin,
baseado na pele do tubarão, para a natação de elite. Também a empresa
NANOX Tecnologia “utiliza o princípio da nanotecnologia de filmes de
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óxido, como o óxido de titânio, em uma vasta gama de aplicações com o
objetivo principal de ação bactericida”. Tal aplicação permite, que em
bebedouros, “o nanocomposto de sulfato de titânio atue como eliminador
de bactérias e microrganismos quando aplicado no interior do
reservatório de água” (SIMÕES; TAKEDA, 2015, p. 28). Os mesmos
autores referem a importância da aplicação destinada à saúde, ao
salientarem que são “comuns as pesquisas e desenvolvimento de
produtos que utilizam a nanotecnologia para a liberação controlada de
fármacos e o desenvolvimento de cateteres cirúrgicos” (SIMÕES;
TAKEDA, 2015, p. 29).
Na indústria automotiva, a Mercedes-Benz desenvolveu uma
pintura especial com bolhas nanométricas de tinta com a capacidade de
regenerar pequenos riscos na pintura. Na ocorrência de risco, pequenas
bolhas se rompem liberando tinta e recobrindo a área exposta (SIMÕES;
TAKEDA, 2015, p. 29).
Dentre todas, as aplicações mais comuns estão contidas no ramo de
dispositivos eletrônicos, como microprocessadores, telas digitais e
baterias; produção de chips (SIMÕES; TAKEDA, 2015, p. 29).
São também exemplos de aplicação:
memórias flash e leds luminosos, aditivos alimentares e defensivos
agrícolas, válvulas cardíacas e implantes ortopédicos, tecidos que
não sujam e não molham, cremes e pomadas com nanocapsulas
contendo a substância cosmética (a qual penetrará mais fundo e
atuará mais rápido na pele), protetores solares, pó bactericida,
tintas e vernizes com aplicação mais fácil e mais resistentes a
bolhas e rachaduras, massa para assentamento de tijolos ou blocos
na construção de paredes, células para energia solar e hidrogênio
combustível para produção e estocagem de energia de fontes
limpas, novas baterias, películas comestíveis para revestimento de
frutas e legumes (usadas para retardar seu amadurecimento e
aumentar seu tempo nas prateleiras). (HOHENDORFF; COIMBRA;
ENGELMANN, 2016, p. 153)

Logo, resta evidente a diversidade de aplicações, das quais resulta
quantidade razoável de produtos disponíveis no mercado consumidor,
produzidos a partir do emprego de nanotecnologias em seu processo de
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fabricação ou que contenham nanopartículas. Fato que desperta
interesses econômicos das organizações, diante das promissoras
aplicações, porém que não se deve deixar de considerar os possíveis
riscos e da conduta a ser adotada, de caráter protetivo à saúde humana e
meio ambiente.
Impactos econômicos e o direito à informação do nanoconsumidor
Concentrando investimentos expressivos em nível mundial, as
nanotecnologias representam um setor com relevante impacto
econômico. Estimativas dão conta que a produção industrial anual, entre
os anos de 2010 e 2015, movimentaria aproximadamente um trilhão de
dólares, envolvendo aproximadamente dois milhões de trabalhadores.
Estados Unidos, Japão e União Europeia são países que apresentam
maior grau de desenvolvimento em nanotecnologias (PISCOPO et al;
2013, p. 7-8).
Atribui-se o impacto econômico derivado do crescimento do
mercado nanotecnológico à capacidade de transformar os materiais em
produtos de alto valor agregado. Segundo o jornalista americano
Bowmann, em publicação para a revista eletrônica Forbes, a
nanotecnologia representa um negócio de U$20 bilhões, os nanomateriais
podem ser encontrados em mais de 1600 produtos e estima-se que as
vendas totais atinjam U$48,9 bilhões até 2017; em 2020 segundo
Bowmann aproximadamente seis milhões de trabalhadores estarão em
contato com processos produtivos que envolvem nanopartículas, dentre
eles dois milhões nos Estados Unidos (BOWMANN, Aug, 14, 2014).
A ABDI (2010, p. 145), divulga que no Brasil, entre 2016 e 2025,
além dos nanomateriais, “os setores ligados a compósitos, revestimentos
e nanopartículas, pigmentos para aplicações diversas, atingirão
maturidade e estarão nos estágios de produção em larga escala e
comercialização”. O consumo global de nanomateriais de todos os tipos,
em 2005, conforme dados divulgados, atingiram o volume de “9 milhões
US$ 13,1
hõ ”;
2010,
-se a
taxa de crescimento anual de 9,3% teria atingido US$ 20,5 bilhões
(PISCOPO et al.; 2013, p. 8).
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Além disso, conforme Estudo Prospectivo de Nanotecnologia, da
ABDI em 2010, as nanotecnologias de maior impacto no Brasil, por ordem
de importância, estão nos setores conforme tabela a seguir (Tabela 3).
Especificamente no fi
2000 “ g
para o rápido desenvolvimento das nanociências e nanotecnologias que
” ABD , 2010, . 98 . A
do que, passou a reconhecer a importância das nanotecnologias que
pos
“j
ê
,
g
ç ,
”,
competitividade em termos de atualização tecnológica, ao mercado
externo. Assim, através do CNPq, foi realizado processo competitivo de
apresentação de projetos, distinguindo-se em quatro redes de pesquisa,
nas respectivas áreas de materiais nanoestruturados, interfaces e
nanotecnologia molecular, nanobiotecnologia e nanodispositivos
semicondutores (ABDI, 2010, p. 98).
Tabela 3. Nanotecnologias por Grau de Impacto em Setor Produtivo

Fonte: ABDI, 2010, p. 123.
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Em julho de 2016, na Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência4, Aldo José Gorgatti Zarbin, professor do
Departamento de Química da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e
presidente da Sociedade Brasileira de Química (SBQ), “destacou o
crescimento contínuo dos investimentos em nanotecnologia”. De acordo
com ele, a estimativa é que o investimento global chegue a 45 bilhões de
dólares em 2017, sendo 36 bilhões referentes só aos nanomateriais. “Isso
não é um playground científico, é um negócio, e um negócio muito
forte”, completou (ZARBIN, 09 Jul. de 2016).
Os investimentos, nos dois anos subsequentes por parte do
governo brasileiro chegou ao valor de R$ 5 milhões destinados a estas
quatro áreas, e, no ano seguinte (2003) mais R$ 2,2 milhões. Em 2004, com
a implementação do Programa “Desenvolvimento da Nanociência e da
Nanotecnologia, assegurou-se o apoio às pesquisas básicas, às pesquisas
entre as instituições de Ciência & Tecnologia e empresas, promovendo o
fortalecimento das redes e infraestrutura laboratorial”. As iniciativas
resultaram no envolvimento, até o ano de 2005, de 300 pesquisadores, 77
instituições de ensino e pesquisa, 13 empresas e mais de 1000 artigos
científicos publicados, além do depósito de mais de 90 patentes (ABDI,
2010, p. 99).
Em 2005, foi lançado o Programa Nacional de Nanotecnologia
(PNN), como integrante do Programa de Ciência, Tecnologia e Inovação
com o escopo de apoio a redes e laboratórios de nanotecnologia,
implantação de laboratórios e redes de micro e de nanotecnologias,
fomento a projetos de pesquisa em desenvolvimento em micro e
nanotecnologias e fomento a projetos institucionais de pesquisa e
desenvolvimento em nanociência e nanotecnologias. No ano de 2006, foi
lançada a Política Industrial, Tecnológica e do Comércio Exterior

A SBPC é uma entidade civil, sem fins lucrativos, voltada para a defesa do avanço
científico e tecnológico, e do desenvolvimento educacional e cultural do Brasil. Fundada em
1948, sediada em São Paulo, Tem assento permanente no Conselho Nacional de Ciência e
Tecnologia (CCT), órgão consultivo do Governo Federal para definição das políticas e ações
prioritárias no campo da Ciência e Tecnologia.
4
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(PITCE), tais ações resultaram na possibilidade de investimento de
aproximadamente R$251,6 bilhões (ADBI, 2010, p. 99-100).
Nos Estados Unidos, a NNI, sigla de National Nanotechnology
Initiative, acompanha o desenvolvimento no campo da nanofabricação
através do fornecimento de pequenas empresas colaboradoras com
equipamento especializado e pesquisadores, visando manter a
competitividade americana em termos globais, além disso, estima utilizar
recursos financeiros na monta de U$1,4 bilhões, sendo que U$37 milhões
destinados à nanofabricação, informação que pode ser verificada através
de sua página eletrônica <http://www.nano.gov>.
O Brasil foi referência na América Latina nas questões que
envolvem infraestrutura de pesquisa, número de pesquisadores, artigos
científicos publicados e orçamento dedicado à nanotecnologia, todavia,
as empresas brasileiras ainda estão aquém, em pesquisa e
desenvolvimento, se comparadas a países desenvolvidos, especialmente a
China. No cenário atual, vislumbra-se um decréscimo da participação do
Brasil no contexto da inovação:
O Brasil não melhorou seu desempenho em inovação e manteve a
69ª colocação no Índice Global de Inovação, divulgado [em 15 de
junho de 2017], na Suíça, pela Universidade Cornell, a escola de
negócios Insead e a Organização Mundial de Propriedade
Intelectual (Ompi). O ranking examinou dezenas de critérios para
avaliar a perfomance de 127 países. Mesmo sendo a maior
economia da América Latina e do Caribe, o Brasil ocupa apenas a
7º posição no ranking regional (dentre 18 países), sendo o Chile a
nação mais inovadora da região. (Agência de Notícias CNI, 2017)

Uma tentativa de tentar rever este quadro é o projeto de pesquisa
que está sendo desenvolvido em parceria pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI), Instituto Euvaldo Lodi (IEL/CNI), UFRJ e UNICAMP,
intitulado “Indústria 2027: riscos e oportunidades para o Brasil diante de
inovações disruptivas”, onde estão sendo mapeadas 8 tecnologias que
tem e terão impacto no setor produtivo daqui para frente, são elas:
internet das coisas, produçãoo inteligente, inteligência artificial,
tecnologia de redes, biotecnologia, nanotecnologia, materiais avançados e
armazenamento de energia. Estas tecnologias impactarão especialmente
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10 setores, que são: agroindústria, química, farmacêutica, bens de capital,
aeroespacial e defesa, insumos básicos, petróleo e gás, complexo
, T C’
ú
2027, 2017 .
Em tópico específico sobre o desenvolvimento do setor da
nanotecnologia na América Latina, retomar-se-á alguns dados estatísticos
relativos a esta região, bem como a análise quantitativa de empresas no
setor.
Na área social:
mesmo que existam possibilidades de aplicação da nanotecnologia
a diversas áreas de negócios sua compreensão pela sociedade ainda
requer maiores esforços e esclarecimentos, pois não há
transparência suficiente quanto aos potenciais benefícios e riscos
relacionados à aplicação da nanotecnologia, especialmente com
respeito aos setores de alimentação, saúde e cosméticos. (PISCOPO
et al, 2013, p. 9)

O aspecto econômico e social do desenvolvimento das
nanotecnologias conduz à reflexão a respeito de conceitos de
desenvolvimento sustentável, consumo ético e consciente. “A escolha do
que consumimos leva a inúmeras implicações, desde a valorização da
identidade cultural até mesmo ao modo pelo qual uma sociedade se
desenvolve” (BRAGA; PIOVESAN, 2016, p. 307), tal a importância da
informação e da difusão do conhecimento em novas tecnologias para a
sociedade. O desenvolvimento não é um projeto político empresarial
econômico ocorrido à margem da participação dos indivíduos, o
desenvolvimento é um direito resultante de um consumo ético e
solidário. Nesse sentido, os movimentos ecológico-sociais representam
um espaço de luta e conscientização em que se busca preservar o meio
ambiente e bem estar do ser humano (BRAGA; PIOVESAN, 2016, p. 307).
O desenvolvimento sustentável pressupõe o meio ambiente
equilibrado derivado de práticas de consumo consciente e educação para
preservação; esta consciência crítica do consumidor requer tanto uma
educação voltada à preservação como demanda de informações sobre
valores socioambientais norteadores das tomadas de decisões (BRAGA;
PIOVESAN, 2016, p. 396). Nesse aspecto, os conceitos trazidos pelos
autores vão ao encontro do que Luhmann (1992, p. 64-65) leciona, de que
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é possível ocorrer situações em que se pode – em algumas, em que se
tenha – eleger entre o risco e a segurança, “entre una alternativa riesgosa
y outra segura” e do próprio conceito de risco de Luhmann quando
diferencia risco e perigo em razão da insegurança em relação a danos
futuros e da possibilidade de danos em decorrência de uma decisão,
sendo possível concluir que somente através da educação e do adequado
conjunto de informações é que o tomador de decisões estará em
condições de fazê-lo. Ademais, tendo em vista que o objetivo, no
desenvolvimento, é a melhor utilização das oportunidades – e este é um
dos pontos característicos das sociedades atuais -, para Luhmann: a
presença do risco (LUHMANN, 1992, p. 67-69), o autor ratifica dizendo
“no existe ninguna conducta libre de riesgo” (LUHMANN, 1992, p. 72).
Esforços tem sido empregados no sentido de divulgar à sociedade
as informações a respeito do desenvolvimento e avanços em
nanotecnologia, através de produção literária que visa a atingir a todos os
públicos, como por exemplo, a revista em quadrinhos (texto em
quadrinhos) sobre o uso da Nanotecnologia nos cosméticos, produzida
pelo Grupo de Pesquisa JusNano, vinculado ao Programa de Pós
Graduação em Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos –
UNISINOS e o livro Nanocosméticos e o Direito à Informação:
construindo os elementos e as condições para aproximar o
desenvolvimento tecnocientífico na escala nano da necessidade de
informar o público consumidor; ambos, resultado parcial do projeto de
pesquisa intitulado “Nanocosméticos e o Direito à Informação:
construindo os elementos e as condições para aproximar o
desenvolvimento tecnocientífico na escala nano da necessidade de
informar o público consumidor”, produzidos a partir do fomento
recebido da FAPERGS5.
Já na área tecnológica, pesquisas de prospecção estão sendo
desenvolvidas e apontam o ramo de cosméticos, seguido pelos produtos da
indústria química (catalizadores, tintas, revestimentos), respectivamente,
como aqueles que merecem maior atenção correspondendo à característica
FAPERGS – Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. Disponível
em: <http://www.fapergs.rs.gov.br>. Acesso em 15 out. 2017.
5
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promissora. Ainda assim, o Brasil, em relação a países como Estados
Unidos, China, Coréia e Índia, possui menor expressão quando o assunto é
depósito de patentes (StatNano, 2017).
Na área ambiental, chama-se atenção para a avaliação de riscos, uma
vez que as nanotecnologias oferecem resultados promissores capazes de
possibilitar melhor qualidade de vida e preservação ambiental; há que se
considerar que é incipiente a discussão sobre os impactos negativos,
especialmente porque ainda não se conhece com precisão o resultado que o
uso intensivo de materiais e substâncias químicas com características
alteradas em razão da nano escala, poderá trazer ao meio ambiente e ao ser
humano. “As mesmas características que tornam as nanopartículas
interessantes do ponto de vista da aplicação tecnológica, podem ser
indesejáveis quando essas são liberadas ao meio ambiente” (PISCOPO et
al; 2013, p. 9). Sabe-se ainda muito pouco sobre a biodisponibilidade,
biodegradabilidade e toxicidade destes novos materiais.
No Sistema do Direito, os objetivos estão concentrados
primeiramente em divulgar as pesquisas e os produtos já disponíveis no
mercado consumidor, embora a abordagem sob o aspecto relacionado ao
meio ambiente e impactos sociais se apresente de forma secundária ao
tema de desenvolvimento. A ausência de cautela nano especializada sobre
os impactos deve ser motivo de atenção; e o Sistema do Direito deve
apresentar as ferramentas de comunicação e autorregulação para a
proteção do meio ambiente e do homem. As implicações jurídicas devem
ser alvo de debates que promovam a informação e a integração da
sociedade com o desenvolvimento nanotecnológico.
A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), em seu
Estudo Prospectivo de Nanotecnologia, divulgou os objetivos para o
desenvolvimento em nanotecnologias, distribuídos em médio e longo
prazos. Dentre os objetivos salientam-se a preocupação com a educação para
nanotecnologias em todos os níveis; para o período compreendido entre
2011-2015 se pode verificar que a regulamentação técnica e aperfeiçoamento
metrológico vinculado às nanotecnologias acompanham a meta de
continuidade do tema como assunto prioritário para o Estado. No entanto,
este objetivo praticamente não foi implementado. Além disso, as discussões
éticas respectivamente às nanotecnologias também surgem como assunto de
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interesse, dentre outros objetivos, notadamente o acompanhamento e
avaliação dos impactos ético, sociais, econômicos, políticos e ambientais.
Tabela 4. Plano de Desenvolvimento do Tema Nanotecnologias no Brasil

Fonte: ABDI, 2010, p. 296.

Deve ser observado que este planejamento em três fases temporais,
deverá ser redesenhado, pois muitos dos gargalos que foram explicitados
no período de 2008 a 2010 não chegaram a ser concretizados,
inviabilizando os seus desdobramentos nos demais períodos. Isso sinaliza
a necessidade de se projetar a participação não estatal, especialmente pela
via de atividades e iniciativas de atores privados e o impulso de medidas
de autorregulação, como a atribuição de efeitos jurídicos às normas
editadas pela ISO. Aqui o escopo principal deste livro.
Em âmbito internacional, diversos países lançaram seus planos
estratégicos em nanotecnologia, destacando-se: Austrália, Áustria,
Canadá, China, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Irã, Irlanda, Holanda,
Nova Zelândia, Noruega, Paquistão, Polonia, Rússia, Arábia Saudita,
África do Sul, Coréia do Sul, Suíca, Tailândia, Reino Unido e Estados
Unidos (StatNano, 2017). Cada um destes países estabeleceu as metas e
objetivos priorizando o avanço do programa de pesquisa e
desenvolvimento de nanotecnologias, transferência de novas tecnologias
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em produtos para maximizar o potencial econômico público e privado no
âmbito do comércio, desenvolver e manter recursos educacionais para
qualificação da mão de obra para garantir o avanço em nanotecnologias e
aplicar o desenvolvimento responsável de nanotecnologias.
Importa aqui retomar a pesquisa, de agosto de 2014, em que Robert
Bowman publicou na Revista Eletrônica Forbes, notícias dando conta de
que nanomateriais estão presentes em mais de 1.600 produtos
disponíveis ao consumo no mercado, incluindo eletrônica, pinturas e
protetores solares. Além disso, destacou que há evidências de que a
utilização de nanopartículas de níquel, utilizadas nas linhas de produção
na fabricação de tintas podem ser causadoras de efeitos graves à saúde
dos trabalhadores, pois há relatos de sintomas como irritação da
garganta, congestão nasal e erupção cutânea. Tais incidentes constam do
relatório de Shane Journeay e Rose Goldman ao American Journal of
Industrial Medicine, indicando, assim, a probabilidade de que
nanopartículas tenham implicações de longo prazo, em bens de consumo
e de produção. Segundo Robert Bowman, ainda assim, no âmbito dos
Estados Unidos as nanotecnologias representam um negócio de
aproximadamente U$20 bilhões e, encontra-se em fase de expansão,
projetando-se atingir a movimentação econômica de U$48,9 bilhões em
2017, com uma taxa anual de crescimento de 18,7% nos próximos 05 anos,
a partir de 2014. Por fim, Robert Bowman comenta sobre a classe mais
exposta aos possíveis riscos envolvidos neste negócio, dizendo que
estima em 2020, possivelmente, haverá cerca de seis milhões de
trabalhadores
desenvolvendo
atividades
relacionadas
às
nanotecnologias, dois milhões deles nos Estados Unidos (BOWMANN,
aug. 14, 2014).
Andrés Pedreño Muñoz do Instituto de Economía Internacional da
U
’A
g
g
nanotecnologias em diversos países, dentre os quais se pode conferir que
os Estados Unidos, até 2004, liderava os investimentos com
aproximadamente U$100 milhões de investimento e em 2014, através do
Plano Estratégico para o Desenvolvimento em Nanotecnologias do NNI,
estipulou metas e objetivos para o desenvolvimento para os próximos 10
anos, a evidenciar que se trata de uma área estratégica de
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desenvolvimento. Além disso, Austrália, Japão, Coreia do Sul, índia, China
e Israel são alguns dos países que apostam aberta e estrategicamente no
desenvolvimento. França e Alemanha buscam igualmente incrementar o
financiamento das pesquisas e desenvolvimento em nanotecnologias com
valores que chegam a 70 milhões de euros para os próximos anos, dados
que podem ser acessados na página eletrônica do Instituto de Economía
Internacional (MUÑOZ, 2016).
Sobre os impactos e expansão dos avanços tecnológicos, Klaus
Schwab (2016, p. 3) refere na obra “A Quarta Revolução Industrial” são
mudanças históricas em termos de tamanho, velocidade e escopo e ainda
não se sabe os desdobramentos destas transformações, sua complexidade
e interdependência. O que se pode dizer é que todas as partes
interessadas da sociedade global – governo, empresas, universidades e
sociedade civil – têm a responsabilidade de trabalhar em conjunto para
compreender melhor estas tendências emergentes. E que este
entendimento deve ser compartilhado se “quisermos moldar um futuro
coletivo que reflita objetivos e valores comuns”, isto somente ocorrerá
através de uma visão compartilhada de como a tecnologia está mudando
a vida das pessoas e das gerações futuras.
Em se tratando do desenvolvimento brasileiro, Da Róz (2015, p. 19)
complementa que “desde a inserção da nanotecnologia no Programa de
Desenvolvimento Produtivo (PDP) em 2008, este não aplicou uma
quantia semelhante aos países citados”. O Programa de Desenvolvimento
Produtivo tem o objetivo de abrir espaço na agenda pública para
possibilitar subsídios. Contudo, ainda que os investimentos brasileiros
sejam modestos, se comparados com países desenvolvidos, pesquisas
brasileiras avançam e colocam o Brasil, como um dos países da América
Latina que possui melhor infraestrutura para desenvolvimento em
nanotecnologia (DA RÓZ et al., 2015, p. 19). O Brasil tem destinado
investimento para as referidas pesquisas através das universidades e
criação de redes de pesquisas como a Rede de Pesquisa em Materiais
Nanoestruturados (UFRGS), Rede de Nanotecnologia Molecular e de
Interfaces (RENAMI – UFPE), Rede Nacional de Nanobiotecnologia –
Rede NANOBIOTEC, dentre outras (DA RÓZ et al, 2015, p. 20). Como
resultado destes investimentos, pode-se mencionar produções
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bibliográficas, como “Nanotecnologias Alimentação e Biocombustíveis:
um olhar transdisciplinar”, publicado pela Editora Criação, em 2014. Em
face dos impactos econômicos já relatados e, diante da perspectiva legal,
de ausência de marcos regulatórios e social, de carência de informação,
acredita-se que a divulgação de informações a sociedade seja o alvo a ser
atingido, produzindo através do cumprimento do Direito à Informação, o
acesso ao desenvolvimento.
Nesse sentido, o ensino sobre nanotecnologias merece receber
especial atenção, propiciando o desenvolvimento de uma força de
trabalho, desde cedo já qualificada e capaz de suprir as necessidades
atuais e futuras da indústria (WINKELMANN, 2016, p. 396). Embora
adequada à introdução do tema desde os primeiros anos escolares, é,
atualmente na universidade que as melhores oportunidades para a
introdução das nanotecnologias se apresentam; logo, professores e
instituições devem não apenas ensinar o que está restrito aos currículos
institucionais, mas abrir espaço para ensinar novas tecnologias
(WINKELMANN, 2016, p. 396).
Devido
à
natureza
transdisciplinar,
característica
das
nanotecnologias, é importante que os resultados das pesquisas e estudos
dos educadores sejam compartilhados, beneficiando a sociedade com
essas experiências. A divulgação tende a levar os estudantes para
aprenderem nanotecnologias em todos os níveis de ensino.
Na Flórida (EUA), o Instituto de Tecnologia serve como exemplo
de como desenvolver um currículo de sucesso desde o primeiro ano, ao
oferecer cursos de laboratório introdutório para aqueles que tenham
concluído um curso de laboratório de química geral, proporcionando
inclusive inscrições para maior público do que aquele restrito ao último
ano (WINKELMANN, 2016, p. 396). Os alunos vivenciam experiências
que envolvem os campos da matemática, tecnologia, engenharia diversa
das experiências de um currículo tradicional, agregando, por exemplo, a
construção de células solares, síntese de ferrofluidos, captura de imagens
de monocamadas de grafite, ou, observando as alterações das suas
propriedades como as dimensões de um material de diminuição da
massa para nanoescala. Winkelmann ainda ressalta que um currículo de
laboratório introdutório deve oferecer uma variedade de experiências
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que refletem pesquisa em nanotecnologias, em constante avanço e
evolução. Contudo reconhece que criar este contexto não é uma tarefa
fácil, pois o ensino deve ser acessível, seguro, reprodutível por
estudantes inexperientes e concluída em pouco espaço de tempo. Além
disso, as atividades devem conter um valor educativo agregado, em que
objetivos de aprendizagem e meios de medir os resultados com precisão
não sejam descuidados.
Segundo Kurt Winkelmann (2016, p. 396) “os cientistas e
engenheiros que trabalham o domínio da nanociência, devem considerar
como poderiam adaptar suas pesquisas para criar atividades
educacionais para novos alunos”. Sob esta ótica a interação entre
membros da ciência e as instituições de ensino é muito importante,
produzindo benefícios imediatos através das publicações em revistas,
obtendo maior impacto tangível, abrindo espaço para promoção de
interesses econômicos nas investigações, tornando o tema atraente para
agências de financiamento (WINKELMANN, 2016, p. 396).
O ensino é uma das ferramentas competentes para difundir as
nanotecnologias, além de capacitar os estudantes a estarem preparados
para novos desafios do mercado de trabalho. Além do compartilhamento
de informações, através também da transparência das organizações, em
relação do Direito à Informação.
Há falta de informações ao público sobre os produtos com
nanotecnologia, incluindo onde estão sendo produzidos e usados, bem
como sobre os riscos potenciais que podem existir (SENJEN, 2009).
Assim, importa ressaltar que ao tratar de “direitos fundamentais nos
referimos aos direitos constitucionais ou à direitos inerentes à pessoa
reconhecidos, explícita ou implicitamente, pela Constituição”
(HERNÁNDEZ, 2002, p. 112). Logo, dizer dos direitos fundamentais é
dizer de direitos inerentes ao ser humano, ou seja, os direitos naturais,
elencados no texto constitucional brasileiro. Ademais, referem-se a um
contexto aberto, uma vez que a existência de direitos fundamentais não
está adstrita necessariamente à disposição expressa do texto
constitucional, o que igualmente significa dizer, que direitos consagrados
em tratados internacionais recebem o mesmo tratamento de direitos
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fundamentais, o que revela uma inclinação de vínculo entre normas de
direitos humanos e normas de direitos fundamentais.
Em contrapartida, os direitos fundamentais em um aspecto
específico, são flexíveis, pois abarcam várias classes de direitos, a saber,
sempre que houver possibilidades de conferir vida digna ao ser humano
(HERNÁNDEZ, 2002, p. 112-113)6.
A partir desta proposição, salienta-se que em 1998 foi adotada no
âmbito das Nações Unidas a “Convenção sobre Acesso à Informação,
Participação do Público no Processo de Tomada de Decisão e Acesso à
Justiça em Matéria de Ambiente”, também conhecida como a Convenção
de Aarhus7, que foi celebrada no contexto europeu. Esta convenção
objetiva implementar o compromisso dos países europeus de garantir aos
cidadãos o acesso à informação, a participação no processo de tomada de
decisões e o acesso à justiça no domínio do ambiente, reconhecendo que,
nesse domínio, a melhoria do acesso à informação e da participação
pública no processo de tomada de decisões aumenta a qualidade das
decisões e contribui para a sensibilização do público para questões
ambientais, possibilitando-lhes manifestar suas preocupações às
autoridades públicas sobre essas questões. A Convenção de Aarhus
proporcionou aumento da responsabilidade e da transparência no
processo de tomada de decisões, inclusive nos setores de governança que
devem, a partir dela, dar a conhecer ao público sobre os procedimentos
adotados ou a serem adotados no que tange às questões ambientais.
O tripé de Aarhus – informação, participação pública e acesso à
justiça – é parte integrante do Direito Internacional do Meio Ambiente
contemporâneo e transpõe os limites de consenso regionais de como os
Estados devem proteger o meio ambiente. Embora ainda não aplicada no
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ao Direito Internacional dos Direitos Humanos, sendo de suma importância os critérios
jurídicos que na matéria tem sido vertidos pelos organismos internacionais encarregados da
proteção destes direitos, com a noção de dignidade humana, a qual, ao enfrentar-se as
â
,
” HERNÁNDEZ, 2012, p. 112-3).
7 Acesso à informação, participação do público e acesso à justiça no domínio do ambiente.
Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu> . Acesso em: 21 out. de 2017.
6
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Brasil, a referida Convenção é um paradigma ético no tocante à
cooperação internacional de proteção ao meio ambiente, à medida que
consagra aos cidadãos o acesso à informação, a participação na tomada
de decisões e o ingresso à justiça em matéria ambiental (MAZZUOLI;
AYALA, 2012, p. 310).
Engelmann (2012, p. 51-72), considera que o caráter fundamental
de determinado direito é conferido por dois aspectos: o tipo de direito
que abriga – eis que se tem em vista necessidades básicas do ser humano
– e a quantidade da norma protetora, a saber, em sua grande maioria, a
norma constitucional8. O certo é que a existência ou a possibilidade de
invocar a sua matéria não esteja vinculada a uma previsão expressa uma
vez que sua abrangência vai além de sua consagração em um “pedaço de
papel”. Portanto, a extensão dos direitos humanos constantes no bojo dos
direitos fundamentais pode gerar dúvidas, em face das imensas
possibilidades geradas em atender direitos, liberdades e garantias.
É correto afirmar que são estes os desafios propostos ao Estado
Democrático de Direito que tem nos direitos fundamentais um de seus
pilares de sustentação. No cenário brasileiro, com base nas reflexões até
aqui propostas, é correto afirmar que o direito à informação consta dentre
os direitos considerados fundamentais. Presente não apenas no conjunto
de direitos elencados pelo texto constitucional, recebeu atenção especial
quando da elaboração da Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990 – Código
de Defesa do Consumidor. No tocante ao referido Diploma,
reconhecidamente possui índole de ordem pública e interesse social, de
sorte que suas normas são indisponíveis e inafastáveis por resguardarem
valores básicos da ordem jurídica do Estado Social, além disso, uma vez
que o Código de Defesa do Consumidor considera a vulnerabilidade do

Esta visão acerca dos direitos fundamentais, também é aceita por Jose Castan Tobeñas, que
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consumidor, contém o atributo de propiciar ou possibilitar a igualdade
formal-material aos sujeitos da relação de consumo.
Considerando-se o cenário das nanotecnologias, o direito/dever à
informação apresenta-se ainda relevante merecendo ser mais
detidamente observado. Previsto no artigo 5º, inciso XIV da Constituição
Federal: “é assegurado a todos o acesso à informação (...)”, e também a
previsão constante no Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º inciso
III e artigo 31, servem como esteio jurídico, tanto no momento de
precaução, anterior à ocorrência do dano, quanto no momento de sua
efetiva ocorrência. Os autores ainda afirmam que, as nanotecnologias se
inscrevem pontualmente nesta exigência, devido às incertezas e carências
de mais estudos toxicológicos, quem fabrica e quem oferece à venda,
deve dar conta da “obrigação de segurança” (BORJES; GOMES;
ENGELMANN, 2014, p. 76).
Os produtos à base de nanotecnologias estão chegando ao mercado
em quantidade crescente, sendo ofertados como itens de alta
potencialidade nos efeitos anunciados. No entanto, nem os cientistas,
nem os fabricantes e, muito menos, os consumidores sabem exatamente
os efeitos tóxicos que poderão advir destes produtos, o seu ciclo vital e as
suas interações com o meio ambiente e a saúde dos seres humanos
(BORJES; GOMES; ENGELMANN, 2014, p. 76).
Razão pela qual, dentro do cenário nanotecnológico, atender ao
direito/dever à informação significa obedecer também a um necessário
proceder precaucionista e preventivo, aos moldes propostos pelo
instituto da responsabilidade civil, que ao acompanhar o
desenvolvimento da sociedade, tem por objetivo ideais solidários
permeados pela noção de ética e de boa fé, visando à proteção do
consumidor.
A história está repleta de exemplos mal sucedidos de produtos
lançados e consumidos antes do conhecimento de seus efeitos maléficos,
como o aumento do efeito estufa, a energia nuclear, os pesticidas
(especialmente o DDT e a sua bioacumulação ao longo da cadeia
alimentar), os efeitos do amianto e do chumbo igualmente foram
descobertos após ampla comercialização (DUPAS, 2009, p. 69). Ademais,
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mesmo onde há benefícios ao consumidor, o risco/benefício em
nanotecnologia não está claro.
A falta de reconhecimento do papel principal da percepção de
risco na tomada de decisões da sociedade sugere que as partes
interessadas na comercialização da nanotecnologia podem precisar
considerar mais como os consumidores fazem as escolhas entre a
percepção do risco e benefício (GUPTA; FISCHER; LANS; FREWER,
2012). Os consumidores demonstram ter maior tolerância quanto aos
riscos quando envolve drogas e tratamentos que salvam vidas, mas
tolerância baixa quando se trata de comida especialmente quando não
observam nenhum benefício direto (PEN, 04 Set de 2006). Observa-se que
as novas tecnologias sempre se mantiveram no limiar entre as vantagens
apresentadas e os riscos decorrentes.
A busca pelo novo, ao longo da história, fez cientistas verem novas
invenções com entusiasmo, de modo inadequado, como que colocando
um véu sobre o risco em potencial9. Embora a sociedade possa manifestar
certa desconfiança, não raro compartilha do entusiasmo científico,
possivelmente em função das promessas da novidade, ou pelo
desconhecimento dos riscos (SANTOS JUNIOR, 2013, p. 45). Acrescentase a isso o fato de que as condições sociais e econômicas, evidentes nas
pautas da pesquisa e inovação, exercem parcial coerção para aumentar e
manter um determinado nível de produtividade.
Nesse sentido, não se deve olvidar da força da tradição, pelo
contrário, se deve valorizar o atual momento da história. Vale recordar
antecedentes científicos que produziram resultados catastróficos para o

O que deve trazer preocupação é que até o presente, as invenções tecnológicas nos tem
sido impostas. A aceitação das tecnologias tem sido passiva. E é para este problema que tem
apontado vários filósofos da tecnologia contemporânea, inclusive Andrew Feenberg, um
discípulo de Heidegger. Daqui para diante nos cabe discutir com antecedência se queremos
a disseminação de algumas tecnologias. Cabe às sociedades discutirem se querem as
biotecnologias de melhoramento genético humano, a nanotecnologia, as drogas de
potencialização cognitiva e a inteligência artificial. Os aspectos éticos das nanotecnologias e
da inteligência artificial estão sendo discutidos, embora numa escala menor do que se
deveria. Infelizmente, a grande maioria dos filósofos insiste em fechar a porteira só depois
que o cavalo já escapou (TEIXEIRA, 2011, p. 15).
9
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ser humano e o meio ambiente como a bomba atômica, produzida a
partir da inovação tecnocientífica da energia nuclear. Assim, tendo em
conta o que a história da humanidade já presenciou e transmitiu para as
futuras gerações, é necessário discutir as suas possíveis implicações
sociais, econômicas e políticas, em tempo real. Mas, a experiência passada
não parece estar sendo levada em conta e são visíveis as pressões
econômicas e políticas no desenvolvimento no desenvolvimento de nanoprodutos que são determinantes na trajetória tecnológica da
nanotecnologia (FOLADORI; INVERNIZZI, 2008, p. 18). Somos todos
consumidores nanotecnológicos, todavia uma pequena parcela deste
“todos” abe alguma coisa sobre as nanotecnologias. Deriva daí a
necessidade de alinhamento dos contornos do chamado direito à
informação (HOHENDORFF; ENGELMANN, 2014). A sociedade tem o
direito fundamental de saber a composição dos produtos do mercado, e
este é um pré-requisito para o exercício do direito de escolher o que
consumir.
Torna-se necessária a discussão acerca do princípio da informação,
corolário do dever de informação que cabe ao produtor, visando à proteção
do consumidor de produtos nanotecnológicos. O direito à informação trata
de um direito coletivo da informação ou do direito da coletividade à
informação; o direito de informar, como aspecto da liberdade de
manifestação do pensamento, revela-se um direito individual, mas já
contaminado de sentido coletivo, em virtude das transformações de meios
de comunicação, de sorte que a caracterização mais moderna do direito de
comunicação, que especialmente se concretiza pelos meios de comunicação
social ou de massa. Ao lado do direito individual corrobore-se o direito
coletivo (SILVA, 2014, p. 247). Encontra-se disposto no artigo 5º, incisos IV,
XVI e XXXIII cumulado com os artigos 220 a 224, que declaram que é
assegurado a todos o acesso à informação. É o interesse geral contraposto
ao interesse individual da manifestação de opinião, ideias e pensamento,
veiculador pelos meios de comunicação social. Daí por que a liberdade de
informação deixará de ser mera função individual para tornar-se função
social. “A liberdade de informação, que assume características modernas
(...) nela se concentra a liberdade de informar e é nela ou através dela que
se realiza o direito coletivo à informação, isto é, a liberdade de ser
informado” (SILVA, 2014, p. 248).
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Informar quanto à composição dos produtos que estão à venda no
mercado é um pré-requisito para o exercício de outro direito, ou seja, o
direito de escolher, de optar. O Código de Defesa do Consumidor (CDC),
por meio do seu art. 3110, estabelece uma série de requisitos que deverão
ser observados quando os produtos são colocados em comercialização.
Esse dispositivo legal carrega no seu seio uma efetiva caracterização de
elementos necessários para se conhecer o produto comprado. No entanto,
não basta somente isso. A informação deverá vir acompanhada de
educação. É insuficiente colocar uma série de informações no rótulo ou
na propaganda do produto. Será necessário educar o consumidor para ler
e interpretar, conhecer e compreender o seu conteúdo (ENGELMANN,
CHERUTTI, 2013). O pleno exercício do direito à informação, direito do
consumidor, depende de um aspecto preliminar: a prática do dever de
informação, que é do fabricante e do comerciante. Assim, se tem uma
reciprocidade e complementariedade entre direito e dever, os quais
assumem importância peculiar no caso das nanotecnologias. O “direito
de saber” como a estrutura central do “direito à informação”, que é
destinado à sociedade, e do “dever de informação”, dirigido ao
pesquisador e empresário, deverá estar em perspectiva, desde o trabalho
com a matéria-prima, ou seja, a produção material em estado bruto, onde
se terá a exposição direta do trabalhador, além das emissões industriais.
Este conjunto já atinge a população humana e o meio ambiente. Os
produtos manufaturados vão ao mercado consumidor, onde eles são
adquiridos, com a exposição dos consumidores, isto é, toda a sociedade.
Por fim, deve se observar um último momento, aquele em que os
produtos são descartados, incluindo as embalagens, que irão aos grandes
espaços de depósito do lixo e incineração, onde teremos nova exposição
dos trabalhadores e, concomitantemente, a população humana e o meio
ambiente. Esse pequeno e singelo exemplo de ciclo de vida de um
produto com nanopartícula mostra as diversas formas de exposição, onde

“A
ç
ç
assegurar informações corretas,
claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades,
quantidades, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados,
bem como sobre os riscos que apresentam à ú
g
ç
”.
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se exigirá o conhecimento do que se está manipulando e quais os riscos
(ENGELMANN, 2015, p. 359-360) e o exercício do direito à informação
pelos seus titulares, provocará a necessária prática do dever de
informação.
Contexto de risco à saúde das pessoas e ao meio ambiente: Luhmann e
a Teoria do Risco
Muitos avanços do século passado foram resultados da
acumulação de conhecimento e desenvolvimento de tecnologias desde o
século XIX; portanto não é um fenômeno novo. A principal diferença,
entretanto, está contida no princípio da unidade material da escala
manométrica, quer dizer: a capacidade de entender a estrutura e o
comportamento da matéria desde os elementos e escalas mais
elementares até sua agregação em estruturas e sistemas mais complexos,
através de princípios científicos fundamentais (CEPAL, 2016). Desde o
início até a metade do século passado, a revolução biotecnológica teve
grande incidência na melhoria das condições de vida das sociedades,
sobretudo quando aplicáveis à agricultura e à medicina. Atualmente as
aplicações são mais amplas e diversas: agricultura, saúde, medicina e
procedimentos de diagnósticos, alimentação e nutrição, aplicações
industriais, combate ao bioterrorismo, guerras, bioinformática e
nanobiotecnologia. O crescimento das nanotecnologias é exponencial e
agrega diversas áreas como a agricultura, a agroindústria, a têxteis, a
eletrônica, a medicina e os processos de diagnósticos clínicos, indústria
farmacêutica,
robótica,
semicondutores,
dentre
outros.
O
desenvolvimento em níveis atômicos permite possibilidades ilimitadas
(CEPAL, 2016).
“E
g
nosso pensamento, o potencial desta tecnologia para resultados
indesejáveis na saúde humana e no meio ambiente não deve ser
menosprezado” (HOHENDORFF; ENGELMANN, 2014, p. 25). Em razão
do tamanho, os materiais passam a ser regidos por leis físicas muito
diferentes daquelas com as quais a ciência está habituada, abrindo
possibilidades de que as nanopartículas apresentem maior grau de
toxicidade que em tamanhos maiores, esta é a razão pela qual existe a
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necessidade de se avaliar os riscos derivados da manipulação,
desenvolvimento e aplicação destas novas tecnologias, observando a
toxicidade, os métodos apropriados para testes em toxicidade, os impactos
na saúde humana. E, por representar na atualidade aproximadamente 28%
do mercado dos cosméticos, perfumaria e produtos de higiene pessoal,
importa não apenas desfrutar de seus benefícios, mas também, avaliar os
possíveis riscos decorrentes de sua crescente utilização (HOHENDORFF;
ENGELMANN, 2014, p. 23-27).
É possível acompanhar o avanço da exploração em nano-escala
através da oferta crescente de produtos com nanotecnologias à disposição do
consumidor, como nos tecidos resistentes a manchas e que não amassam;
raquetes e bolas de tênis; filtros de proteção solar, tratamento tópico de
herpes e fungos, produtos cosméticos entre outros (RATTNER, 2004).
Ainda que os benefícios sejam fontes de atração comercial, o
potencial para resultados indesejáveis não deve ser subestimado, pois as
pesquisas, no que tange à toxicidade e outros riscos, não apresentam
resultados conclusivos11. Há que se falar ainda que a preocupação
também deve recair sobre as probabilidades de que nanopartículas
apresentem um grau de toxicidade maior do que as partículas em
tamanhos normais, podendo potencializar os riscos à saúde e meio
ambiente (HOHENDORFF; ENGELMANN, 2014, p. 25). Um exemplo
trazido à luz por Andrea Signorino Barbat evidencia os benefícios dos
fármacos produzidos a partir de nanoprodutos nos tratamentos de
câncer:

Um estudo com a análise de mais de 10 mil publicações desde 2000 examinou os aspectos
de efeitos na saúde humana ou pontos finais biológicos em animais ou culturas de células
de diversos nanomateriais, constatou que o número de estudos publicados sobre o tema da
segurança das nanotecnologias (Nanosafety) fala por si. Tem-se visto um aumento quase
exponencial nos últimos 15 anos mais ou menos no número de artigos sobre
nanotoxicologia (nanotoxicology). Apesar de apenas cerca de 200 documentos sobre o tema
“N
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2000,
ú
x
para mais de 10 mil desde 2001. A maioria desses estudos, no entanto, não oferece qualquer
tipo de indicação clara sobre a segurança dos nanomateriais. Pelo contrário, a maioria deles
são autocontraditórios ou chegam a conclusões completamente errôneas (KRUG, 2014).
11

Wilson Engelmann e Patrícia Santos Martins |

47

la doxorubicina es um antitumoral muy utilizado en casos como el
sarcoma Kapoci, el cáncer de mama, el cáncer de ovario, pero que
es altamente toxico. Entonces uma possible estratégia pra proteger
a los tejidos de la toxicidade consiste em envolver la doxorubicina
em nanocapsulas em las cuales se introduce también um
compuesto fluorescente, la rodamina B. La combinación de ambos
agentes permite mejorar la actividad antitumoral a la vez que
monitorizar el desplaziamento de la nanocápsula a través del
cuerpo. (BARBAT, 2016, p. 211)

Diante dos benefícios, a “nanotecnociência deve inspirar-se nos
limites construídos a partir da experiência, para avaliar os benefícios e os
riscos dos resultados produzidos”, sem o que o caminho a ser trilhado
pode ser inseguro e perigoso, uma vez que é o ser humano o destinatário
das suas próprias descobertas, ainda que sejam negativos
(ENGELMANN, 2010, p. 262).
Para Barbat (2016, p. 212), “El mayor problema con la toxicidad es
la relevancia de las dosis aplicadas in vitro para precedir los resultados in
vivo”, por óbvio, segundo a autora que aspirar duas toneladas de um tipo
de nanoparticulas por dia pode ser tóxico, não quer dizer que todos os
tipos de nanopartículas sejam tóxicas, mas deve-se advertir sobre a
necessidade de uma abordagem adequada nos ensaios in vitro em
especial imunológicos, como forma principal para avaliação da exposição
a longo prazo das nanopartículas.
Dentro dessa perspectiva, não se está propondo um retrocesso nas
pesquisas e descobertas, mas um avanço no terreno recém descoberto das
nanotecnologias com cautela. Fixar alguns limites a partir da dignidade
da pessoa humana é o primeiro passo, ainda que não sejam apontadas as
fronteiras da exploração nanotecnologia através de marcos regulatórios
específicos (MARTINS; ENGELMANN, 2015, p. 610).
Um dos maiores desafios deste século está, sem dúvida, representado
pelo binômio desenvolvimento-sustentabilidade: desenvolvimento com
sustentabilidade. Para que isto se dê, é crucial que se busque um modelo de
gestão que contemple: viabilidade econômica, inclusão com justiça social e
equilíbrio ambiental. As nanotecnologias e seus produtos, caso não estejam,
deverão, naturalmente, fazer parte íntima desta discussão (ABDI, 2011).
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O direito ao desenvolvimento apoia-se basicamente em três
pilares: justiça social, participação responsável e programas e políticas
nacionais de cooperação internacional, este é o entendimento de Braga e
Piovesan. Justiça social por ser uma definição que envolve processos
aspectos sociais, culturais e políticos que visam o bem estar dos
indivíduos, garantindo-lhes participação e considerando-os destinatários
dos benefícios resultantes do próprio desenvolvimento, conceito que
lança fundamento no artigo 2º da Declaração sobre o Direito ao
Desenvolvimento de 198612: “a pessoa humana é o sujeito central do
desenvolvimento e deveria ser participante ativo e beneficiário do direito
ao desenvolvimento”. A participação responsável é dever dos Estados
estimular, promover e assegurar a participação livre, ativa e significativa
dos indivíduos na elaboração, implementação e monitoramento de
políticas de desenvolvimento – elemento essencialmente democrático
(BRAGA; PIOVESAN, 2016, p. 315) que se coaduna com as reflexões a
respeito do ensino voltado ao desenvolvimento (inclusive de novas
tecnologias) e essencial ao exercício do consumo ético, solidário e
consciente. Por fim, a definição de programas e políticas nacionais e
cooperação internacional diz respeito à cooperação dos Estados para criar
um ambiente nacional e internacionalmente favorável à adoção de
medidas que visam eliminar obstáculos ao desenvolvimento,
principalmente garantindo os direitos civis e políticos (BRAGA;
PIOVESAN, 2016, p. 316).
No cenário das nanotecnologias, tendo em vista os conceitos até
aqui elencados e a ausência de marcos regulatórios nanoespecíficos,
tratar de desenvolvimento sustentável, envolve dentre muitos aspectos,
os esforços aplicados nas pesquisas para o desenvolvimento, pesquisas
em segurança (nanotoxicologia), mas, também, difundir os resultados
encontrados, as aplicações, as finalidades e informar corretamente o
consumidor sobre produtos desenvolvidos a partir das nanotecnologias
ou que contenham nanoprodutos. Trata-se de uma conduta
fundamentada na boa fé e precaucional.

Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento
<http://www.dhnet.org.br>. Acesso em: 22 Out. de 2016.
12

1986.

Disponível

em:
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Também, observar os princípios, como uma espécie do gênero
“normas jurídicas”, especialmente o princípio da precaução parece ser a
via de proteção dos direitos humanos, nos casos em que o referido
avanço se apresentar contra o ser humano. Assim, a precaução mostra-se
uma ferramenta adequada no sentido de “equacionar a possibilidade do
surgimento de perigo de dano grave e irreversível e a inexistência de
certeza quanto ao efetivo controle científico das consequências da
pesquisa em relação ao meio ambiente e também ao ser humano”
(ENGELMANN, 2010, p. 125). Em outras palavras, a precaução
possibilita colocar o avanço nanotecnológico a favor do ser humano e não
contra ele. Para Engelmann (2015, p. b8), a dignidade da pessoa humana
é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito e apresenta-se
como limite ético intransponível para que se avalie os riscos das
nanotecnologias. Além disso, a inovação tecnológica deve estar adstrita
no “atendimento das necessidades do ser humano e no respeito ao meio
ambiente, em condições de servir para a manutenção da vida no presente
e no futuro”.
Além dos aspectos já abordados contidos na Declaração sobre o
Direito ao Desenvolvimento, a Declaração Universal sobre Bioética e
Direitos Humanos (DUBDH) ratifica que, dentre as finalidades da ciência
e tecnologia, estão: a melhoria da saúde humana, o desenvolvimento
social e a proteção do meio ambiente e, dispõe nos seus objetivos:
c) contribuir para o respeito pela dignidade humana e proteger os
direitos humanos, garantindo o respeito pela vida dos seres
humanos e as liberdades fundamentais, de modo compatível com o
direito internacional relativo aos direitos humanos;

Ao elencar no item “c”, como finalidade da ciência contribuir para
o respeito pela dignidade humana e proteção de direitos humanos, podese compreender que o ser humano (e a proteção de seus direitos) é o
destinatário do desenvolvimento, não devendo ser admitida hipótese em
que o desenvolvimento ocorra em detrimento de tais direitos e ofensa à
integridade humana.
d) reconhecer a importância da liberdade de investigação científica
e dos benefícios decorrentes dos progressos da ciência e da
tecnologia, salientando ao mesmo tempo a necessidade de que essa
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investigação e os consequentes progressos se insiram no quadro
dos princípios éticos enunciados na presente Declaração e
respeitem a dignidade humana, os direitos humanos e as
liberdades fundamentais;

Nesse item, a Declaração se coloca “a favor” do desenvolvimento e
dos benefícios por ele trazidos desde que respeitados princípios éticos,
liberdades fundamentais e que a dignidade humana esteja sempre no
foco das condutas éticas em pesquisa e desenvolvimento como bem
jurídico a ser protegido.
e) fomentar um diálogo multidisciplinar e pluralista sobre as
questões da bioética entre todas as partes interessadas e no seio da
sociedade em geral;

Dispositivo que ressalta, a importância do diálogo multidisciplinar
entre partes interessadas e a sociedade em geral, logo deve-se entender que
este tópico carece de maior atenção no que se refere à pesquisa e
desenvolvimento. O direito/dever à informação, além de dar ciência à
sociedade sobre quais aspectos tecnológicos interessa no desenvolvimento,
ou quais tecnologias passam a receber um olhar economicamente generoso
por parte das organizações e do Estado, proporciona um equilíbrio das
expectativas empresarias e sociais, pois o destinatário do desenvolvimento
passa a estar consciente do seu potencial de consumo e fomento à
determinada tecnologia, ao mesmo passo que, a organização
investidora/provedora dos produtos passa a enxergar as expectativas do
mercado consumidor com relação às suas atividades.
Neste tópico, ressalta-se que mais adiante se detalhará que um dos
princípios norteadores das normas técnicas ISO, é a “comunicação eficaz”
em todas as etapas dos processos organizacionais e com relação aos
terceiros interessados (a sociedade):
f) promover um acesso equitativo aos progressos da medicina, da
ciência e da tecnologia, bem como a mais ampla circulação possível
e uma partilha rápida dos conhecimentos relativos a tais
progressos e o acesso partilhado aos benefícios deles decorrentes,
prestando uma atenção particular às necessidades dos países em
desenvolvimento;
g) salvaguardar e defender os interesses das gerações presentes e
futuras.
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Nesses dois últimos tópicos elencados como “finalidade do
desenvolvimento” pela Declaração Universal sobre Bioética e Direitos
Humanos, pode-se observar o interesse em resguardar o acesso
igualitário aos resultados do desenvolvimento e a preocupação ética de
não esgotamento dos recursos, bem como a preocupação com o legado
que o desenvolvimento tecnológico poderá representar para com as
futuras gerações.
Logo, considerando-se que os destinatários da DUBDH são os
Estados, e no que for adequado e pertinente, destina-se também a servir
de orientação às decisões individuais, de grupos, comunidades,
instituições e empresas públicas e privadas, destaca-se a importância de
se refletir sobre as incertezas quanto aos riscos das nanotecnologias e o
princípio da precaução.
Tavares e Schramm (2015, p. 245), ao comentarem a Declaração
Universal sobre Bioética e Direitos Humanos dizem que “os bens a serem
protegidos e preservados são os mesmos: a saúde humana e o meio
ambiente. Em outras palavras, o afastamento dos riscos depende tanto da
introdução do princípio da precaução quanto do desenvolvimento
científico e tecnológico”.
A questão é relevante, uma vez que as pesquisas respectivamente
às nanotecnologias apontam para incertezas quanto aos possíveis riscos
e, sobre eles, pode se considerar o que afirma Luhmann (1992, p. 45)
quanto à ganância empresarial e o cunho econômico da exploração
desmedida, justificam a absorção da margem de segurança. Contudo, o
fator econômico não deve prevalecer sobre os riscos por ela criados, mas
conviver de forma a identificar e avaliar os possíveis riscos, adotar
medidas eficazes de gestão e comunicar a respeito dos mesmos
(SHATKIN, 2013, p. 25). É neste cenário que se projeta a importância do
manejo e aplicação das normas ISO, conforme se verá a seguir.
Uma das aplicações das nanotecnologias com expressivo impacto
no consumo é nos cosméticos; o uso destas minúsculas partículas “nos
cosméticos se torna um assunto delicado, visto que os consumidores
entrarão em contato direto com estes produtos” (ENGELMANN;
HOHENDORFF; FRÖHLICH, 2015, p. 37). Os protetores solares contém
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nanopartículas de óxido de titânio, que garantem proteção UV quando
aplicadas sobre a pele refletindo a radiação, porém são capazes de
desencadear reações inflamatórias se aplicadas sobre algum ferimento;
além disso, nos protetores em spray, cientistas fazem ressalvas quanto
aos efeitos prejudiciais aos pulmões quando inaladas (ENGELMANN;
HOHENDORFF; FRÖHLICH,2015, p. 37).
Para o meio ambiente, ainda não se tem informações precisas,
porém estudos apontam que, eventualmente, o oxido de titânio pode
colocar em risco o balanço ambiental nas praias devido ao contato por
meio dos protetores solares. Fato que gerou, em 2013, na União Europeia,
o dever de informar no rótulo dos produtos o uso de nanopartículas em
produtos pessoais e cosméticos (ENGELMANN; HOHENDORFF;
FRÖHLICH, 2015, p. 37).
No Japão, quando da realização do 6º Simpósio Internacional de
Nanotecnologia, em Nagoya, diversas pesquisas em saúde ocupacional e
ambiental foram apresentadas e discutidas, inclusive abordando sobre os
riscos e a necessidade de se proceder à avaliação quanto aos mesmos e
seus impactos. Naquela ocasião, salientou-se que “o problema não são as
descobertas em si, mas os seus reflexos na vida das pessoas e na estrutura
do planeta. Pesquisas já demonstraram que camundongos que receberam
nanotubos de carbono desenvolveram lesões biológicas”, parecidas com
as que ocorrem na inalação do amianto. Também ficou demonstrado,
através de um estudo realizado pelo Instituto de pesquisa Holandês
Alterra, que nanopartículas “podem gerar danos à saúde de minhocas, na
medida em que a exposição ao solo contaminado com nanopartículas de
carbono mostrou um efeito significativo, incluindo a redução no
crescimento da população, aumento da mortalidade e danos aos tecidos”
(HOHENDORFF; ENGELMANN, 2014, p. 29-30).
O Centro de Pesquisas em Nanotecnologia do Instituto Nacional
para Segurança e Saúde Ocupacional dos Estados Unidos (NIOSH, na
sigla em inglês) identificou riscos pulmonares e cardiovasculares de
alguns tipos de nanotubos de carbono em animais; a preocupação reside
no fato que a maioria dos testes tem sido realizados em laboratório, com
substâncias tóxicas isoladas, não representando as reações e
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concentrações em caso de toxicidade no ser humano (HOHENDORFF;
ENGELMANN, 2014, p. 29).
Os resultados divulgados merecem ser objeto de reflexões
respectivamente à segurança e à saúde dos trabalhadores. Este tema foi
objeto do Relatório Riscos Emergentes e Novas Formas de Prevenção
num Mundo de Trabalho em Mudança da OIT publicado em 2010. A
abordagem do relatório inicia com a contextualização da atual realidade
de mudanças tecnológicas importantes nos locais de trabalho, com
repercussões na segurança e na saúde do trabalhador, que em alguns
casos, “os perigos e riscos mais tradicionais regrediram ou foram
eliminados, por exemplo, graças à automatização das instalações, mas
novas tecnologias também deram origem a novos riscos” (OIT, 2010, p.
1). O relatório salienta a importância que a prevenção e a gestão de riscos
aplicadas à saúde e segurança dos trabalhadores tem recebido dos
governos e empresas nas últimas décadas como fator responsável pela
melhoria da produtividade e qualidade no ambiente de trabalho. Além
disso, aponta, com destaque, que riscos profissionais novos e emergentes
podem ser decorrentes das inovações técnicas, mudanças sociais ou
organizacionais: “nova tecnologias e novos processos de produção, por
exemplo, nanotecnologias e biotecnologias” (OIT, 2010, p. 2), riscos que
poderão ser melhor reconhecidos graças à melhor compreensão científica.
A OIT prevê que até 2020 “aproximadamente 20% de todos os produtos
fabricados no mundo usarão nanotecnologias” e, devido às lacunas sobre
seus impactos na saúde, os riscos são pouco conhecidos, o que torna
provável que os “trabalhadores estejam entre as primeiras pessoas a
sofrer elevados níveis de exposição” (OIT, 2010, p. 3), razão pela qual,
impõe-se a necessidade de repensar outras formas de abordagem
preventiva. Assim,
a necessidade de partilhar conhecimentos sobre os riscos
emergentes é vital, tanto a nível nacional, como internacional. De
fato, o ritmo do desenvolvimento socioeconômico mundial, ao
longo dos últimos vinte anos, traduziu-se por muitos progressos
científicos e técnicos na investigação e conhecimentos a nível de
gestão de riscos (...). O estudo dos nanomateriais, por exemplo,
ilustra a importância desta partilha para o desenvolvimento e a
aplicação de novas tecnologias: com efeito, é necessário identificar
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e avaliar os perigos e riscos associados e comunicar os dados
inerentes antes de aplicar estas tecnologias na indústria e em
grande escala. (OIT, 2010, p. 12)

O Relatório também elucida, quanto à avaliação e gestão dos
riscos, as ferramentas tradicionais de prevenção e controle não devem ser
ignoradas uma vez que são eficazes, todavia, devem ser
“complementadas por estratégias e ferramentas concebidas para
antecipar, avaliar e controlar os riscos emergentes provocados quer pelas
mudanças ocorridas no mundo do trabalho, quer pelas tecnologias
inovadoras” (OIT, 2010, p. 13) e finaliza sugerindo práticas de
comunicação e troca de informações entre as partes envolvidas nos
processos e que, “empresas multinacionais estão bem posicionadas para
transferir as boas práticas de um país para outro e assim estabelecer
normas de segurança comuns a todas as suas operações” (OIT, 2010, p.
14). Esse tópico do Relatório Riscos Emergentes e Novas Formas de
Prevenção num Mundo de Trabalho em Mudança remete aos modelos de
autorregulação e aponta que diferentes atores contribuem com a
circulação de regulações – ainda que firmadas no âmbito privado ou até
mesmo em processos espontâneos de formação do Direito, no movimento
de surgimento destas regulações à margem do sistema ordinário ou
tradicional de regulação estatal, conforme adiante se detalhará, com as
ideias de Shaffer e Teubner.
Quanto aos riscos das nanopartículas, muitas são as questões a
serem respondidas, devido à suas características físico-químicas
diferentes daquelas conhecidas em escala maior, diversos são seus
comportamentos no tocante à absorção e toxicidade. No caso de absorção
de nanopartículas pelas pessoas, há uma relação direta do grau de
absorção pela pele e a capacidade invasiva e de atuação do nanoproduto.
Assim, torna-se relevante salientar a categorização das nanopartículas,
conforme Hohendorff, Engelmann e Fröhlich (2015, p. 44) destacam: “(a)
nanopartículas lábeis e (b) nanopartículas não lábeis. As primeiras são
aquelas que se desintegram, degradam ou dissolvem no organismo ou no
”; “já as não lábeis são formadas por materiais insolúveis
como, por exemplo, metais, óxidos metálicos e carbono, com menos de
100nm, utilizadas basicamente em fotoprotetores”. É importante
distinguir as nanopartículas lábeis das não lábeis, pois os riscos podem
Wilson Engelmann e Patrícia Santos Martins |

55

estar relacionados às nanopartículas insolúveis, embora não se possa
dizer que as lábeis – solúveis – estejam livres de produzir riscos
(ENGELMANN; HOHENDORFF; FRÖHLICH, 2015, p. 56).
Os autores ratificam que o tema desperta a preocupação em
relação à segurança na utilização das nanopartículas não lábeis, sendo
um questionamento mundial, levando os países e órgãos reguladores a
manifestar sobre a necessidade de precaução quanto à utilização
indiscriminada. Como se pode verificar, no Brasil, a ANVISA divulga em
sua página que os produtos que utilizam nanotecnologias, devem, no ato
de registro, informar sobre o uso. A Agencia Francesa e Segurança
Sanitária de produtos de Saúde (Afssaps) alertou os consumidores
quanto à utilização de protetores solares à base de dióxido de titânio,
informando quanto à pesquisa realizada por solicitação da Direção Geral
de Saúde, que concluiu que as nanopartículas se limitavam a penetrar
nas camadas superiores da pele sadia. Contudo, nada poderia afirmar
quando a pele estivesse danificada (ENGELMANN; HOHENDORFF;
FRÖHLICH, 2015, p. 58).
A publicação do The UK NanoSafety Group, Trabalho Seguro com
Nanomateriais em Pesquisa e Desenvolvimento destina-se à orientar e
alertar quanto aos riscos à saúde decorrentes da exposição à
nanoparticulas, salientando condutas precaucionais que podem ser
necessárias para evitar a exposição ou controlá-la adequadamente,
atendendo algumas exigências legais. Nesse sentido, informa a função
do COSHH (Controle de substâncias perigosas para a saúde –
regulamento 2002) que estabelece a obrigação dos empregadores
realizarem avaliação de riscos para o trabalho que seja susceptível de
expor trabalhadores à substâncias perigosas, tomando as decisões
necessárias para controlar a exposição. Igualemente os funcionários
deverão entender os riscos e certificar-se acerca das medidas razoáveis
de exposição (UKNSG , 2016, p. 8).
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Ao mesmo tempo, o REACH13, regulamento da União Europeia,
relativo ao registro, avaliação, autorização e restrição de substâncias
químicas, com vigência a partir de 01 de junho de 2007, em substituição a
uma série de diretrizes e regulamentos europeus, opera em conjunto com
o COSHH14, projetando assegurar informações adequadas sobe os
perigos dos produtos químicos e como usá-los.
O documento mostra-se relevante ao ressaltar que a legislação
existente, através dos regulamentos do COSHH (que surge através de
uma regulação do Reino Unido) e do REACH (aplicável na União
Europeia, com aplicação subsidiária de COSHH), possui, por objetivo,
respectivamente, orientar os empregadores e empresas que realizam
atividades que envolvem nanopartículas a observar princípios de boas

O REACH é um regulamento da União Europeia aprovado com o objetivo de melhorar a
proteção da saúde humana e do ambiente face aos riscos que podem resultar dos produtos
químicos e, simultaneamente, de fomentar, a competitividade da indústria química da
União Europeia. O Este regulamento promove igualmente métodos alternativos para a
avaliação dos perigos das substâncias tendo em vista a redução do número de ensaios em
animais. Em princípio, o Regulamento REACH aplica-se a todas as substâncias químicas;
não apenas as usadas em processos industriais, mas também as que fazem parte da nossa
vida diária como, por exemplo, as contidas em produtos de limpeza e tintas, em artigos
como o vestuário, o mobiliário e os aparelhos eléctricos. O regulamento tem, pois, impacto
na maioria das empresas da União Europeia. O Regulamento REACH coloca o ónus da
prova nas empresas. A fim de cumprirem o regulamento, as empresas são obrigadas a
identificar e gerir os riscos associados às substâncias que produzem e comercializam na
União Europeia. Devem demonstrar à ECHA o modo como uma substância pode ser
utilizada com segurança comunicar aos utilizadores as medidas de gestão de riscos. Se os
riscos não puderem ser geridos, as autoridades podem restringir a utilização de substâncias
de diferentes formas. A longo prazo, as substâncias mais perigosas deverão ser substituídas
por outras que o sejam menos. A palavra REACH significa Registo, Avaliação, Autorização
e Restrição de Produtos Químicos (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction
of Chemicals). O regulamento entrou em vigor em 1 de Junho de 2007. Disponível em:
<https://echa.europa.eu>. Acesso em: 21 out. 2017.
14 COHSS se trata de uma regulação para o Controle de Substâncias Perigosas para a Saúde.
Direcionada aos empregadores, orienta a prevenção ou redução da exposição dos
trabalhadores a substâncias perigosas através da definição e especificação do que são
substâncias perigosas, voltada a orientar na correta avaliação de risco e tomada de decisão,
fornecer medidas de controle para reduzir os efeitos nocivos para a saúde, fornecer
diretrizes para o monitoramento e vigilância da saúde em casos específicos e planejamento
de emergências. Disponível em <https://www.hse.gov.uk>. Acesso em: 21 out. 2017.
13
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práticas para a promoção da saúde humana e meio-ambiente face aos
riscos. Alguns nanomateriais podem ter propriedades perigosas inerentes
e podem ser classificados como cancerígenos, podendo também possuir
outras propriedades perigosas, tóxicas ou nocivas, razão pela qual, é
essencial uma abordagem preventiva considerando-se a avaliação de
risco (UKNSG , 2016, p. 9).
É necessário, para se estabelecer um adequado quadro de risco e
tomada de decisões, a formação de uma base de avaliação toxicológica
química, com papel fundamental de informar sobre impacto de uma
determinada substância em um sistema operacional que pode manifestar
diferentes exposições. Motivo que impõe seja esta base de dados
toxicológicos consolidada, a partir de dados qualitativos e quantitativos,
considerando-se que o nível de informação disponível influencia no tipo de
avaliação e tomada de decisão, que inclui até mesmo o local de trabalho, ou
o limite de exposição. A Agência Internacional para Pesquisa em Câncer
(IARC) em outubro de 2014 promoveu debates acerca de nanotubos de
carbono e outro materiais. O Grupo de Trabalho concluiu que não havia
provas suficientes do potencial cancerígeno em animais experimentais, do
nanotubo de carbono de paredes múltiplas “MWCNT-7”, mas análises
com nanotubos de carbono de parede com dimensões semelhantes a
MWCNT-7 concluíram por classificá-la como possivelmente cancerígeno
(UKNSG , 2016, p. 12), a classificação visa incluir determinadas substâncias
dentre as quais necessário estabelecer um quadro de gestão de riscos e
tomada de decisão (UKNSG, 2016, p. 12).
A UKNSG ressalta que o principal objetivo é deixar claro que a
legislação vigente, através de regulações como COSHH, aplicáveis no
Reino Unido ou seu equivalente em outros lugares, sempre devem
considerar a atividade e o local de trabalho que envolva nanomateriais.
Todavia a orientação e as recomendações propostas buscam espelhar
princípios de boas práticas que devem estar associados com o processo
de avaliação do risco pelas organizações (UKNSG, 2016, p. 9-10).
Todas as atenções e orientações estão voltadas, segundo UKNSG,
para a possibilidade de riscos; todavia, o ponto central está em como
identificar e definir o que seja “riscos”, quais os processos de tomada de
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decisão, quem estará envovido nestes processos, de que forma haverá
adequado tratamento a eles.
Em publicação, a Dra. Barbara A. Maher, co-diretora do Centro de
Magnetismo Ambiental e Paleomagnetismo da Universidade de
Lancaster/UK, aponta que nanopartículas de magnetita podem estar
relacionadas à problemas degenerativos cerebrais como Alzheimer, tais
nanopartículas são encontradas na poluição das grandes cidades,
segundo Maher:
Identificamos a presença abundante no cérebro humano de
nanopartículas de magnetita que correspondem precisamente às
nanoesferas de magnetita de alta temperatura, formadas por
combustão e/ou aquecimento derivado do atrito, que são prolíficas
em partículas urbanas, partículas no ar (PM). Porque muitas das
partículas de poluição de magnetita pelo ar têm menos de 200 nm
de diâmetro, elas podem entrar no cérebro diretamente através do
nervo olfativo e atravessar a unidade olfativa danificada. Esta
descoberta é importante porque a magnetita em nanoescala pode
responder a campos magnéticos externos e é tóxica para o cérebro,
estando implicada na produção de espécies reativas de oxigênio
(ROS) prejudiciais. Uma vez que a produção aumentada de ROS
está causalmente ligada a doenças neurodegenerativas tais como a
doença de Alzheimer, a exposição a tais nanopartículas de
magnetita derivadas de partículas transportadas pelo ar deverá ser
examinada como um possível perigo para a saúde humana.
(MAHER, 27 set. de 2016, p. 2)

Este estudo complementa e ratifica publicação da IARC 15,
denominada IARC MONOGRAPHS – 109, em que estudos realizados já
indicavam o potencial cancerígeno da poluição do ar, especificamente as
partículas derivadas dos gases de escapamento gerados pela temperatura
e combustão de materiais orgânicos como óleos, carvão e madeira dentre
outros compostos, mas principalmente aqueles decorrentes das emissões
dos motores veiculares (IARC, 2013, p. 254-255).

Agência Internacional para Pesquisa em Câncer, página eletrônica no link
<http://www.iarc.fr>.
15
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O movimento pela regulação, avaliação e contextualização dos
riscos através de estudos nanotoxicológicos é um alerta dos diversos
campos das ciências para possíveis resultados indesejados ou
inesperados
decorrentes
da
utilização
indiscriminada
das
nanotecnologias e nanoprodutos, logo, à luz da Teoria do Risco de Niklas
Luhmann, este é o momento de refletir sobre a consciência dos riscos:
cuando el resultado de la investigación revela que en un
determinado contexto los individuos subestiman geralmente los
riesgos (digamos que porque siempre les ha ido bien y sobreestiman
la propia capacidad de control de situaciones aún no vividas, y
subestiman al mismo tiempo los posibles daños), puede preguntarse
cómo debe estar conformada una comunicación que pretende elevar
la conciência des riesgo? (LUHMANN, 1992, p. 46-47)

Quando se trata de riscos, o problema consiste em determinar o
conceito, pois está geralmente envolto em espécie de dúvida onde não se
tem muita clareza em distinguir, tanto que sequer a literatura
especializada trata com profundidade acerca da matéria. Tomar também,
um conceito de risco a partir de um “medida” igualmente pode
representar um problema, pois trata-se de um problema com origem
conceitual e de assumir consequencias; aqui importa distinguir risco de
medida. O que geralmente não ocorre é deter atenção às questões
conceituais, não é o caso dos riscos (LUHMANN, 1992, p. 49-50).
Luhmann propõe uma definição na qual se pode enquadrar o
contexto das nanotecnologias e seus possíveis riscos, quando diz:
Sospechamos que el problema reside en la opiniós de que
solamente es posible alcanzar ciertas ventajas cuando se pone en
juego (se arrisga) algo. No se trata aquí del problema de los costos,
que pueden calcularse previamente y que se pueden sopesar en
relación a los beneficios. Se trata, más bien, de una decisión que, tal
como se puede prever, se lamentará más tarde en el caso que acurra
un daño que se esperaba poder evitar. (LUHMANN, 1992, p. 53)

No cenário das nanotecnologias, considerando-se a velocidade das
descobertas e as vantagens de suas diversas aplicações, não é diversa a
preocupação de avaliação de quanto a sociedade está disposta a arriscar
para desfrutar das vantagens, assumindo posteriormente os danos
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decorrentes. Não é o caso de que o arrependimento pela tomada de
decisões proporcione evitar danos, mas que “el cálculo de risgos se trata,
evidentemente, de lo opuesto: de un programa de redución al mínimo
del arrepentimiento; en todo caso, de uns posición inconsistente en el curso
del tiempo: primeiro así, luego de otro modo. De cualquier manera,
entonces, se trata de un cálculo temporal” (LUHMANN, 1992, p. 54).
A tomada de decisões está vinculada ao tempo, embora se saiba
que não se pode conhecer o futuro, sequer o futuro em relação às
próprias decisões, é nelas que se encontra adoção de condutas que
possam evitar prejuízos futuros estipulando-se correlações entre
conhecimento e capacidade de produção, risco e cálculo de
probabilidades. Através do que se propõe a chegar num conjunto de
decisões capazes de conferir à maior segurança contra erros. Assim,
conforme Luhmann, possibilidades de ações que podem produzir danos,
porém que, em princípio, sejam evitados pelos cálculos de probabilidade
e magnitude, pois se ocorrerem danos, que sejam ao menos, justificáveis.
Para as nanotecnologias, tal conduta apresenta-se adequada, enquanto
pesquisas ainda em fase incipiente não apontam caminhos menos
arriscados e produtos estejam sendo consumidos em larga escala em
nível global. A gestão do risco, neste caso, é uma extensão controlada da
esfera de ação uma vez que não se pode renunciar totalmente aos riscos
na atualidade, pois seria como renunciar a racionalidade (LUHMANN,
1992, p. 56-57).
Outro ponto de convergência entre a teoria luhmaniana e as
nanotecnologias consiste no fato de que se parte do pressuposto teórico
de que todo o obsevador deve orientar-se por uma distinção e observar
sem colocar-se como objeto da observação, primeiramente distinguindo
algo diante de todo o seu contexto de forma que não se pode observar
apenas o “objeto”, mas traçar distinção entre um e outro lado. Em outras
palavras, exercitar a capacidade de distinguir as distinções, em primeiro
momento, distinguindo o objeto de todo o contexto e, após, especificar
outros aspectos da distinção, a partir do contexto (LUHMANN, 1992, p.
58). O ponto convergente com as nanotecnologias está contido no fato
que as diversas áreas da ciência, e o Direito, buscam desfrutar dos
benefícios e, em certa medida, identificar os possíveis riscos, porém
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inseridos já na realidade deste avanço tecnológico através do consumo
em larga escala. Luhmann (1992, p. 61) ainda refere que mesmo a
negação de um risco pode gerar outro risco, o conceito de risco consiste
então em um “acuerdo de contingencia de alto nível” fechando a
possibilidade de divergência de opiniões entre observadores
(LUHMANN, 1992, p. 60).
Assim, Luhmann (1992, p. 62), leciona que o risco acaba
convertendo-se em uma variante de distinção entre favorável/
desfavorável, até mesmo por que, em todos os casos, é impossível
alcançar nível de segurança absoluto, sempre haverá um imprevisto que
pode acontecer. Oposta a esta ideia de risco, tem-se o conceito de
segurança, que Luhmann denomina de “conceito vazio” ou “conceptoválvula-de-escape” tomando-se em conta as expectativas sociais uma vez
que tem um nível variável de exigencia, delineando mais espaço para
cálculo de riscos. A partir do binário risco-segurança, Luhmann (1992, p.
63) entende ser possível encontrar um esquema de observação capaz de
calcular todas as decisões e o seus riscos. Da mesma forma, Luhmann
(1992, p. 65), distingue risco/perigo, desenhando por fim o conceito de
risco. Sendo que a distinção por ele proposta supõe uma insegurança em
relação a danos futuros, apresentam-se então duas possibilidades. A
primeira considerando os possiveis danos como consequencia da decisão
e, então, se está falando de risco; e a segunda quando se julga estar
tratando de danos provocados externamente, ou seja, atribuído ao meio
ambiente, e, neste caso, se está falando de perigo. Dentro desta
perspectiva as nanotecnologias estão inseridas no conceito luhminiano de
risco e torna-se necessário refletir, com o mesmo empenho com que se
tem tratado de desenvolver novas nanotecnologias e nanomateriais em
busca de seus benefícios. Segundo o teórico, a sociedade moderna é
caracterizada por ser uma sociedade do risco e não há sequer uma
conduta livre de risco, eles são inevitáveis quando se tomam decisões, até
mesmo não decidir é uma decisão. A questão posta não está em não
decidir, mas fomentar mais investigações competentes a apontar o
caminho do risco à segurança, ainda que a prática mostre que quanto
mais pesquisas e conhecimento, com mais aspectos e mais incertezas com
relação ao futuro, consequentemente mais riscos (LUHMANN, 1992, p.
72-73).
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Considerando-se a Teoria do Risco de Niklas Luhmann e o contexto
das nanotecnologias e nanoprodutos, suas características e aplicações,
bem como aspectos que tangenciam os possíveis riscos, há que se
concentrar atenção de que os possíveis danos decorrentes da utilização
das nanotecnologias não dependerá de um único acontecimento, a
insegurança está contida no fato de que há um conjunto de circunstancias
a serem consideradas para uma adequada gestao dos riscos, e, ainda que
se saiba da impossibilidade de eliminá-los totalmente, minimizá-los já
demonstrará adoção de uma conduta precaucional coerente.
Será preciso especificar a noção de risco que atravessa a presente
pesquisa:
O risco consiste nas consequências indesejadas e danos futuros
decorrentes dos processos de tomada de decisão (de um determinado
sistema), havendo certa possibilidade de controle, e vincula-se às
decisões tomadas no presente, consistindo-se na face construtiva da
distinção risco/perigo, pela sua maior suscetibilidade ao controle
das decisões, a partir da constatação de que as decisões vinculam o
tempo, ainda que não se possa conhecer suficientemente o futuro,
nem mesmo o futuro produzido pelas próprias decisões do
sistema. (...) Já o perigo detém o sentido de descrever situações em
que as consequências indesejadas são provenientes do ambiente
(externas ao sistema observado). (LUHMANN, 1992, p. 65)

A natureza não necessita do ser humano, mas a recíproca não é
verdadeira. Todavia, há fortes indícios no comportamento humano que
parecem esquecer esta relação de dependência. O ser humano esquece
que os movimentos naturais ocorrem mesmo que não se queira, mas os
acontecimentos provocados pelo ser humano dependem de sua
deliberação (MARTINS; ENGELMANN, 2015, p. 616), momento que se
verifica o nascedouro de outra faceta da noção de risco que, a partir de
Niklas Luhmann (1992, p. 45), apresenta dois focos de exame: “(...)
segundo seja o caso de que alguém participe no risco como portador de
decisões ou como afetado por estas decisões”. Diante desses dois
caminhos, dificilmente se poderá vislumbrar, com facilidade, um
encontro de ideias, gerando o consenso na tomada de decisões. Quais
decisões? Prosseguir ou não com as pesquisas e a produção à base das
nanotecnologias?
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A catalogação de “risco” trazida por Luhmann pode ser
caracterizada como um conceito restrito. Ao lado dele, pode ser
identificado um conceito mais amplo de risco, incluindo aquilo que
Luhmann denomina de perigo. Desta forma, pode-se desenhar uma “zona
de risco” como, por exemplo, “as regiões onde terremotos são, por causa
da localização geográfica, frequentes; ou se referem ao risco de uma
guerra nuclear; ao risco de uma epidemia ou ao risco da desertificação
em regiões com um uso excessivo do solo”. Esta concepção ampliada
busca sublinhar a “emergência de futuros eventos danosos para o
homem, sejam elas consequências da sua ação individual, resultado nãointencionado da ação coletiva ou simplesmente fenômenos naturais com
efeitos negativos para a sociedade” (BRÜSEKE, 2005, p. 39).
As nanotecnologias poderão enquadrar-se nessa concepção
ampliada do risco, delineando uma “zona de risco”, na medida em que
terão condições de causar danos ao meio ambiente, os quais, num
segundo momento, estarão provocando fenômenos naturais negativos ao
conjunto do Sistema Social (MARTINS; ENGELMANN, 2015, p. 617).
O conceito de risco e perigo de Tavares e Schramm (2015, p. 246),
possui conexão com os conceitos de Luhmann. Esses autores distinguem
risco e perigo dizendo: “o termo perigo expressa o estado real de ameaça
ao bem-estar, podendo chegar ao dano, caso as medidas protetivas não
sejam tomadas”. Enquanto risco refere-se a “eventos negativos possíveis
prováveis de se realizarem”, em algumas situações o risco é quantificável
(quando se atribui probabilidade conhecida de ocorrência ou não de
consequências indesejáveis) em outras, qualificável ao designar a
ocorrência ou não de eventos indesejáveis e a severidade dos mesmos
(TAVARES; SCHRAMM, 2015, p. 24). Contudo, tanto para Luhmann
quanto para Tavares e Schramm, o tomador de decisões deve estar ciente
que é também destinatário de seus resultados; Tavares e Schramm (2015,
p. 246) ainda ressaltam que com base nos conceitos de certeza, incerteza e
de risco, perigo e dano é que o “observador terá a capacidade, mesmo
que questionável, de decidir pela aplicação de uma ou outra medida”.
Este parece ser o ponto nevrálgico: a responsabilidade pelas
decisões e atos humanos em relação às consequências que elas geram na
natureza. Quem está preocupado com isso? Quem se responsabilizará
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frente às atuais e futuras gerações de humanos? Deveria haver uma
condição preliminar para os avanços científicos e as investidas na
descoberta de todos os “segredos” da natureza. Qual o motivo destas
inquietações? As mudanças estão se processando num ritmo cada vez
mais acelerado, sem que se tenha condições de avaliar e dimensionar os
riscos gerados por essa decisão de prosseguir. Do que se está falando?
Quais são os riscos? É aí que ingressa a importância do princípio da
precaução, para construir um modelo de gestão de riscos, amparado
também, nas normas ISO.
Conclusão
Com estas reflexões o presente capítulo teve por objetivo elencar as
concepções sobre nanotecnologia e nanoproduto, tratar das diversas
aplicações e sobre as características físico-químicas que abrem um novo
horizonte na pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Este novo
horizonte chancelado pelo avanço no desenvolvimento que impacta a
economia global e a vida das pessoas. Em razão da expansão e da
diversidade de produtos com nanotecnologias aplicadas, e das incertezas
quanto aos riscos, é relevante inserir as nanotecnologias dentro da
perspectiva de risco enunciada na Teoria do Risco de Niklas Luhmann. O
ser humano e o meio ambiente são os destinatários finais das descobertas
do mundo nano e mesmo diante das promessas quanto aos benefícios
não se pode deixar de refletir (e agir) quanto a possibilidade de riscos.
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A ISO, SUAS NORMAS E ESTRUTURAÇÃO:
POSSÍVEIS INTERFACES REGULATÓRIAS
Wilson Engelmann
Patrícia Santos Martins

Introdução
A ISO, Organização Internacional de Padronização, organização
internacional não-governamental, sem fins lucrativos, composta por mais
de 100 países-membros, é também identificada como uma federação
internacional de organizações de normalizações que emite normas
técnicas internacionais com o objetivo de proporcionar benefícios
tecnológicos, econômicos e sociais. Além disso, suas normas contribuem
na harmonização de especificações técnicas de produtos e serviços que
possibilitem uma indústria mais eficiente acedendo com eficiência a
mercados internacionais (ISO, 2016, Histórico da ISO).
Sediada em Genebra, Suíça, é uma organização internacional nãogovernamental, sem fins lucrativos, com ampla representatividade. É,
além disso, especificada como uma federação internacional de
organizações de normalizações. Atualmente figura como a maior
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desenvolvedora de normas voluntárias no mundo. Tais normas
estabelecem especificações para produtos, serviços e boas práticas,
ajudando a tornar a indústria mais eficiente e eficaz. Conforme
informações publicadas na página eletrônica da ISO, “são desenvolvidas
através de consenso global, que ajudam a quebrar as barreiras ao
comércio internacional” e “ajudam as empresas a acederem a novos
,
‘
j g ’
e facilitam o comércio global livre e justo” (ISO, 2016, Home – Benefício
dos Padrões Internacionais), “e todas as suas normas, aprovadas por
consenso, são voluntárias, ou seja, a sua adesão não acontece por força de
lei – embora alguns países, ao adotarem as normas ISO, tornem-nas
compulsórias –, mas sim por pressões comerciais, sociais ou por mero ato
de vontade” D’ SEP, 2004, p. 151), evidenciando o caráter econômico da
certificação. Todavia, ao referir sobre as pressões econômico-financeiras,
incentivando organizações a aderirem ao Sistema de gestão da qualidade
ISO, Rothery (1993, p. 2) comenta sobre a importância da adoção da ISO,
esclarecendo que “na realidade, todos os fabricantes, em especial aqueles
que vendem para estatais e multinacionais, adotam a norma e produzem
evidências disso, de modo que a chamada norma ‘voluntária’ está, na
verdade, tornando-se obrigatória por questões de mercado”.
São utilizadas com ferramentas úteis a demonstrar a capacidade
das organizações de atenderem aos princípios de desenvolvimento
sustentável, razão pela qual cada norma possui um conjunto de
princípios norteadores que convergem para os desafios propostos em
documentos internacionais, envolvendo redução de emissão de gases,
proteção ambiental e gestão de recursos a partir de condutas que
possibilitem um desenvolvimento que atenda às necessidades do
presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras
à
ó
D’ SEP, 2004, p. 37).
No Brasil, a ISO tem representação através da ABNT, pessoa
jurídica de direito privado, reconhecida como de “Utilidade Pública”
pela Lei Federal nº 4150 de 1962. Seu estatuto está disponível para
consulta pública na página eletrônica http://www.abnt.org.br. A
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Associação integra o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial1 encabeçado pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (CONMETRO), seus Comitês
Técnicos e o INMETRO.
Com o advento das nanotecnologias e envolvendo questões
estratégicas para o desenvolvimento, por iniciativa do Ministério de
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, foi inaugurado, em 23 de
novembro de 2009, o Fórum de Competitividade de Nanotecnologia.
Inicialmente foi articulado em quatro eixos temáticos: mercado, marco
regulatório, recursos humanos e cooperação internacional (NANOLEI, 24
de abril de 2012). Foi concebido com a finalidade de apoiar a discussão e o
encaminhamento de iniciativas e programas do segmento nanotecnológico
a fim de fomentar a competitividade do país no mercado mundial e
possibilitar o diálogo entre o setor privado, governamental e a academia,
segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC, 12
nov. 2017). O Fórum de Competitividade teve participação conjunta com o
ISO TC 2292 através de um grupo especial. O trabalho de participação junto
ao ISO TC 229 teria sido estratégico para a efetiva participação e votação
nas decisões sobre normalização, contudo, após as duas últimas reuniões
ocorridas em 2012 as atividades do Fórum de Competitividade foram
descontinuadas, prejudicando o Brasil com relação à participação no ISO
TC 229.
É possível considerar que o Comitê Interministerial de
Nanotecnologia (CIN), criado a partir da Portaria Interministerial nº 510
de 09 de julho de 2012, possa suceder o Fórum de Competitividade de
Nanotecnologias, uma vez que tem a finalidade de assessorar os
Ministérios representados no Comitê, na integração da gestão e na
coordenação, bem como no aprimoramento das políticas, diretrizes e
ações voltadas para o desenvolvimento das nanotecnologias no País. Até
o presente, entretanto, o Brasil mantém a conduta de se abster no que se

Sistema Nacional de Metrologia instituído pela Lei nº 5966 de 1973.
ISO TC 229 é o Comitê Técnico encarregado das normalizações no domínio das
nanotecnologias. Disponível em: <http://www.iso.org>. Acesso em: 15 out. 2017.
1
2
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refere às sugestões e voto no ISO TC 229, fato que reflete como prejuízo
às bases científicas e regulatórias.
O presente capítulo pretende abordar aspectos relativos à
Organização Internacional de Padronização (ISO), estudar os elementos
estruturantes de suas normas e o reconhecimento da instituição em nível
mundial, bem como propor uma alternativa de interface regulatória no
âmbito das organizações, diante do avanço do desenvolvimento das
nanotecnologias e do espaço (ainda) não ocupado pelo direito no que tange
a vigência de marcos regulatórios nanoespecíficos. Entretanto, importa
ressaltar que a autorregulação deve ser analisada a partir da conveniência
das organizações, considerando os objetivos e a política da organização,
inclusive quanto às questões de responsabilidade social e ética empresarial.
Os processos que envolvem a autorregulação estão diretamente
ligados ao processo de tomada de decisões, segundo sugere Jon Elster
(1996, p. 36), em processos que envolvem a tomada de decisões deve se
utilizar a tomada de decisões de baixo risco maximizando a utilidade
esperada, “uma decisão racional”. Segundo o autor, a teoria das decisões
de baixo risco orienta a adotar a ação que esteja associada a mais alta
utilidade esperada. No cenário das nanotecnologias e a partir de
pressupostos como a transparência e a boa fé, a adoção de condutas
precaucionais que permitam o acesso às informações aos consumidores,
através da autorregulação, aparentemente aponta para a decisão racional
cujo resultado poderá ser de maximização dos potenciais com controle e
gestão dos riscos.
Ressalta-se que, segundo Jon Elster, os conceitos de racionalidade e
otimização não são sinônimos:
La manera habitual de definir conducta racional es apelando a algún
concepto de optimización. Es decir que se disse que el agente
racional elige uma acción que no sólo es un médio para el fin, sino el
mejor de todos los médios que cree disponibles. (ELSTER, 2006, p. 68)

Para o autor, a racionalidade implica “consistencia de metas y
creencias”, assim “nunca habría que caracterizar una creencia, una
acción, o un modelo de conducta como racional a no ser que se este
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dispuesto a afirmar que la racionalidad explica que los que se dice es
racional” (ELSTER, 2006, p. 68).
A racionalidade estratégica, segundo Elster (2006, p. 71), consiste no
enfoque estratégico da conduta humana que se formaliza através da
aplicação da teoria dos jogos3 que seria melhor denominada se fosse teoria
das decisões interdependentes. Ao se retomar o tema das nanotecnolocias e
as possibilidades de interfaces regulatórias através da adoção de sistemas
de gestão ISO, observa-se que as organizações devem analisar com a
estratégia da autorregulação, de forma a antecipar as decisões dos demais
atores antes de tomar sua própria decisão. Considerar os atores envolvidos,
,
“respostas” – ou expectativas com relação à
segurança no uso de nanoprodutos e nanotecnologias, principalmente
através do efetivo exercício do direito à informação, para atingir o melhor
resultado que se pode obter.
Características e o reconhecimento internacional
As normas ISO são importante fonte de know-how tecnológico em
países em desenvolvimento, pois podem utilizá-las para o acesso a áreas
Teoria dos Jogos: teoria que trata o estudo das decisões em situação interativa e tem como
base a análise de problemas por meio da interação entre os agentes, pode também ser
“
çõ
çõ
çõ
”
C
A
ç
Faculdade da Serra Gaúcha, 2004). Há registros sobre a teoria dos jogos que remontam ao
século XVIII. Em correspondência dirigida a Nicolas Bernoulli, James Waldegrave analisa um
jogo de cartas chamado Le Her e fornece uma solução. A solução por ele apontada é um
equilíbrio de estratégia mista. Contudo, Waldegrave não estendeu sua abordagem para uma
teoria geral. Em 1913, Ernst Zermelo publicou o primeiro teorema matemático da teoria dos
jogos; o teorema afirma que o jogo de xadrez é estritamente determinado, isto é, em cada
estágio do jogo, pelo menos um dos jogadores tem uma estratégia em mãos, que lhe dá a
vitória ou conduzirá o jogo ao empate. John von Neumann, em 1928, demonstrou que todo o
jogo finito de soma zero com duas pessoas possui uma solução em estratégias mistas. Em
1950, o matemático John Forbes Nash Júnior publicou quatro artigos para a teoria dos jogos
não-cooperativos e para a teoria de barganha. Nash provou a existência de um equilíbrio de
estratégias mistas para jogos não,
‘
ibrio de Nash’, e sugeriu
uma abordagem de estudos de jogos cooperativos a partir da sua redução para a forma nãocooperativa. Ele criou a teoria da barganha e provou a existência de solução para o problema
da barganha de Nash. Disponível em: <https://www.ime.usp.br>. Acesso em: 20 out. 2017.
3
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de conhecimento em que não possuem experiência e/ou recursos;
melhorando o acesso aos mercados globais, pois definem características
que produtos e serviços devem cumprir para mercados de exportação,
representando uma via de acesso igualitário de participação justa no
comércio internacional (ISO, 2016, Home – Benefício dos Padrões
Internacionais).
Além disso, a certificação proporciona valorização do ser humano
no âmbito das organizações que culminam em melhor utilização de suas
competências na resolução dos problemas, gerando, ao fim, a busca
constante de excelência, de sorte que, numa visão organizacional, a
certificação corresponde ao conjunto de atributos essenciais à
sobrevivência das organizações no mercado altamente competitivo
(RODRIGUES, 2011, p. 81).
Desse modo, a ISO busca proporcionar método de padronização
em especificações e procedimentos, para utilização em nível mundial,
através das normas que publica. A própria organização segue processos
de padronização em seus procedimentos, verificável através das etapas
instituídas para a concepção de normas. As normas vigentes passam
periodicamente por revisões, o “protocolo da ISO requer que, todas as
normas sejam revisadas pelo menos a cada cinco anos para determinar se
elas devem ser confirmadas, revisadas ou aperfeiçoadas”; no caso da ISO
9001, esta tarefa é encargo do Comitê Técnico TC 176 da ISO (MELLO,
2009, p. 3). Isso é o que ocorreu recentemente com a norma ISO 9001:2008,
atualmente identificada como ISO 9001:2015, com vigência a partir de
setembro de 2015; ou seja, inicialmente foi publicada a versão DIS ISO
9001:20154, após esta etapa, a ISO publicou a versão final.
A NBR ISO 9001:2015, com vigência a partir de 2015, passou por
um processo de ampla divulgação das alterações no sentido de incluir o
pensamento voltado ao risco com o fito de agregar a visão de risco aos
princípios já constantes na norma para sistemas de gestão da qualidade.
A peculiaridade das normas ISO de gestão consiste na possibilidade de
aplicação para quaisquer ramos de atividade devido ao caráter genérico

4

DIS: Draft International Standard.
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de seus requisitos. Além disso, integram uma família de normas que
podem ser adotadas em conjunto. À organização incumbe, definição do
escopo, extensão e propósito principal (MELLO, 2009, p. 7).
O processo de revisão da NBR ISO 9001:2008 iniciou em 2013 com
o Committee Draft; em maio de 2014, foi publicada a versão DIS,
posteriormente foi publicada a versão final, denominada FDIS 5; por fim,
em setembro de 2015, a publicação final da ISO 9001:2015. Essas são as
etapas de atualização e revisão das normas, informadas também em
conteúdo contido em aulas do curso à distância, ministrado através do
blog Total Qualidade (TOTALQUALIDADE, 2016, 04 de abril).
Na versão Draft, a ISO 9001:2015 surge com o “pensamento
voltado ao risco” em cada etapa de implementação, a preocupação com a
possibilidade de geração de riscos, seu correto dimensionamento e
comunicação. Isso significa dizer que, a cada definição de processos
dentro da cadeia organizacional, há que se levar em consideração, além
dos requisitos da norma, o risco possivelmente derivado daquele
processo. Logo, se no escopo da certificação a organização escolher pela
inclusão de áreas administrativas e financeiras além das áreas de
produção e laboratório, dentro de cada área, a possibilidade de riscos
deve ser analisada, registrada, comunicada e considerada para a tomada
de decisões. Outra alteração relevante constante na norma recentemente
revisada é a inclusão da determinação de “partes interessadas”. Significa
dizer, que além dos clientes, fornecedores e grupos diretamente ligados à
atuação da organização, poderá estar incluída em partes interessadas, a
sociedade, uma comunidade específica ou outra parte que a organização
eleger como “parte interessada” (TOTALQUALIDADE, 2016, 04 de abril).
A referida alteração ratifica a ideia de inserir em cada etapa dos
processos de uma organização, a cultura de gestão de riscos e a adoção
de condutas precaucionais. Tais orientações favorecem as organizações
no sentido de atender às metas constantes em diversos documentos
internacionais nos aspectos de proteção do ser humano e do meio
ambiente e da comunicação à sociedade quanto àquilo que se pratica no

5

FDIS: Final Draft International Standard.
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mercado. Até então os interesses econômicos e a competitividade do
mercado globalizado são determinantes para que as organizações
busquem oferecer produtos e serviços com diferenciais. Contudo, com as
alterações propostas, a adoção das normas pode significar uma
ferramenta de dupla função.
Projetada com foco na padronização, como uma ferramenta de
gestão competente para a propulsão da organização no mercado, poderá
ser também utilizada como meio de demonstrar a visão da organização
através de processos de comunicação em toda a cadeia produtiva e, para
além dos limites das organizações, em face de partes interessadas, não
diretamente vinculadas contratualmente a ela, mas indiretamente
afetadas pela sua atividade (MARTINS; ENGELMANN, 2015, p. 615).
Logo, fica reconhecida a importância da certificação dos sistemas
da qualidade, gestão de riscos, gestão ambiental entre outros obtidos a
partir das normas ISO, pois representa valor agregado ao produto ou
serviço, paralelamente à credibilidade proporcionada pelos processos de
comunicação. Além disso, sabe-se que a adoção de um sistema de gestão
de qualidade representa, para o mercado consumidor, a garantia de que
os produtos e serviços ofertados estão dentro das especificações e
possuem as características adequadas para o fim a que se destinam, além
de assegurar a manutenção do padrão de especificação.
Do mesmo modo, que os interesses econômicos impõem a uma
organização a necessidade de introduzir, em sua visão estratégica, a
implantação de um sistema de gestão para a obtenção da certificação. Há
interesses econômicos que incluem, por exemplo, a questão, já referida de
g
g
. S g
D’ SEP 2004, p. 43), “a
gestão será ambiental, quando levar e consideração o impacto de suas
atividades sobre o meio ambiente, bus
,
‘
õ ’
‘
”. Também sobre a questão
ambiental, importa dizer que a prevenção é o fundamento de
instrumentos e políticas ambientais que contribuem para que ocorra o
desenvolvimento sustentável. Con
D’ SEP 2004, p. 47), a
prevenção deve ser o foco na proteção ambiental, pois os danos nesta
esfera, geralmente são irreparáveis. Dentro da visão de um “pensamento
voltado ao risco”, a questão ambiental é apenas um aspecto a ser levado
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em conta que contribui para a proteção ao ser humano. Nesse sentido, é
correto afirmar que adotar a estratégia da gestão de possíveis riscos pode
significar também, a visão da organização referente ao princípio da
precaução nos limites de sua atividade face à preservação do bem estar e
dignidade humana e seu meio ambiente.
A norma de gestão ambiental ISO 14001:2015, assim como a norma
ISO 9001:2015, passou por revisão para inclusão de novidades desde “o
seu foco mais estratégico de atuação, até adoção de alguns conceitos já
consagrados em outras áreas de gestão” uniformizando-a e
harmonizando as diversas disciplinas com o objetivo de “ampliar a
abrangência do sistema de gestão ambiental, para que os resultados
obtidos sejam consistentes e alinhados à Política de Gestão de forma
profunda” (HORN, 2016). Das alterações recentemente propostas pela
ISO, também se pode estudar as que ocorreram na norma ISO 14001:2015.
Segundo o autor, pode-se observar uma alteração significativa na nova
versão da norma ISO 14001:2015 na expressão “ciclo de vida do
produto”, um conceito relacionado às fases pelas quais um produto passa
durante o tempo em que está no mercado e a performance de um
produto para os consumidores, o desempenho dos concorrentes e o
surgimento de alternativas ou soluções, desde a sua introdução até seu
declínio. Com a revisão, amplia-se a definição de ciclo de vida,
requerendo que as organizações olhem para além do tempo de duração
de um produto, inclui a necessidade de analisar para além de seus
processos internos, “enxergar além dos limites físicos”. É neste sentido
que a abordagem de “ciclo de vida” torna-se uma inovação, pois torna
essa ampliação da visão do sistema de gestão um requisito a ser atendido
(HORN, 2016). Assim, as revisões visam atualizar o sistema de normas
(de gestão e especificação) evidenciando a possibilidade de serem
amplamente adotadas como uma família de normas. Uma família de
normas capaz de integrar um sistema integrado de gestão (SIG).
A estrutura dos sistemas integrados de gestão é bem explicada na
página eletrônica ISO Tools Excellence (2016), que aborda o tema da
seguinte forma:
La estructura de los Sistemas Integrados está formada por un
tronco y tantas ramas como sistemas estén integrados. El tronco
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corresponde con el sistema de gestión común de las áreas a
integrar, por ejemplo de calidad, medio ambiente y seguridad
laboral y, quedarán incluidos la política, recursos, planificación,
control de las actuaciones, auditoría y revisión del sistema. Cada
rama acogerá los elementos particulares de cada uno de los
sistemas que se quieren implantar. Normalmente, un Sistema de
Gestión Integrado se compone de la siguiente estructura: política
de gestión integrada, organización, planificación, sistema de
gestión integrada, capacitación y cualificación, documentación del
sistema y control, implantación, evaluación y control del sistema
integrado, mejora del sistema y comunicación (ISOTools, 2016,
¿Qué es la integración de sistemas de gestión?)

Um sistema de gestão integrada pode ser representado no exemplo
da figura a seguir (Figura 1), de modo que as normas ISO possibilita às
organizações a adoção individual ou conjunta de diversas delas,
combinando-as com normas de outros organismos de normalização,
conforme o escopo e a política da própria organização.
Figura 1. Representação de Sistema de Gestão Integrado

Fonte: www.isotools.org
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A utilização como ferramenta eficiente de gestão visa auxiliar as
organizações na utilização de seus recursos de forma maximizada,
conforme o exemplo da figura, foram conjugadas as normas ISO 9001 para
Gestão da Qualidade, ISO 14001 para Gestão Ambiental e OSHAS6 18001.
A possibilidade de implementação em qualquer tipo de atividade 7
faz parte do conjunto de fatores que contribuem para o reconhecimento
das normas ISO pelo mundo.

Occupational Health and Safety (OH&S). Modelo de sistema de gestão mais reconhecido
para a certificação OH&S. Foi desenvolvida através de uma colaboração sem paralelos entre
os principais organismos de certificação em conjunto com organismos e depositários
normativos. Com uma estrutura baseada em riscos com total correspondência da ISO 14001,
alcançou alto grau de compatibilidade com outros modelos de sistemas de gestão,
introduzindo-a com facilidade em muitas organizações.
7 Certificado de qualidade: Desembargador do TRF-4 consegue ISO 9001 inédito na
Justiça Federal. Notícia Publicada na página eletrônica Consultor Jurídico (https://www.
conjur.com.br) é exemplo de implementação da norma ISO 9001 para Gestão da
Qualidade. O gabinete do desembargador Jorge Antonio Maurique, do Tribunal Regional
Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, acaba de conseguir o primeiro ISO 9001 entre
todos os gabinetes de TRFs do Brasil. A mais importante certificação de sistema de gestão
de qualidade (SGQ) no mundo foi concedida no dia 11 de outubro pela International
Organization for Standardization, com sede em Genebra, na Suíça. Maurique deu início ao
processo de implantação da certificação de qualidade em 2015, visando ao
aperfeiçoamento da gestão de trabalho. Ele se inspirou no gabinete do ministro do STJ
José Arnaldo da Fonseca – aposentado em 2005 -, que conseguiu o selo de qualidade da
Fundação Carlos Alberto Vanzolini (SP) em 2004. Em junho, o processo já estava sob os
cuidados de auditores externos, para análise dos procedimentos implantados no
gabinete, a fim de checar as conformidades. Para o desembargador, a implantação do
SGQ no gabinete, especializado em matéria tributária, não significa somente redução no
volume de processos, mas também agilidade na apreciação dos litígios. Segundo recente
relatório do Conselho Nacional de Justiça, as ações de dívidas tributárias ocupam a
segunda posição no ranking de demandas que a Justiça recebe. Hoje, o gabinete julga em
até 40 dias todos os recursos distribuídos pelo processo eletrônico (e-proc), número bem
abaixo da meta estabelecida para a concessão da certificação, que é de 120 dias.
Atualmente, o acervo não passa de 400 ações, pois o sistema permite mais rapidez na
elaboração das decisões, garante o desembargador. Na maioria das vezes, a ISO 9001 é
solicitada por empresas privadas, que se beneficiam comercialmente desta conformidade
aos olhos dos consumidores. Adaptar as especificidades de uma repartição pública às
x gê
SO
,
M
. “D
uma empresa, aqui nossos clientes são as partes, advogados e defensores públicos.
Tivemos que justificar vários pontos que não podiam ser implementados aqui como são
6
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Tal reconhecimento da Organização ISO é verificável através da
sua ampla aceitação em diversos países, nas diferentes formas de atuação
de cada membro. No total são 163 membros, 119 organismos membros
(ou membros de pleno direito), 40 membros correspondentes e 04
membros assinantes. O mapa a seguir (Figura 2) identifica a extensão e a
abrangência das normas ISO no mundo.
Figura 2. Mapa de participação da ISO no Mundo

Fonte: ISO.ORG, 2016, ISO members.

É relevante a participação dos organismos membros, pois
influenciam o desenvolvimento de padrões ISO e da estratégia através da
participação e voto nas reuniões técnicas e políticas ISO. Os membros
correspondentes observam o desenvolvimento de normas e estratégias
ISO participando de reuniões técnicas e políticas apenas como

g
ç
”. O motivo é porque a ISO 9001 exige uma padronização de
todos os procedimentos adotados durante a rotina de trabalho, chamada de abordagem
de processos. Tudo que é feito deve constar em um protocolo documentado de maneira
. “A
g
,
g
,
documenta. A primeira coisa foi documentar. Quando você começa a escrever, você passa
a perceber o que deve ser feito para evitar erros e atrasos. Essas ações corretivas
ç
”,
K h L
Com informações da
Assessoria de Imprensa do TRF-4. Disponível em: <http://www.conjur.com.br>. Acesso em
17 out. 2017.
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observadores. Os membros assinantes podem se manter atualizados com
relação aos trabalhos da ISO, mas não podem participar, nem mesmo
adotando as normas internacionais ISO nacionalmente.
Em âmbito nacional, pode-se aferir a adesão aos sistemas de gestão
proposto pela ISO através de amostra do número de certificações
concedidas, por unidade da federação, entre os anos de 2004 a 2016, para
as normas ISO 14001:2004, ISO 14001:2015 (Tabela 1).
Tabela 1. Empresas Certificadas em Gestão Ambiental pelas Normas ISO

Fonte: INMETRO8, 2016, 14 nov. de 2016 – com adaptações dos autores.

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) é uma autarquia
federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que
atua como Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial (Conmetro), colegiado interministerial, que é o órgão normativo do
8
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É possível verificar que o Estado de São Paulo tem um aumento anual
gradativo no número de certificações em Gestão Ambiental. Enquanto no
Rio Grande do Sul há um decréscimo do número de certificações. Dos
Estados com maior número de certificações, encontra-se São Paulo com 760
certificações, Rio de Janeiro com 137 e Minas Gerais com 117 (Tabela 2).
Tabela 2. Empresas Certificadas em Gestão da Qualidade Norma
ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015

Fonte: INMETRO, 2016, 14 nov. de 2016 – com adaptações dos autores.

Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro).
Objetivando integrar uma estrutura sistêmica articulada, o Sinmetro, o Conmetro e o
Inmetro foram criados pela Lei 5.966, de 11 de dezembro de 1973, cabendo a este último
substituir o então Instituto Nacional de Pesos e Medidas (INPM) e ampliar
significativamente o seu raio de atuação a serviço da sociedade brasileira. Disponível em:
<http://www.inmetro.gov.br>. Acesso em: 14 out. 2017.
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As tabelas (Tabelas 1 e 2) demonstram o crescente interesse e
adesão das organizações às normas ISO, consolidando o aspecto de
credibilidade conferido através das certificações. A crescente adesão
também se dá em razão da atualização constante da Organização ISO
com relação ao desenvolvimento de novos padrões e comunicação
constante com a comunidade científica, técnica e sociedade como um
todo. Esse trabalho é consequência da estratégia da organização ISO de
definir metas para serem atingidas por períodos. Conforme divulgação
da própria ISO, recentemente foram definidas as estratégias de
desenvolvimento da organização para o período 2016/2020, do que se
pode observar a preocupação com a solidez da instituição e a meta de
responder a um futuro em que a tecnologia, a economia e a legalidade,
assim como os desafios ambientais, sociais e políticos exigem melhoria
contínua, ou seja, o envolvimento das partes interessadas. Também
consta como meta a ser atingida: desenvolver padrões de alta qualidade
através da adesão global da ISO, utilização da tecnologia de modo eficaz,
e enfoque especial à comunicação. A expressão que marca a identidade
desse plano estratégico para 2016/2020 é “normas ISO uso em toda a
parte” (ISO, 2016, Estrategy, 14 nov. de 2016).
As normas ISO e a sua categorização jurídica
Faz parte da tradição jurídica a crença no caráter cogente das
normas para que se possa caracterizá-las como jurídicas. Com o
surgimento das nanotecnologias, essa característica deverá ser
analisada e possivelmente substituída, a fim de se ter alternativa do
ingresso do Direito no cenário dessa verdadeira Revolução TecnológicoCientífica. Será preciso aprender a lidar com normas que sejam
catalogadas como jurídicas pelo implemento de sua finalidade e não
simplesmente levando em consideração a autoridade criadora
(MARTINS; ENGELMANN, 2015, p. 617).
Conforme anteriormente tratado, no âmbito nacional, as normas
ISO têm na ABNT o foro nacional de normalização por reconhecimento
da sociedade brasileira desde a sua fundação, em 28 de setembro de 1940,
e confirmado pelo governo federal por meio de diversos instrumentos
legais. Através do trabalho da ABNT, em sintonia com governos e
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sociedade, o objetivo da instituição é fomentar o desenvolvimento de
mercados, políticas públicas, bem como defender os consumidores e, de
forma geral, contribuir para a segurança dos cidadãos. Assim, as normas
têm o objetivo de trazer benefícios tecnológicos, econômicos e sociais,
contribuem para “harmonizar as especificações técnicas de produtos e
serviços”, colaborando no aperfeiçoamento eficiente das organizações
além de quebrar as barreiras do comércio internacional. E o que se traduz
numa “conformidade com as normas internacionais” resulta em
credibilidade junto ao mercado consumidor (ISO, 2016, Escopo).
O INMETRO juntamente com o Comitê Brasileiro da Qualidade
(CB 25) da ABNT tem realizado acompanhamento dos impactos e
resultados das certificações dos Sistemas de Gestão da Qualidade com
base na norma ISO 9001 como meio de avaliar a credibilidade das
certificações no país. Consiste em pesquisa de satisfação junto às
empresas certificadas e, na última edição realizada, foram incluídas
empresas clientes não certificadas. Através da pesquisa buscou-se
responder aos questionamentos: Será que empresas clientes, ou seja, que
adquirem produtos e serviços fornecidos pelas empresas certificadas,
estão satisfeitas? Será que elas realmente dão preferência a comprar em
fornecedores certificados? Os resultados gerais denotam um maior nível
de satisfação com as empresas “certificadas” do que com as “não
certificadas” na relação comprador-fornecedor. Como resultado da
pesquisa, destaca-se os seguintes pontos (Tabela 3):
Tabela 3. Resultados obtidos na Pesquisa de Avaliação de Credibilidade das Certificações





a) três quartos das empresas consideram que a qualidade intrínseca dos produtos
produzidos pelos fornecedores certificados é melhor, e cerca de um quarto julga que
não existe diferença;
b) dois terços das empresas consideram que a qualidade do atendimento é melhor
nos fornecedores certificados. O terço restante julga que não existe diferença;
c) um percentual acima de 75% das empresas julga que o tratamento das reclamações
realizado por um fornecedor certificado é melhor do que o realizado pelos não
certificados. Mesmo as empresas não certificadas (59,4%), reconhecem que o
tratamento dos fornecedores certificados é melhor.

Melhoria que podem ser desenvolvidas
 A
ê
,
‘
’
,
x
de micro e pequenas empresas nesse grupo que não possui certificação ISO 9000. Esta
constatação sugere ações para a criação de uma base tecnológica acessível às
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empresas de pequeno porte e às que atuam no comércio.
A pouca exigência, entre as empresas, mesmo entre as certificadas, da certificação
ISO 9000 na seleção dos fornecedores. Este resultado sugere a realização de estudo
mais aprofundado sobre o real valor da certificação ISO 9000 no aumento da
confiança do comprador de que os seus requisitos serão atendidos pelo fornecedor.
A utilização da certificação ISO 9000 como ferramenta de propaganda, e na forma
imprópria, poderá vir a disseminar o descrédito quanto a sua eficácia.
Fonte: LOBO, 2016, Pesquisa Certificação ISO 9000.

Como resultado, constatou-se a necessidade de um posicionamento
muito firme das certificadoras em verificar, por ocasião de suas auditorias,
se o SGQ9 está realmente operando com eficácia, e se a marca de
conformidade está sendo usada corretamente (LOBO, 2016, Pesquisa
Certificação ISO 9000). Além disso, é possível verificar, no resultado da
pesquisa, que a pouca exigência de certificação por parte dos fornecedores
indica a possibilidade de que as organizações não associem a confiança no
fornecedor necessariamente ao fato de possuir a certificação, ensejando
estudos a respeito do tema.
O último ponto da pesquisa retrata que possivelmente o uso
inadequado da certificação como meio de propaganda, acarreta resultado
oposto do fim a que se propõe, pois dissemina descrédito quanto a sua
eficácia.
Aqui, cumpre destacar um parágrafo para inserir uma abordagem
acerca do escopo de certificação escolhido pelas organizações. Ao aderir
o sistema voluntário de autorregulação proposto através do conjunto de
normas de gestão (e especificação) da ISO, é definido pela Alta Direção o
escopo. É o escopo que define a abrangência do sistema, o tamanho e a
complexidade da documentação (registros em qualquer meio ou suporte
material que permita, por exemplo, a rastreabilidade), determinando, por
exemplo, quais tipos de produtos e serviços estão cobertos e a
justificativa de possíveis requisitos não aplicáveis, a definição do escopo
impacta nos recursos que deverão ser aplicáveis na implementação do
sistema de gestão, como também, após a confirmação da certificação,
impacta de forma positiva representando valor agregado. A natureza

9

Sistema de Gestão da Qualidade.
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voluntária da adoção e a discricionariedade quanto ao escopo
representam pontos frágeis da autorregulação considerando-se a
finalidade de interface regulatória para nanotecnologias, especificamente
pela possibilidade de que setores importantes da organização fiquem fora
do escopo, não assegurando que os processos sejam estudados, definidos,
documentados e comunicados com a mesma atenção que os processos
que estiverem dentro do escopo.
É possível se verificar, então, que são as pressões financeiras,
econômicas e de mercado que impõem às organizações a adoção das
normas voluntárias, especificamente neste caso as normas ISO, tornandoas mais competitivas e atraentes tanto aos fornecedores quanto aos
consumidores. Logo, buscar responder à questão quanto à natureza
jurídica destas normas, induz necessariamente o estudo de onde estão
inseridas, como classificá-las e se há e qual é, sua categoria. Nesse
sentido, responder a estas proposições aparenta ser uma alternativa útil
para identificar a natureza das normas.
Em primeiro lugar, há que se observar que se trata de normas de
adoção voluntária, todavia, de reconhecimento internacional no âmbito
de organizações privadas e instituições ou órgãos de governos, que
buscam demonstrar boas práticas de gestão e tornarem-se mais
competitivos no mercado interno e externo. Assim, não são postas pelos
Estados, mas são por eles reconhecidas através das instituições ou órgãos
aos quais foram outorgadas competências, no caso brasileiro, a ABNT. De
sorte que é viável considerar que integram o ordenamento jurídico, ainda
que possuam status normativo regulatório técnico.
Em segundo lugar, quanto à classificação, a ISO possui normas de
especificações e de gestão. Por fim, como antes referido, são normas
voluntárias, mas tão logo adotadas, as organizações passam a ter de
demonstrar o cumprimento de todo o ordenamento jurídico, através do
cumprimento de leis e resoluções vigentes e pertinentes à sua atividade
(MELLO, 2009, p. 5). Significa dizer, em consequência, que possuem
cunho eminentemente econômico e, em alguns casos, impõem a natureza
cogente de outras normas, é o caso da ISO 14001, norma de Gestão
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Ambiental10 que, dentre seus requisitos de cumprimento, já elenca a
necessidade de cumprimento por parte das organizações, das normas
legais e outras aplicáveis (resoluções e outros documentos de orientação)
à atividade especifica.
Porém, muito embora o cunho predominantemente econômico, e a
característica da não obrigatoriedade de adoção, a visão de proteção ao
ser humano e seus direitos está contida no bojo normativo da ISO, em
seus princípios e requisitos, a orientação para um “pensamento voltado
ao risco” e a possibilidade da organização definir quem são as “partes
interessadas”, para além dos interessados a ela ligados diretamente estão
presentes. Além disso, a ABNT, através do INMETRO, tem reconhecido a
Responsabilidade Social como fator relevante como ferramenta para
obtenção de “um mundo mais justo e próspero e como uma robusta
ferramenta para a sustentabilidade”. Por isso, tem incentivado e
acompanhado iniciativas como a construção da Norma Nacional de
Responsabilidade Social (INMETRO, 2016, Responsabilidade social).
Sobre os princípios ou chamados requisitos das normas, buscar-seá verificar as interfaces dos mesmos com a proposta dos oito princípios
para a supervisão de nanotecnologias e nanomateriais publicados pelo
NanoAction; conforme a seguir se pode verificar (Tabelas 4 e 5):
Tabela 4. Princípios e Requisitos das Normas ISO 9001; ISO 14001
Foco no Cliente*

Atender – e superar – as necessidades do cliente, importante
para atrair, manter a confiança e, portanto, adaptar-se às suas
necessidades futuras.

A Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) possui a Certificação em Gestão
Ambiental. Em 2004, a Unisinos foi a primeira universidade da América Latina a receber
esta certificação. O certificado atesta o comprometimento da universidade com o controle
dos impactos ambientais de suas atividades, produtos e serviços. Para a manutenção da
certificação ISO 14001, a universidade trabalha em um processo de melhoria contínua,
sempre atenta a novos meios e oportunidades. Escopo da certificação não inclui as demais
sedes, recentemente criadas. Contudo, já trabalham com algumas rotinas ambientais
alinhadas às operações do SGA em São Leopoldo. Em São Leopoldo, integram o escopo da
ISO 14001 todas as atividades de ensino de graduação e de pós-graduação, programas e
projetos de extensão, pesquisas básicas e aplicadas, além de atividades de apoio e
complementares. Disponível em: <http://www.unisinos.br>. Acesso em 20 out. 2017.
10
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Liderança*

Engajamento das
Pessoas*
Abordagem de
Processo*

Melhoria*
Decisão baseada em
evidências*
Gestão de
Relacionamentos*
Política Ambiental da
Organização**

Possuir um direcionamento ou missão unificados. Uma
liderança eficaz é essencial para garantir que todos entendam
o objetivo. Distribuir responsabilidades.
Equipes competentes, dedicadas e qualificadas em todos os
níveis da organização.
Entender a atividade como uma série de processos que se
juntam e funcionam como um sistema. Isto assegura que
pessoas, equipes e processos estejam familiarizados com as
atividades da empresa/organização e com elas conectados,
melhorando a eficiência.
Capacidade de reagir às mudanças no ambiente interno e
externo da organização.
Decisões devem ser tomadas tendo em conta a análise e
avaliação de dados.
Identificar os relacionamentos com partes interessadas,
fornecedores, clientes internos e externos, estabelecer um
plano e administrá-lo.
A política deve assegurar, dentro do escopo definido no
sistema, que esteja apropriada a natureza, escala e impactos
ambientais de suas atividades, produtos e serviços. Deve
incluir o comprometimento com a melhoria contínua, com a
prevenção de poluição; comprometimento em atender
requisitos legais aplicáveis e outros requisitos subscritos pela
organização que se relacionem com os aspectos ambientais;
fornecer a estrutura para o estabelecimento e análise de
objetivos e metas ambientais, seja documentada,
implementada e mantida; seja comunicada a todos que
trabalhem na organização ou que atuem em seu nome e,
esteja disponível para o público.

* Fonte: ABNT, 2015, p. 4-5.
** Fonte: ABNT NBR ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental, Cópia Impressa em 03/07/2008
pedido nº111824.

Tabela 5 – Princípios da Norma ISO 31000 – Gestão de Riscos
A Gestão de Riscos
Cria e Protege Valor

Parte Integrante de
todos os Processos
Organizacionais

A gestão de riscos contribui para a realização demonstrável
dos objetivos e para a melhoria do desempenho referente, por
exemplo, à segurança e saúde das pessoas, à segurança, à
conformidade legal e regulatória, à aceitação pública, à
proteção do meio ambiente, à qualidade do produto, ao
gerenciamento de projetos, à eficiência nas operações, à
governança e à reputação.
Não é uma atividade autônoma separada das principais
atividades e processos da organização. A gestão de riscos faz
parte das responsabilidades da administração e é parte
integrante de todos os processos organizacionais, incluindo o
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Gestão de Riscos é
parte da Tomada de
Decisões
Gestão de Riscos
aborda Explicitamente
a Incerteza
Gestão de Riscos é
Sistemática,
Estruturada e
Oportuna
Melhores Informações
Disponíveis

planejamento estratégico e todos os processos de gestão de
projetos e de mudanças.
Auxiliar os tomadores de decisão a fazer escolhas conscientes,
priorizar ações e distinguir entre formas alternativas de ação.
A gestão de riscos explicitamente leva em consideração a
incerteza, a natureza dessa incerteza, e como ela pode ser
tratada.
Uma abordagem sistemática, oportuna e estruturada para a
gestão e riscos contribui para a eficiência e para os resultados
consistentes, comparáveis e confiáveis.

As entradas para o processo de gerenciar riscos são baseadas
em fontes de informação, tais como dados históricos,
experiências, retroalimentação das partes interessadas,
observações, previsões e opiniões de especialistas. Convém
que os tomadores de decisão se informem e levem em
consideração quaisquer limitações dos dados ou modelagem
utilizados, ou a possibilidade de divergências entre
especialistas.
Gestão de Riscos Feita
A gestão de riscos está alinhada ao contexto interno e externo
sob Medida
da organização e com o perfil do risco
Gestão De Riscos
Reconhece capacidades, percepções e intenções do pessoal
considera Fatores
interno e externo que podem facilitar ou dificultar a realização
Humanos e Culturais
dos objetivos da organização.
Transparência e
O envolvimento apropriado e oportuno de partes interessadas
Inclusão
e, em particular, dos tomadores de decisão em todos os níveis
da organização assegura que a gestão de riscos permaneça
pertinente e atualizada. O envolvimento também permite que
as partes interessadas sejam devidamente representadas e
terem suas opiniões levadas em consideração na determinação
dos critérios de risco.
Dinâmica, Iterativa e
Deve perceber e reagir às mudanças. À medida que acontecem
capaz de reagir à
eventos internos ou externos, o contexto e o conhecimento
mudanças e facilita a
modificam-se, o monitoramento e a análise crítica de riscos
melhoria contínua
são realizados, novos riscos surgem, alguns se modificam
outros desaparecem.
Convém que as organizações desenvolvam e implementem
estratégias para melhorar a sua maturidade na gestão de
riscos juntamente com todos os demais aspectos da sua
organização.
Fonte: ABNT ISO 31000 – Gestão de Riscos – Princípios e Diretrizes.

Ressalta-se que os princípios da norma de Gestão Ambiental são os
mesmos da norma de Gestão da Qualidade, modificando-se no que se
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refere à Politica Ambiental da organização. Tais princípios visam
valorizar o ser humano enquanto integrante da organização,
assegurando-lhe condições para integrar-se de forma eficiente aos
processos diretamente ligados à sua atividade laboral com eficiência. O
requisito que elenca o “engajamento das pessoas” na prática é obtido
através de políticas da organização de valorização do trabalho, como por
exemplo, dar acesso a treinamentos, estabelecer um plano de valorização
da carreira com acesso ao ensino ou cursos de interesse, possibilitar
meios de valorização do trabalhador, até mesmo incentivando através de
incremento salarial; ou seja, o engajamento das pessoas circunda as
questões do princípio da dignidade humana no que tange a sua
perspectiva dentro e fora da organização. Uma vez que a própria norma
estipula, por requisito, o cumprimento das normas legais e outras
atinentes à atividade desenvolvida, não deverá a organização,explorar o
potencial máximo da mão de obra do trabalhador sem promover meios
que estimulem sua participação voluntária nos processos que resultem
em alta produtividade.
Importa entender que os princípios ou requisitos das normas
técnicas abordados, embora elaborados diretamente para proporcionar
maior eficácia e produtividade na gestão de recursos, e como ferramenta
para minimizar os desperdícios ou perdas no processo produtivo, têm o
ser humano como alvo de seus objetivos. Ao expressar “engajamento das
pessoas”, implicitamente está contido o conteúdo de valorização da mão
de obra. O mesmo ocorre no “foco no cliente”, que integra também a
visão da organização para além de suas fronteiras, em processos de
comunicação, orientação também constante dentro do princípio de
“gestão de relacionamentos”. A organização que tem por política a
adoção desses princípios considera o contexto social em que está
envolvida, podendo, inclusive, inserir a comunidade local como “partes
interessadas”, embora não diretamente ligadas à atividade da
organização, mas como ambiente afetado pelas suas atividades, e, assim,
estipular políticas de responsabilidade social.
Os oito princípios publicados pela NanoAction para a supervisão
de nanotecnologias e nanomateriais podem ser verificados na tabela a
seguir (Tabela 6).
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Tabela 6. Princípios para Supervisão de Nanotecnologias e Nanomateriais
Princípio da Precaução

Quando alguma atividade ameaça a saúde humana ou o
meio ambiente, medidas de precaução devem ser tomadas,
inclusive quando as relações de causa e efeito não são
totalmente estabelecidas de maneira científica.
Princípio da proteção e
Ênfase imediata na prevenção da exposição conhecida ou
saúde do público e dos
potencial dos nanomateriais perigosos ou daqueles que não
trabalhadores
foram comprovados como seguros. Isto é essencial para o
público e na proteção aos trabalhadores, que deve ser
componente essencial previsto em qualquer regime
regulatório.
Princípio da
Os efeitos do ciclo completo sobre o meio ambiente, a
sustentabilidade
saúde e a segurança devem ser avaliados antes da
ambiental
comercialização.
Princípio da
O público tem direito a saber. Isto inclui a rotulagem
transparência
adequada dos produtos, informações no local de trabalho,
conhecimento de leis e medidas de proteção, com também
acesso público a um inventário de informações sobre saúde
e segurança.
Princípio da participação
O potencial de transformação que as nanotecnologias
do público
oferecem a nível global em termos sociais, econômicos e
políticos faz com que a participação do público se torne um
elemento essencial
Princípio sobre a
Impactos sociais, avaliações éticas, equidade, justiça e
consideração de outros
preferências individuais da comunidade deverão orientar a
impactos
distribuição de fundos públicos para a pesquisa.
Princípio da
Qualquer pessoa que comercializa nanoprodutos, incluindo
responsabilidade do
as pessoas que desenvolvem nanomateriais, as que os
produtor
operam, os seus fabricantes e as pessoas envolvidas em sua
venda devem ser responsabilizadas por quaisquer danos
causados pelos seus produtos.
Fonte: NANOACTION, 2015, Princípios para supervisão.

Além dos princípios constantes da tabela acima (Tabela 6), ainda
consta outro princípio denominado “Regulamentos e Obrigações
Específicas para Nanomateriais”. O respectivo princípio não foi incluído
na tabela em razão de seu conteúdo tratar de sugestão quanto à nova
classificação para nanomateriais, incluindo a necessidade que a partir
desta nova classificação, seja elaborado conteúdo regulatório igualmente
específico. Entretanto, para fins do presente estudo, o disposto no
referido princípio será considerado como crítica à possibilidade de
interface regulatória através da autorregulação, com adoção das normas
emitidas pela ISO. O teor do princípio está enunciado como segue:
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Devido às novas propriedades e riscos associados, os
nanomateriais devem ser classificados como novas substâncias
para sua avaliação e para qualquer propósito regulatório. As
iniciativas voluntárias são completamente insuficientes para
supervisionar a nanotecnologia. Os programas voluntários não têm
incentivos de participação para “atores ruins” ou aqueles que
fabricam produtos com risco, deixando de fora os compostos que
requerem regulamentação exaustiva. (NANOACTION, 2015,
Princípios para supervisão)

Além do cruzamento entre as tabelas elencadas anteriormente
(Tabelas 4, 5 e 6), ainda se deve verificar, o conteúdo destes princípios, à
luz dos direitos fundamentais e do princípio da precaução. Quando se fala
em direitos fundamentais, significa dizer da “preocupação com o ser
humano e a proteção dos aspectos básicos de sua sobrevivência e
desenvolvimento que estão sob a responsabilidade interna de cada Estado”
(ENGELMANN, 2011, p. 408). Em outras palavras, são aqueles direitos
assegurados no texto constitucional, de forma expressa ou tácita, inerentes
ao ser humano. Nesse sentido, o princípio da precaução expressa-se como
a “medida de política pública a ser aplicada quando existem riscos
potenciais sérios ou irreversíveis para a saúde ou para o meio”
(ENGELMANN, 2011, p. 415). Do mesmo modo, a política significa dizer
de “mecanismos de pesquisa e monitoramento, a fim de que os perigos
possam ser detectados com antecedência” (ENGELMANN, 2011, p. 415).
Considerando-se o contexto das nanotecnologias, o princípio da precaução
é aquele que deve nortear as condutas organizacionais, especialmente por
exigir a tomada de decisões em momentos fundamentais durante todo o
processo de pesquisa e desenvolvimento, a promover a “construção de
uma fórmula que integre uma premissa ética, alicerçada no direito
fundamental ao respeito à precaução, entendida como o cálculo, avaliação
e a projeção de consequências” (ENGELMANN, 2011, p. 417).
A análise dos princípios busca verificar a possibilidade de
interfaces entre os mesmos, no intuito de aferir a possibilidade de
utilização da autorregulação através das normas ISO, como ferramenta
para sustentar um desenvolvimento mais seguro, documentado e com a
devida gestão dos riscos, conferindo-lhe a possibilidade de ter
reconhecida eficácia jurídica, uma vez que a eficácia em gestão já foi
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constatada através do reconhecimento internacional, do elevado grau de
adesão entre os países, considerando-se em escala global e diante dos
resultados das pesquisas realizadas pelo INMETRO, em nível nacional,
para aferir a credibilidade das certificações.
As normas ISO estão dentro da categoria de normas técnicas.
Entretanto, é possível afirmar que as interfaces estabelecidas poderiam
conferir-lhes eficácia jurídica. Contudo, ressalva-se, nesse sentido, que
este estudo preliminar da categorização das normas técnicas parte da
análise de conteúdo de cada princípio ou requisito, fato que deve ser
levado em conta em eventual reconhecimento de legitimidade destas
normas e eficácia jurídica, uma vez que estão em constante processo de
revisão pela ISO.
Há críticas que devem igualmente ser levadas em consideração.
Um dos aspectos que merece mais aprofundada abordagem consiste no
teor do princípio Regulamentos e Obrigações Específicas para
Nanomateriais que, somado à possibilidade de que a organização não
inclua determinadas áreas no escopo da certificação, representa uma
fragilidade do modelo autorregulatório.
A crítica à autorregulação através da adoção de normas ISO,
segundo professor Guillermo Foladori (25 jul. 2016), da Unidad de
Estudios em Desarrollo da Universidad Autónoma de Zacatecas, México,
integrante da Red Latinoamericana de Nanotecnología y Sociedad
(ReLANS), está no fato de que grandes corporações certificadas dos
países desenvolvidos detêm melhores condições de controlar mercados,
também porque, quanto ao conteúdo, as normas tendem a subdividir e
parcelar atividades entre diversos segmentos de um mercado de forma
que as responsabilidades some quando se considera a cadeia em
conjunto. Também porque as normas se estendem da normalização dos
produtos a normalização dos processos, onde se inclui o comportamento
dos trabalhadores, o que pode ocorrer sem participação deles. Resta
como crítica o seguinte questionamento: Quem certifica os certificadores?
Apoiado no resultado de pesquisas divulgados no documento “How
Material Is ISO 26000 Social Responsibility to Small and Medium-sized
Enterprises (SMES)?”, uma das principais críticas ao processo de
desenvolvimento da norma – especificamente a norma ISO 26000,
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Responsabilidade Social – é a falta de participação e envolvimento das
pequenas e médias empresas, elas são consideradas como partes
interessadas da indústria e não são consideradas isoladamente.
O estudo buscou mapear a materialidade da responsabilidade social
da ISO 26000 para pequenas e médias empresas, foi encomendado pela
Secretaria de Estado da Suíça para investigar as razões pelas quais as
pequenas e médias empresas continuam na agenda de desenvolvimento
sustentável e se a norma poderia ser um catalizador para aumentar a
participação. A preocupação também é a falta de participação no
desenvolvimento da norma que terá essencialmente pouca aplicação às
pequenas empresas. As pequenas e médias empresas dos países em
desenvolvimento enfrentam dificuldades por não estarem ao abrigo de
benefícios sociais, por terem reduzido acesso aos fornecedores de crédito
formal e de subsídios de seus governos. O fato de que a maioria das
pequenas e médias empresas serem constituídas por um único funcionário
que é também seu sócio proprietário, implica na diversidade de
concepções a respeito da responsabilidade social, de modo que não se pode
considerar pequenas e médias empresas um grupo homogêneo (PERERA,
2008, p. 2).
Outro aspecto da autorregulação pode se verificar na possibilidade
de que organizações que incluam nanotecnologias ou nanoprodutos em
seus processos, representando riscos ao meio ambiente e saúde,
simplesmente optem pela não adoção do modelo autorregulatório; nesses
casos a metarregulação com a participação do Estado como mediador ou
supervisor deve ser analisada como alternativa regulatória.
A par desses contornos, deve-se observar que a autorregulação
proporcionada por meio das normas da ISO não serão a solução
definitiva e nem para todos os casos, mas uma primeira tentativa de
trazer o tema das nanotecnologias e sua regulação para o contexto do
Sistema do Direito. Sendo, portanto, provisório e uma alternativa a ser
ainda testada nas operações das organizações que trabalham com a escala
nanométrica, na busca dos elementos formadores de uma conduta
orientada pela boa fé empresarial.
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A modernização jurídica, a resiliência e o pluralismo jurídico
As nanotecnologias estão desafiando os padrões aceitos até o
momento em diversos sistemas sociais. Os Sistemas do Direito, da Ciência
e da Política estão sofrendo impactos, que promoverão mudanças
significativas para o trabalho com o futuro, que é contingente e incerto. O
Sistema do Direito tradicionalmente operava a partir do passado. No caso
das nanotecnologias, especialmente por meio da operação do princípio da
precaução deverá aprender a trabalhar com o futuro. Por conta disso,
parece que está em movimento um inédito conjunto de ações,
caracterizadas como resiliência: “(...) La resiliência es la capacidade de las
personas, comunidades, instituciones y empresas para sobrevivir,
adaptarse y crecer, independentemente de los problemas físicos, sociales y
econômicos que puedan experimentar” (BERNAL, 2016). Esta é a
característica que poderá produzir um efeito de adaptabilidade do Direito
aos novos conteúdos decorrentes do desenvolvimento tecnológico, em
especial as nanotecnologias; sem desvincular-se dos princípios gerais de
direito, em especial o princípio da dignidade humana.
Diante dos desafios impostos pelo desenvolvimento acelerado
oriundo do Sistema da Ciência, em específico das nanotecnologias, dos
interesses econômicos, das metas constantes em documentos
internacionais quanto ao desenvolvimento sustentável, e do descompasso
nanoregulatório, é relevante que os empresários encontrem meios de
assegurar um desenvolvimento que forma segura e responsável. A
resiliência organizacional inclui também o pensamento voltado ao risco:
é a capacidade de uma organização para responder e adaptar-se à
mudança, antecipar futuras ameaças e oportunidades e entender suas
vulnerabilidades. Ele inclui um planeamento eficaz e tomada de
decisão de construir a capacidade de adaptação em circunstâncias
complexas e em rápida mutação e a agilidade para gerenciar uma
ampla gama de riscos únicos ao seu funcionamento. (NADEN, 19 mai.
de 2016)

A capacidade criativa do ser humano em explorar o desconhecido
tem sido o vetor na exploração nanotecnológica, e as organizações tem a
possibilidade de ofertar produtos inovadores que lhes abrem novas fatias
de mercado. É possível dizer, então, que as nanotecnologias representam
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a superação do homem pelo homem, em outras palavras, a capacidade de
captar e gerir o conhecimento acerca da natureza, transformou o “homo
sapiens” em “homo faber” com sua condição de criar artefatos úteis à sua
sobrevivência, avançando para uma nova dimensão da existência
humana; todavia, este homem, ao desenvolver sua vida em torno das
ferramentas que projeta e constrói e, se desenvolve coletivamente, em
uma tecno-sociedade, atinge o status de “homo tecnologicus” (FERRER,
2014, p. 12)
As nanotecnologias através das diversas aplicações e da quantidade
de produtos à disposição do consumidor representam avanços na
utilização de recursos. Contudo, não se pode esquecer que as pesquisas
sobre nanotoxicologia e segurança não são conclusivas, mantendo dentro
do cenário de consumo nanotecnológico o risco. Sob essa perspectiva,
importa trazer o debate para as organizações a respeito da definição e a
importância da gestão do risco. Ressaltar que “a dualidade riscorecompensa está no cerne da definição do risco. São as inovações geradas
em resposta a esta dualidade que fazem do risco o tema central não apenas
para estudo das finanças, como também para os negócios em geral”
(DAMODARAN, 2009, p. 27). Assim, empresas de sucesso devem adotar
uma visão abrangente da gestão do risco, que possam considerar o modo
de se proteger quanto alguns riscos, quais os riscos devem ser explorados e
a maneira de explorá-los (DAMODARAN, 2009, p. 27).
Damodaran (2009, p. 167) comenta ponderar que a gestão de risco
começa na sua identificação e avaliação, incluindo a análise do cenário,
árvore de decisão e simulações. Árvore de decisão são modelagens
capazes de lidar com alguns tipos de risco, mas não com todos; por isso, a
orientação para que se faça uma correta análise do cenário, pois na
maioria dos riscos o espectro de possíveis desfechos é amplo.
Vale lembrar que o objetivo último do desenvolvimento é a
promoção de melhores condições de vida e exploração sustentável dos
recursos disponíveis sem comprometer os recursos das gerações futuras.
Esse objetivo é expresso através de enunciados como o imperativo
categórico proposto por Hans Jonas. Hans Jonas (2006, p. 47-48), formula
um novo imperativo dizendo: “aja de modo a que os efeitos da tua ação
sejam compatíveis com a permanência de uma autêntica vida humana
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sobre a Terra” ou “Aja de modo a que os efeitos da tua ação não sejam
destrutivos para possibilidade futura de uma tal vida”.
As organizações são pessoas jurídicas, mas expressam a visão e
tomada de decisão das pessoas físicas que as integram. Embora não seja
possível afastar aspectos que envolvem interesses econômicos, devem ser
observadas a partir de seus integrantes, em um processo de construção
cultural das pessoas que envolva noções de cuidado para com a
manutenção das condições básicas de permanência da própria espécie,
uma cultura que redunde na adoção de escolhas organizacionais de
precaução e responsabilidade no desenvolvimento. Essa forma de observar
as organizações já foi descrita no âmbito da responsabilidade penal das
pessoas jurídicas. Segundo Díez,
a finalidade última da responsabilidade penal das pessoas jurídicas
consiste em reforçar a responsabilidade penal das pessoas físicas.
Por meio do castigo ao coletivo de pessoas que conformam a
organização empresarial, se pretende, em última instância,
aumentar a responsabilidade penal das pessoas físicas que, a seu
modo de ver, a integram. (DÍEZ, 2012, p. 70)

Esta é a razão pela qual é necessário refletir sobre tema, por ora
denominado “modernização jurídica”, pois diante do atual estado da arte
das nanotecnologias importa que sejam estabelecidos limites na
exploração em escala nano. Engelmann (2010, p. 262) afirma que “a
nanotecnociência deverá inspirar-se nos limites humanamente
construídos a partir da experiência, para avaliar os benefícios e riscos dos
resultados produzidos”, principalmente se for considerado o contexto
legislativo atual de ausência de marcos regulatórios específicos, pois “a
possibilidade de se investigar e aproveitar as coisas projetadas em escalas
não visíveis microscopicamente” pode causar danos irreparáveis ao ser
humano (e a sua dignidade) no futuro (ENGELMANN, 2009, p. 320).
O princípio da precaução exige a tomada de decisões em
momentos fundamentais da pesquisa, ou seja, no seu início e na
identificação do estágio onde se deve parar para avaliação
(ENGELMANN, 2011, p. 417). Por isso,
(...) a escolha de quando se deve encerrar um experimento não é
guiada por convenções arbitrárias não-racionais ou por interesses
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oportunísticos em acumular capital simbólico. (...) Que a decisão, a
certeza de um procedimento experimental, a confiança em uma
peça de aparelhagem ou o comprometimento com uma estratégia
de modelização não possam ser formalizados ou dispostos em um
esquema de um sistema dedutivo rígido, isto não diminui a sua
importância na conclusão de experimentos e na produção de
conhecimento. Chegar a uma decisão é um processo coletivo de
consenso para a ação, mas ele não é por isso reduzido a uma
negociação oportunística. (LENOIR, 2004, p. 54)

Engelmann (2011, p. 418) complementa dizendo que a precaução
deve indicar o caminho que as pesquisas em escala nano devem tomar;
não se guiando apenas para atender os apelos econômicos que são
atraentes, mas avaliar, com mesmo grau de interesse, todas as
possibilidades de situações de risco e perigo para o gênero humano.
Consequentemente, tal dar-se-á através da construção de formulas que
integre obrigatoriamente uma premissa ética, alicerçada no princípio da
boa fé, no direito fundamental ao respeito à precaução, entendida como o
cálculo, avaliação e projeção das consequências da exploração das
nanotecnologias, ou seja, a gestão de riscos.
A gestão de riscos apresenta-se como ferramenta capaz de evitar
prejuízos futuros, para Luhmann (1992, p. 65) “o risco consiste nas
consequências indesejadas e danos futuros decorrentes dos processos de
tomadas de decisão (de um determinado sistema) havendo certa
possibilidade de controle, e vincula-se às decisões tomadas no presente”.
A tomada de decisões necessariamente coloca o ser humano em dois
âmbitos que merecem ser foco de exame: participante do risco como
portador de decisões ou como afetado por estas decisões (LUHMANN,
1992, p. 45). Logo, estabelecer limites éticos nas pesquisas e no
desenvolvimento de produtos nanotecnológicos representa mais que
adotar uma conduta precaucional. À luz do princípio responsabilidade
defendido por Hans Jonas (2006, p. 84), representa uma conduta baseada
em uma nova ética, capaz de orientar as tomadas de decisões cujo risco
de comprometer bens jurídicos ou direitos das gerações futuras esteja em
jogo. Ou um princípio ético que “
‘ x
’
tecnologia se tornou capaz”, um princípio ético fundamental que impede
que a essência ou existência do ser humano seja objeto de “aposta no
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agir” (JONAS, 2006, p. 85-86). Este novo princípio ético descrito por Hans
Jonas (2006, p. 87) proíbe que, na tomada de decisões, se coloque em risco
elementos que possibilitem a manutenção da espécie humana. Noutras
palavras “proíbe a aposta do tudo ou nada nas questões da
humanidade”, embora não sejamos responsáveis pelas pessoas do
futuros, temos responsabilidade pela “ideia do homem, cujo modo de ser
exige a presença da sua corporificação no mundo” (JONAS, 2006, p. 94).
Pode se dizer que a nova ética proposta por Jonas impõe ao ser
humano (e dentro do que se está abordando no presente tópico, impõe às
organizações) e seu poder criativo e interventor na natureza, um limite,
qual seja, a dignidade humana. A dignidade humana que, segundo
Barreto (2013, p. 70), “deita suas raízes, principalmente, no pensamento
de Immanuel Kant”, cujo núcleo da ideia kantiana da dignidade humana
está intimamente ligado à liberdade e autonomia, culminando no
conceito de dignidade que se expressa da seguinte forma: “a faculdade
que tem a pessoa de estabelecer leis universais de comportamento as
quais ela própria deve submeter-se” (BARRETO, 2013, p. 72). Nas
palavras de Barreto (2013, p. 74), “o conteúdo do princípio da dignidade
humana pode desdobrar-se em duas máximas: não tratar a pessoa
humana como simples meio e assegurar as necessidades vitais da pessoa
humana”. Todavia Barreto (2013, p. 92) também comenta da insuficiência
da teoria clássica da responsabilidade diante da realidade tecnocientífica,
mostrando a relevância de se vislumbrar a responsabilidade sob novos
padrões éticos. Barreto assim esclarece: “as questões éticas na
contemporaneidade transcendem o espaço restrito das relações interindividuais, pois em virtude da tecnociência refletem os problemas
encontrados no âmbito da ecologia, da natureza humana e do futuro da
espécie humana”. Também refere que ao mesmo tempo, por exemplo, as
biotecnologias abrem possibilidades de melhorar a vida humana, mas,
podem trazer efeitos nefastos, de sorte que “a inquietação provocada pela
aplicação de técnicas com efeitos contraditórios fez com que se
procurasse um equacionamento ético que servisse na regulação dessas
novas relações sociais” (BARRETO, 2013, p. 92). Do mesmo modo as
nanotecnologias representam riscos e pesquisas apontam para incertezas
quanto aos seus efeitos negativos para o ser humano e o meio ambiente,
impondo-se um repensar ético cuja teoria de Hans Jonas aparenta ser a
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mais adequada, pois tem por objetivo a preservação da humanidade,
outorgando possibilidade de viabilizar condições para que as futuras
gerações possam gerir os bens naturais em prol de si, ou seja, que os
avanços tecnológicos do presente, esteja à serviço das pessoas, em sua
tomada de decisões, baseada em uma ética que lhe garanta evitar
prejuízos para as gerações futuras. Através do desenvolvimento
sustentável e da aplicação das novas descobertas tecnológicas possibilitar
que as gerações futuras sejam viáveis.
O cuidado com o meio ambiente e o ser humano através da adoção
de condutas precaucionais, é percebido na forma como as
empresas/organizações se comportam com relação aos seus
consumidores, a comunidade em que está inserida e com relação ao
cumprimento do conteúdo legal aplicável à sua atividade. É o conjunto
de ações que ensejam a confiança dos consumidores, fornecedores e
partes interessadas, consolidam a credibilidade da organização.
Trazendo ao debate a atual ausência de marcos regulatórios
nanoespecíficos, importa lembrar que o Direito não acompanha com a
mesma velocidade as mudanças sociais e tecnológicas, e sua atuação tem
sido de regular as circunstâncias que se consolidam no decorrer do
desenvolvimento. Assim, há um espaço vazio entre o desenvolvimento
nanotecnológico e a regulação nanoespecífica. Mas o ordenamento
jurídico já contempla a proteção de direitos como o direito à vida e à
saúde, o direito a um meio ambiente equilibrado, o direito à saúde e
segurança no trabalho, o direito à informação; todavia, diante das
peculiaridades das nanotecnologias e dos riscos, o que possibilita que as
organizações busquem adotar medidas de cautela e gestão, que evidencie
o cumprimento do ordenamento jurídico naquilo que estiver relacionado
à sua atividade e com relação à manutenção das garantias constitucionais
de proteção ao ser humano e ao meio ambiente sem a necessidade de que
tais medidas surjam em razão de uma determinação legal.
É com uma educação voltada para perspectivas abertas pelas
nanotenologias, fornecimento adequado de informações que promovam
a confiança e a difusão da cultura voltada para a ética empresarial e a
responsabilidade social que se poderá atingir resultados positivos de
segurança no desenvolvimento. Muito se fala sobre as consequências da
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globalização no desenvolvimento. É tema de divergência nas questões
que envolvem a atuação do Estado nacional diante das novas formas de
atuação e diante dos novos atores de produção normativa. Cabe
descrever algumas críticas de como tem sido visto em seu aspecto
negativo.
O fenômeno da globalização é responsável pelo triunfo de
mercados, por diversificar algumas das características da empresa, pela
possibilidade de circulação de capital em virtude da otimização do
capital financeiro em escala planetária, dentre outras mudanças sociais
contidas no bojo do chamado “tombo na civilização”, nas palavras de
Ramonet (RAMONET, 2007, p. 100). O autor tece críticas à globalização e
utiliza por fundamento o enfraquecimento do poder do Estado na
economia e na política. Segundo o autor, a globalização “matou o
mercado nacional, que é um dos fundamentos do poder do Estado-nação.
Anulando-o, modificou o capitalismo nacional e diminuiu o papel dos
poderes públicos” (RAMONET, 2007, p. 103). Ramonet (2007, p. 96)
comenta sobre as mudanças ocorridas no âmbito das organizações que a
“empresa global de hoje já não tem centro, é um organismo sem corpo e
sem coração, não é mais que uma rede constituída por diferentes
elementos complementares, espalhados pelo planeta, que se articulam
uns com os outros por sua própria racionalidade”. Tal concepção é
contrária ao que ensina Adela Cortina, como é possível verificar:
a globalização pode caracterizar-se como o processo pelo qual as
economias nacionais se integram progressivamente na
internacional, ou como esse mercado único se tornou possível pela
comunicação de alta tecnologia, pelos baixos custos do transporte e
pelo livre-comércio. (CORTINA, 2007, p. 13)

A abordagem de Adela Cortina (2007, p. 13), reconhece o aspecto
positivo do fenômeno da globalização pela possibilidade de integração e
do poder transformador que estimula empresas a vencer novos desafios e
exercerem a resiliência, aplicando o conceito lançado ao inicio do
presente tópico, qual seja: a capacidade de sobreviver, adaptar-se e
crescer independentemente das circunstâncias. Além disso, ressalta a
importância de que três rótulos, que implicam no exercício de três
virtudes, sejam observados considerando-se as mudanças derivadas
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globalização: (i) a preocupação com a viabilidade das empresas, que
implica, nas palavras de Adela, em “
ê
”; uma prudência que
exige construção de confiança; (ii) cidadania cosmopolita, que requer o
exercício da justiça; e (iii) responsabilidade corporativa no contexto da
globalização, que exige uma ética da empresa como fator de inovação
humanizadora. Ao utilizar a expressão ética empresarial, a autora
ressalta que estão contidas nesta concepção
a cultura da empresa, avaliações de qualidade, recursos humanos
ou capital humano, clima ético, capital social, responsabilidade
corporativa, direção que toma por base os valores, comunicação em
âmbito interno e externo, balanço social, necessidade de antecipar o
futuro criando-o, sem dizer que já se fala de códigos éticos,
auditorias éticas. (...) Trata-se, aqui, de um conjunto de dimensões,
algumas delas insofismáveis, que compõem o caráter da
organização, seu ethos, e deve estar à altura das circunstâncias para
cumprir a contento a missão da empresa. (CORTINA, 2007, p. 20)

O caráter da empresa é que será fator determinante na adoção de
modelos autorregulatórios, como a adoção de sistemas de gestão
propostos pela ISO. Se as críticas consistem na natureza discricionária de
adotar ou não, de adotar, mas corromper; se o ponto fraco do modelo
autorregulatório com as normas ISO está na livre definição do escopo de
certificação a ser adotado pela organização, é neste ponto também que se
encontra o fundamento para a sustentação dos argumentos favoráveis a
considerar a autorregulação como interface jurídico-normativa.
Justamente na voluntariedade de adoção da autorregulação é que se
expressa credibilidade de uma organização, uma vez que não “espera ser
determinado”, mas busca demonstrar os cuidados necessários para gerar
confiança no consumidor e na sociedade como um todo, ratificando a
concepção de ética, segundo a qual é ético aquilo que se espera das
empresas no que diz respeito ao compromisso no cumprimento de ações
que promovam a transparência, a comunicação/informação e não
contrariem os interesses sociais.
Tal qual a abordagem da expressão ética empresarial, a definição
de responsabilidade é entendida intuitivamente, embora implique em
muitas conotações. “As expectativas sociais acerca do comportamento
empresarial encontram-se frequentemente expressas em ternos de
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responsabilidade” é o que diz Georges Enderle (ENDERLE, 2007, p. 130).
O conceito de responsabilidade corporativa ou responsabilidade
empresarial é composto de três aspectos principais: liberdade real e
responsabilidade ética, responsabilidades econômicas, sociais e do meio
ambiente da empresa e especificar as responsabilidades corporativas em
termos das capacidades dos indivíduos.
A liberdade real e responsabilidade ética envolve a noção de um
“espaço de liberdade” e implica em mais que um “curso de ação possível”,
este espaço de liberdade tem de ser limitado por restrições e o tamanho do
espaço de liberdade da organização é “uma questão empírica que tem de
ser explicada a partir da análise das ciências sociais e do conhecimento
prático (das empresas) e não a partir de considerações normativo-éticas”
(ENDERLE, 2007, p. 131). Há uma correspondência entre o espaço de
liberdade e a responsabilidade ética que deve seguir um princípio ético
segundo o qual “dever implica poder”. O segundo aspecto a ser analisado
é o das responsabilidades econômicas, sociais e do meio ambiente da
empresa. Nesse ponto, deve-se ressaltar que a empresa “não é meramente
uma organização econômica que opera em uma esfera econômica da
sociedade, mas que é implicada, até certo ponto, nas esferas social (política
e sociocultural) e do meio ambiente” (ENDERLE, 2007, p. 132). Essas
implicações estendem-se em cada âmbito das empresas: nas finalidades,
nos objetivos, seus processos e resultados. Soma-se a isso o fato de que as
implicações econômicas, sociais e do meio ambiente é pressuposto da
existência de três categorias de responsabilidade, são elas:
responsabilidade econômica, social e do meio ambiente. As categorias
estão imbricadas e revelam, por exemplo, a definição de empresa cidadã,
quando é “uma boa cidadã corporativa” – como parte de sua
responsabilidade social – não apenas porque isso agrega valor e traz
benefícios à organização, mas porque tem obrigações morais de contribuir
para o bem estar da sociedade (ENDERLE, 2007, p. 132).
Amartya Sen, ao escrever sobre “Liberdade Individual como um
Comprometimento Social”, disse:
O caminho entre a liberdade e responsabilidade é de mão dupla.
Sem a liberdade substantiva e a capacidade de realizar alguma
coisa, a pessoa não pode ser responsável por fazê-la. Mas ter
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efetivamente a liberdade e a capacidade para fazer alguma coisa
impõe à pessoa o dever de refletir sobre fazê-la ou não, e is envolve
responsabilidade individual. (SEN, 2010, p. 31)

O autor ressalta que “qualquer afirmação de responsabilidade
social que substitua a responsabilidade individual só pode ser, em graus
variados, contraproducente” (SEN, 2010, p. 360).
Jon Elster (1989, p. 3) comenta que as normas sociais podem ser
diferentes das normas privadas; contudo, as normas sociais são “nada
além de” instrumentos do indivíduo; logo, aceitar as normas sociais
como um mecanismo motivacional, não é violar o individualismo como
também não é negar a importância da racionalidade de escolha de
determinada norma social, que muitas vezes resulta em um compromisso
entre o que a norma “prescreve” e o que a racionalidade dita. Amartya
Sen e Jon Elster possuem uma concepção semelhante quanto a considerar
a responsabilidade social a partir de uma visão do indivíduo. Assim, as
concepções estudadas acerca da responsabilidade social e empresarial
coadunam-se com o conteúdo expresso por Amartya Sen, quando
desvelam o sujeito destinatário das responsabilidades sociais e
empresariais, o indivíduo, integrante da organização. Aspecto que
salienta e coloca o ser humano no foco dos debates de desenvolvimento
nanotecnológico, desenvolvimento social, globalização e como
destinatário das normas técnicas, organizacionais e como destinatário
também das respectivas responsabilidades.
Antonik (2016, p. 214) resume a responsabilidade social e
ambiental como “tudo aquilo que envolve fatores ligados à sociedade e
ao meio ambiente. Na área empresarial, trata-se da responsabilidade da
organização para com a sociedade e o meio ambiente, além de seus
compromissos legais (compliance) e econômico-financeiros”.
O terceiro aspecto a ser analisado é especificar as
responsabilidades corporativas em termos das capacidades dos
indivíduos. Nesse sentido, Enderle (2007, p. 137) ressalta que o enfoque
nas capacidades dos indivíduos proporciona uma base de informações
centrada nas pessoas. E isto vai além do “bem-estar” em termos de
receitas, mercadorias e bens primários. “Nos negócios internacionais o
enfoque das capacidades envolve níveis universais ou transculturais
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flexíveis e coerentes com as diferentes situações sócio-econômicas e
culturais, e pode ser facilmente combinado com o enfoque dos direitos
humanos”, mas no que a capacidade dos indivíduos se relaciona com as
responsabilidades econômicas, sociais e do meio ambiente da empresa?
Enderle (2007, p. 138) responde dizendo que as “oportunidades
econômicas podem explicitar responsabilidade econômica; as liberdades
políticas e os serviços sociais podem explicitar a responsabilidade social
(que se relaciona com as esferas política e sociocultural)” e, no que diz
respeito a responsabilidade do meio ambiente, verifica-se vinculação com
as oportunidades econômicas, com as liberdades políticas e com os
serviços sociais.
Assim, encerra-se as definições de responsabilidade e empresa
cidadã. Para demonstrar a adequação da organização às definições
estudadas até aqui, “muitas organizações passam a registrar seu
compromisso com valores sociais na forma de códigos de ética e de cartas
de responsabilidade social”. Além disso, como “a prática corporativa é
essencialmente normativa, o conflito entre a maximização do lucro e as
preocupações de caráter não econômico levam a ética a ser cada vez mais
um conjunto de normas e cada vez menos uma ação espontânea”
(ANTONIK, 2016, p. 95). O autor comenta que possivelmente as práticas
executadas hoje de modo voluntário, no futuro deverão ser
normatizadas, pois há uma tendência mundial nesse sentido. Assim,
executivos das organizações devem produzir “tanto resultado quanto
possível, mas em conformidade com as regras básicas da sociedade, tanto
as consagradas na lei ou nos costumes éticos” (ANTONIK, 2016, p. 95).
Diante das ponderações acerca de responsabilidade empresarial,
cumpre retomar o cenário das nanotecnologias para introduzir a ideia de
que, tendo em vista o respeito a todo o conjunto de valores estudados, e a
partir da premissa da boa fé, é possível identificar a empresa cidadã
como aquela que, na tomada de decisões os considera e utiliza-os como
limitadores da liberdade, restringindo seu “espaço de liberdade” a partir
dos valores eleitos a serem adotados a partir da política da organização e
de seus objetivos, dentro de uma perspectiva autorregulatória. Assim,
desloca-se o ponto de observação para a eleição dos valores a serem
considerados. Segundo Amartya Sen (2010, p. 333), são os valores sociais
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os responsáveis por “desempenhar um papel importante no êxito de
várias formas de organização social, incluindo o mecanismo de mercado,
a política democrática, os direitos civis e políticos elementares, a provisão
de bens públicos básicos” e as organizações devem voltar o olhar a
“necessidade de estruturas motivacionais no capitalismo que sejam mais
complexas do que a pura maximização de lucros tem sido”. Esses
motivos desvinculados do lucro não são novidade, embora muitas vezes
negligenciados, contudo um “código básico do bom comportamento nos
negócios é um pouco como o oxigênio: passamos a sentir interesse pela
sua presença quando ele não está presente” (SEN, 2010, p. 336).
Sobre a perspectiva de acompanhar o desenvolvimento social e
consequentemente acompanhar o desenvolvimento tecnológico, é
possível afirmar que a ISO possui a preocupação de elaborar, submeter a
análise e publicar normas especificas sobre nanotecnologias. Para isso,
destina o Comitê Técnico 229 para tratar da padronização em
Nanotecnologias. O Comitê tem por finalidade a normalização das
nanotecnologias, para definir e compreender a matéria em nano escala;
para isso, define tipicamente, mas não exclusivamente, partículas abaixo
de 100 nanometros em uma ou mais dimensões, em que o início de
fenômenos de tamanho permite novas aplicações. Além disso, também é
tarefa do Comitê Técnico 229 tarefas como definir terminologias,
nomenclaturas, metrologia e instrumentação, incluindo especificações de
materiais para referência; metodologia de testes, modelagens e
simulações além de prátias de saúde, segurança e meio ambiente
baseadas em ciência (ISO, 2005, ISO TC 229).
Respectivamente ao trabalho do Comitê Técnico 229, até o presente
momento, existem 59 padrões ISO publicados sob responsabilidade
direta do Comitê, 38 padrões em desenvolvimento. Participam 37
membros e 14 membros observadores. Assim, é possível verificar a
celeridade da produção normativa técnica comparada com o burocrático
processo legislativo pelos quais os projetos de Lei devem,
necessariamente, se submeter, em especial no Brasil. Reflexão que poderá
influenciar novas perspectivas a fim de vislumbrar possibilidades
jurídicas criativas no sentido de reconhecer e garantir proteção a bens
jurídicos comuns, através da teoria do pluralismo jurídico.
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Para isso, é necessário voltar o olhar para os movimentos
econômicos e sociais que têm influenciado os sistemas político,
econômico e jurídico, por exemplo, a globalização. O fenômeno da
globalização foi bem observado por Teubner, que fundamenta a
importância de seu estudo no presente trabalho. Teubner (2003, p. 11) diz
que “o direito global só pode ser interpretado adequadamente por meio
de uma teoria do pluralismo jurídico e de uma teoria das fontes do
direito, correspondentemente concebida em termos pluralistas”. O
mesmo autor, ao mencionar o surgimento de direitos em decorrência do
atual estado e desenvolvimento social em nível mundial, com o advento
da globalização, enfatiza que uma teoria do pluralismo jurídico deve
passar a vislumbrar possibilidades de ajustar o foco de direito de grupos
para direito dos discursos (TEUBNER, 2003, p. 11); razão pela qual, entende
que uma teoria de fontes do direito, na atualidade, deve então passar a
concentrar a sua atenção em processos “espontâneos” de formação
do direito que compõem uma nova espécie e se desenvolveram –
independentemente de um direito instituído pelos Estados
individuais ou no plano interestatal – em diversas áreas da
sociedade mundial. (TEUBNER, 2003, p. 11)

Como Rocha (2009, p. 145) comenta, “o pluralismo jurídico já
percebeu, e desde os seus primórdios, que o Estado não é o único centro
produtor de normatividade. Isso quer dizer que existem outros centros
produtores de direitos na sociedade”. A análise de Rocha (2009, p. 135)
sobre o pluralismo jurídico dá-se a partir do Direito Reflexivo, como
possibilidade de redefinir o papel do Estado em uma sociedade cada vez
mais complexa. E, para esta sociedade com alta complexidade, a teoria
dos sistemas sociais permite a construção de comunicações entre os
sistemas político, econômico e outros. O Estado deixa de ser considerado
Estado Ambiental (a atuação do Estado como ator social privilegiado).
Rocha (2009, p. 145) enfatiza que na atualidade existem cada vez mais
“espaços locais de poder onde existem comportamentos obrigatórios,
onde existem regras para serem cumpridas, critérios de controle temporal
das expectativas normativas da sociedade, que não derivam do Estado”.
O referido déficit legislativo específico às nanotecnologias, segundo
Engelmann (2012, p. 321), oportuniza “outros atores de produção do
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jurídico e Fontes do Direito que até então sempre estiveram à sombra do
texto da lei, mormente na estrutura normativista do Direito, consolidada
a partir de Hans Kelsen”. Oportunizar que outros atores produzam e
tenham legitimidade na produção jurídica é também reconhecer que os
modelos legislativos tradicionais, diante da velocidade das mudanças
sociais e tecnológicas, podem restar insuficientes para novos padrões
sociais e de mercado. Assim, permite-se apropriar da teoria do
pluralismo jurídico que o desenvolvimento do direito não pode mais
estar na dependência exclusiva da lei, da doutrina e da jurisprudência,
mas, atualmente com maior ênfase, sobre a própria sociedade, seus novos
discursos e suas constantes mudanças.
Como Teubner (2003, p. 14) leciona, “não é a política, mas, a
própria sociedade civil que impulsiona uma globalização e seus
diferentes discursos fragmentados, a globalização do direito também
seguirá essas evoluções no caminho de um efeito spill over”. Para
Teubner, uma importante distinção na produção do direito consiste nas
fontes do direito. Segundo o autor, no curso da globalização, órgãos
legislativos gerais perderão em importância. E outra distinção está
contida na questão da unidade do direito, para a qual, tradicionalmente,
a unidade significa um bem político supremo, na atualidade, asseverar
uma evolução do direito com uma variedade de fontes poderá
representar um ponto crítico para sua própria evolução (TEUBNER, 2003,
p. 15). Todavia, ao pressupor uma teoria pluralista de produção
normativa, o autor refere à necessidade de que haja o reconhecimento de
que a produção normativa possa vir de processos políticos, jurídicos e
sociais de forma igualitária; porém, se acrescentar o fenômeno da
globalização nos diferentes sistemas sociais, a teoria pluralista deverá
considerar um peso distinto aos diversos tipos de produção normativa.
Contudo, os diferentes meios de produção normativa (estatal e não
estatal) não são excludentes um do outro, merecem pesos distintos uma
vez que a produção não estatal, sob a ótica da globalização, pode não ser
totalmente compatível com os meios tradicionais de produção normativa
(TEUBNER, 2003, p. 18).
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Conclusão
Ao encerrar a abordagem proposta neste capítulo, buscou-se
conhecer, analisar e entender a estrutura da ISO, seu processo de criação
das normas técnicas e seus elementos estruturantes, denominados
princípios ou requisitos. Além disso, também esteve no alvo das reflexões
a concepção responsabilidade empresarial, responsabilidade quanto aos
processos de gestão e tomada de decisões. As características e o
reconhecimento das normas técnicas ISO estiveram presentes e o foco da
análise esteve em verificar a expansão e participação da ISO em âmbito
nacional e internacional, bem como a forma como as normas podem ser
adotadas como um sistema de gestão integrada e quanto aos resultados
de pesquisa de avaliação da credibilidade das certificações. Um dos
principais aspectos abordados foi a análise quanto ao conteúdo e a
possibilidade de interfaces entre os requisitos e os princípios das normas
ISO, e princípios como o princípio da precaução e os princípios
orientadores para nanotecnologias. Por fim, a possibilidade da
autorregulação através da adoção de sistemas integrados de gestão, como
o proposto pela ISO, ser utilizada como uma interface regulatória para
proporcionar uma modernização jurídica dentro da perspectiva da
responsabilidade empresarial, foi também tema que esteve presente ao
longo do texto.
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NORMAS VOLUNTARIAS ISO PARA NANOTECNOLOGÍA
EN AMÉRICA LATINA
Guillermo Foladori

Introducción1
Una característica de la globalización y las políticas neoliberales es
el creciente papel de las organizaciones privadas en la gobernanza. La
ISO (International Organization for Standardization) es una de estas
organizaciones que mayor presencia tiene en la normalización de
procesos de producción, de gestión y de sistemas a nivel mundial, y es la
única cuyas normas son aceptadas por la Organización Mundial del
Comercio en caso de litigio internacional; a diferencia, por ejemplo, de las
normas de la OIT (International Labour Organization) que también
siendo voluntarias no son aceptadas como referencia de deslinde en
litigios internacionales.
Las nanotecnologías se caracterizan por manipular la materia a
nivel atómico y molecular. La Iniciativa Nacional de Nanotecnología de
los Estados Unidos define a la nanotecnología como “la comprensión y
control de la materia en dimensiones de entre aproximadamente 1 a 100
nanómetros (nm), donde los fenómenos excepcionales permiten
novedosas aplicaciones no posibles cuando se trabaja con materia en
mayor escala o aún con átomos individuales o moléculas” (EXECUTIVE
OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES, 2005). Se
considera a las nanotecnologías como disruptivas, con gran potencial
comercial. Según la consultora Lux Research el financiamiento global
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para nanotecnologías en 2010 fue de aproximadamente 17.8 mil millones
de dólares (SARGENT, 2013).
A pesar del crecimiento sostenido de la Investigación y Desarrollo,
y de la entrada al mercado de productos con nanocomponentes, la
regulación de tales materiales es prácticamente inexistente. Cierto es que
los países aplican las regulaciones vigentes sobre químicos para los
nanomateriales. La Unión Europea, por ejemplo, aplica su cuerpo
regulatorio para los químicos (REACH); pero como los nanomateriales
tienen comportamiento físico-químico y biológico diferente de los
mismos materiales en tamaño mayor, surge la incertidumbre de si un
marco regulatorio como el REACH, que no considera la especificidad del
tamaño nano, puede ser eficiente para evitar los peligros inherentes a las
nuevas propiedades de estos materiales.
La ISO ha estado emitiendo normas relativas a nanotecnología
desde el 2005. Las entidades miembros de la ISO en los diferentes países
reproducen esas normas, adaptándolas al contexto y convirtiéndolas en
normas nacionales. En América Latina cuatro países tienen instituciones
que son miembro pleno del comité de nanotecnología de la ISO (Brasil,
México, Colombia y Perú), y uno es miembro observador (Argentina). Se
espera que estos países reproduzcan las normas ISO a nivel nacional.
México ya ha emitido varias normas sobre nanotecnología. Este artículo
analiza las normas mexicanas de nanotecnología referentes a riesgos en la
gestión de nanomateriales, que ya está vigente, y que Argentina tiene en
discusión; siendo esperado que los otros países de la región sigan el
mismo camino.
El artículo analiza las implicaciones para los trabajadores y la
sociedad de la vigencia de las normas ISO, o la modalidad mexicana de
las mismas, resaltando la contradicción existente entre, por un lado, la
tentativa de la norma de mejorar las condiciones de trabajo reduciendo
los riesgos, y, por otro, desatando efectos perjudiciales para los
trabajadores, muchos de ellos denunciados por diferentes sindicatos.
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Mercancías con nanotecnologia en América Latina
Las nanotecnologías se expanden en América Latina al igual que
en el resto del mundo. Varios países producen mercancías con
nanocomponentes, otros las importan. Productos con nanotecnología se
encuentran en los supermercados de cualquier país de América Latina.
Algunos con mención explícita en su etiquetado, la inmensa mayoría sin
información al consumidor. En algunas ramas, como cosméticos, la
cantidad y variedad de productos es grande, en la mayoría es incipiente.
No existen registros nacionales que permitan estimar ni el tipo ni el
volumen de productos con nanotecnología en el mercado. Algunas
investigaciones han recabado información sobre empresas que producen
con nanotecnología. En Brasil las estimaciones varían de más de 400
empresas hasta más de 1000 (BAGATTOLLI; INVERNIZZI, 2016), de 130
a más de 180 en México (APPELBAUM et al., 2016; INEGI, 2014), en torno
de 45 en Argentina (ZÁYAGO LAU et al., 2015) y cerca de 30 en
Colombia.
Aunque existe gran cantidad de combinaciones de nanopartículas
de diferentes materiales, la característica del tamaño nano hace que
tengan un comportamiento físico-químico y también biológicotoxicológico diferente a los mismos materiales en tamaño mayor
(COLVIN, 2003; MAYNARD et al., 2006; OBERDÖRSTER, G.;
OBERDÖRSTER, E.; OBERDÖRSTER, J., 2005; POLAND et al., 2008); lo
cual sugiere un tratamiento precautorio frente a potenciales riesgos
desconocidos2. Esta es una razón clave para regular los productos de las
nanotecnologías, estandarizando (o normalizando) su composición y
arreglos. Los riesgos de los nanomateriales pueden presentarse al
consumidor, a los trabajadores, y/o al medio ambiente. En el caso de los
consumidores la regulación no ha pasado del etiquetado en algunos
países y para algunos productos. En el caso de los trabajadores, la

La norma mexicana PROY-NMX-R-12901-1-SCFI-2015
g
“E
considera a los NTC como sustancias de muy alta preocupación por lo que se debería
considerar un enfoque precautorio para la gestión del riesgo de todos los tipos de NTC.
Establece también que si su uso no puede evitarse, se espera que se use un alto nivel de
control” (SECRETARÍA DE ECONOMÍA, 2016, p. 29).
2
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seguridad en el trabajo fue reconocida como un derecho humano básico
en la declaración de la ILO en 2008 en Seul (ILO; ISSA; KOSHA, 2008),
con lo cual las nuevas tecnologías, y en este caso las nanotecnologías,
debieran de ser responsablemente analizadas. Varios países (e.g.:
Germany: BAUA, 2007; United States: CDC – NIOSH, 2012; CDC NIOSH,
2009; European Union: EMPLOYMENT, SOCIAL AFFAIRS &
INCLUSION, 2013) han desarrollado guías voluntarias para detectar,
reducir y evitar riesgos de las nanotecnologías en los locales de trabajo,
considerando que son los trabajadores el primer sector social expuesto a
los potenciales peligros (Germany: BAUA, 2007; United States: CDC –
NIOSH, 2012; CDC NIOSH, 2009; European Union: EMPLOYMENT,
SOCIAL AFFAIRS & INCLUSION, 2013).
Aunque mucha información sobre potenciales riesgos de los
nanomateriales no es concluyente, el principio de precaución ha sido
enarbolado como instrumento jurídico y ético para adelantarse a
eventuales perjuicios. El principio de precaución señala que cuando
existen indicios de que una actividad representa una amenaza o peligro
para la salud humana o el ambiente deben adoptarse medidas
precautorias, aun cuando no existan relaciones causales establecidas
científicamente (EUROPEAN UNION LEGISLATION, 2000). La
European Environmental Agency editó dos libros con estudios de caso
ilustrativos de efectos perjudiciales para la salud y el medio ambiente que
podían haber sido evitados con un enfoque precautorio (EEA, 2002, 2013)
La otra razón para regular las nanotecnologías es de carácter
comercial. La globalización ha desarrollado cadenas de valor de
productos en muchos países. La necesidad de normar la materia prima
importada e incorporada a sucesivos procesos laborales requiere de
nomenclaturas y especificaciones técnicas, para la intercambiabilidad de
partes, homogeneidad y fluidez del proceso final. La velocidad de
introducción de productos de la nanotecnología en el mercado es, sin
embargo, mayor que el proceso de reglamentación, y a nivel mundial
apenas se ha comenzado con disposiciones en algunos países y exigencias
de registro. La Unión Europea tomó la delantera, estableciendo algunos
criterios mínimos, como el etiquetado en biocidas, alimentos y cosméticos
con nanotecnología (THE EUROPEAN PARLIAMENT – THE COUNCIL,
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2009, 2011, 2012). Nada parecido está ocurriendo en América Latina
(URQUIJO, 2014). Los gobiernos de América Latina no han dado señales
de preocupación al respecto3. Frente a este vacío, la organización privada
ISO ha comenzado a emitir normas y especificaciones técnicas
voluntarias, que están siendo replicadas por algunos países; inclusive en
América Latina, como en México, Argentina y Colombia, y se espera se
extiendan rápidamente a otros como Brasil y Perú, presionando para que
el resto también lo haga.
Normas ISO y nanotecnologia
Las normas relativas a procesos de producción tienen antecedentes
que se remontan a la Primera Guerra Mundial, cuando la industria
militar alemana comenzó a implementarlas con el fin de facilitar el
intercambio de insumos y piezas. La ISO es una federación mundial de
organismos nacionales de normalización, una organización privada nogubernamental funcionando desde 1947, con presencia en más de 160
países, y con el propósito de elaborar normas relevantes que faciliten la
armonización de la producción, procesos y sistemas para agilizar el
comercio internacional. Las primeras normas ISO son de la década de los
ochenta; se trata de especificaciones técnicas con el fin de asegurar la
calidad, la seguridad y la eficiencia (ISO, [s.d.]). Según un ejemplo del
folleto de divulgación de ISO, las tarjetas de crédito tienen igual formato
para poder ser utilizadas en cualquier lugar del mundo, este es un
ejemplo de una norma ISO. Existen más de 21 mil normas ISO y
documentos relacionados que cubren todas las industrias, de tecnología,
alimentación, salud y demás.
Las normas tienden a facilitar la armonización de la
reglamentación internacional, al crear un lenguaje técnico homogéneo.
Estas características hacen de las normas ISO un instrumento privado
que termina siendo la base de regulaciones cuasi oficiales. Así, por

3

Venezuela ha emitido un decreto en 2015 por el cual las especialidades farmacéuticas con
g
“
Ay
B”,
j
NST TUTO NAC ONAL DE H G ENE “ AFAEL ANGEL”, 2015 .
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ejemplo, si existe un conflicto internacional que requiere de
especificaciones técnicas la Organización Mundial del Comercio sólo
reconoce a las normas ISO como las apropiadas en un litigio, de manera
que, a pesar de ser privadas y voluntarias terminan adquiriendo una
jerarquía mayor en determinadas situaciones.
A efectos de establecer una norma, la ISO distingue entre los países
miembro, que tienen derecho a voto, otros países que actúan como
observadores sin derecho a voto, y una amplia variedad de
organizaciones internacionales y regionales que son consultadas pero no
tienen voto, incluyendo las de Naciones Unidas. La norma que se emite
como resultado final tiene copyright y precio para ser consultada. Este
proceso puede llevar años, habiendo etapas intermedias, como
especificaciones técnicas que aún no han adquirido la aprobación
necesaria para convertirse en norma. La ISO emite normas, pero no
ofrece certificación. Una gran cantidad de entidades externas a la ISO
ofrece la certificación de aquellas normas que son susceptibles de serlo,
como la familia de normas 9000 o 14000 relativas a la calidad en la
gestión empresarial, permitiendo que las empresas y/o sus productos
lleven un sello de garantía en tal sentido. Otras familias de normas son
guías de funcionamiento y armonización que no se certifican. Aunque
históricamente las normas surgen para armonizar los productos, y en
particular los insumos de subsiguientes procesos industriales, hoy en día
la ISO también incluye normas para procesos e inclusive para servicios.
Esta extensión de la aplicación de normas sobre productos, a procesos y a
servicios tiene el doble propósito de garantizar al consumidor que el
servicio o proceso productivo haya sido realizado dentro de ciertos
criterios acepados internacionalmente, y de optimizar las actividades y
gestión empresarial para disminuir tiempo y recursos perdidos entre
tareas.
La expansión de normalizar productos a normalizar procesos y
sistemas encierra algunos retos. En primer lugar, ha creado la
incertidumbre de quién certifica a las entidades certificadoras. Como las
propias certificadoras pueden ser exigidas de tener certificado de gestión,
de medio ambiente y otros, y, las que certifican a las certificadoras de
requerir, a su vez, certificación, puede terminar creándose un negocio
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encadenado de certificación de las certificaciones, distanciándose del
espíritu original de armonizar productos (véase al respecto ROTHERY,
1998). En segundo lugar, recibir un producto certificado en su proceso de
producción puede ser de importancia para el consumidor; en particular
para el empresario que compra un insumo, pero también para el
consumidor final interesado en saber el contenido y características de la
mercancía que compra. Pero recibir un producto certificado en la gestión
del proceso es diferente, es más ajeno a los intereses inmediatos del
consumidor. Un par de zapatos puede tener una determinada calidad
certificada en el producto; pero el mismo par de zapatos puede haber
sido creado por una industria contaminante del medio ambiente, o una
con prácticas sustentables, distinción que no se ve en el producto final.
En tercer lugar, mientras las normas que son certificables deben ser
aplicadas por la empresa en paquete, las normas técnicas no certificables
dan la posibilidad, a quien gestiona los procesos, de elegir cuáles cumplir
(CILONA, 2013), generando una situación incómoda para trabajadores y
consumidores que no saben hasta donde deben confiar en la aplicación
de la norma por parte de la empresa. En cuarto lugar, la generalización
de normas que afectan comportamientos sociales más amplios, como las
ISO 26000 de responsabilidad social, significa el avance de normas
privadas sobre ámbitos de acuerdos internacionales, y también dentro de
países, con lo cual la distinción entre la regulación gubernamental
pública y la normativa privada tiende a diluirse, y la responsabilidad
mundial puede terminar siendo regulada por un organismo privado que
es crecientemente reconocido por instituciones internacionales como
árbitro (WEBB, 2012)4.

En su análisis de este proceso Webb concluye, entre otras cosas, que la ISO 26000 implica
un traslado de funciones derivadas de acuerdos internacionales y previamente destinadas
al cumplimiento por los Estados, a decisiones privadas destinadas no sólo a Estados sino
también a corporaciones, todo tipo de organización y como mecanismo de regulación
mundial de responsabilidad social antes pública a la esfera privada (WEBB, 2012, p. 28).
O
g
“ SO 26000
responsibility
“P
-L w….”. C
,
,
de la privatización de normativas ambientales por la ISO como mecanismos públicoprivados dominados por la industria privada (CLAPP, 1998, p. 296).
4
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El concepto de gobernanza surge precisamente para ampliar la
antigua idea de gobierno ligado a lo público a una idea donde otros
sectores sociales regulan5.
Desde el punto de vista empresarial, la regulación de la gestión
tiene efectos financieros positivos debido a la optimización, razón por la
cual las empresas buscan la aplicación de las normas y, cuando
corresponde, su certificación. Este efecto positivo deviene de causas
combinadas. Así, por ejemplo, la gestión armonizada de procesos puede
disminuir accidentes de trabajo, economizar tiempo de trabajo e insumos
al armonizar y sistematizar las tareas, y facilitar clientes (véase, por
ejemplo, NAVEH; MARCUS, 2007).
Desde el punto de vista de los trabajadores, normas como las ISO
26000 sobre responsabilidad social, los involucra, lo cual puede entrar en
conflicto con otras normas existentes, o con instituciones cuyo ámbito de
normalización les corresponde, como las normas de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT). Además, mientras en las normas ISO los
sindicatos no participan directamente -no tienen voto-, las normas de la
OIT son de resolución tripartita (gobierno, empresa, trabajadores), lo cual
garantiza un mayor poder de decisión y diálogo democrático (véase, por
ejemplo, CILONA, 2013; ITUC, 2014).
En 2005 ISO crea un Comité de Nanotecnología, el ISO/TC 229
Nanotechnologies. Según la propia ISO, este comité justifica su existencia
por la necesidad de normalizar la definición de nanomateriales, sus
características, mecanismos de medición y simulación, y hasta la gestión
de los procesos, como señala: “science-based health, safety, and
environmental practices” (ISO, [s.d.], p. 229). Hasta principios del 2016
ISO había emitido cerca de 48 normas sobre nanotecnología, de
definición de nanomateriales, a especificaciones técnicas de gestión de
riesgo.

Cuando se establecen norma
h y
g
“
ú ”
g
ó ó
seguridad (JACHTENFUCHS, 2001; WINTERTON, 2009). A esto se suma el problema de
que las normativas no siempre son simples de aplicar en contextos donde no existe el
conocimiento adecuado para hacerlo (FAURE, 1995).
5
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Entre los muchos participantes del comité de nanotecnología hay
varios que representan las entidades normativas de países de América
Latina. Brasil, Colombia, México y Perú como miembros pleno, y
Argentina como observador. En Brasil se formó la comisión de la
Asociación Brasileira de Normas Técnicas – ABNT nanotecnología – en
20076. Por Colombia es el ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas
Técnicas y Certificación) la contraparte nacional (ICONTEC, [s.d.]). Por
México el CENAM (Centro Nacional de Metrología) es la institución
participante, por Argentina el IRAM (Instituto Argentino de
Normalización y Certificación (IRAM, [s.d.]). Perú formó su comité de
nanotecnología en el INACAL (Instituto Nacional de Calidad) en 2015.
Nanotecnologías, ISO y trabajadores em América Latina
Normas de gestión de la ISO pueden referirse a ámbitos
previamente cubiertos por otras organizaciones y normas, como ha sido
el caso con la OIT. Esto supone la posibilidad de un conflicto entre
instituciones. Para evitar diferencias con la OIT, la ISO firmó un acuerdo
de colaboración en 2005 en relación al área de normativas de
responsabilidad social – ISO 26000 – (ILO, 2015). En 2013 se renueva el
acuerdo de cooperación mediante un memorándum de entendimiento
(MoU en inglés) para todo ámbito de confluencia entre ISO y OIT, que
estipula que ISO respetará las normas OIT en caso de conflicto
(BLACKETT; TREBILCOCK, 2015). Al respecto el siguiente documento
de la OIT dice:
Given the broad mandate and action of the ILO to promote social
justice and decent work, and ISO´s broad mission, ISO standards
that relate to issues within the ILO´s mandate (ILO issues) should
respect and support the provisions of ILS and related ILO action,
including by using ILS as the source of reference with respect to
ILO issues in case of conflict. (ILO, 2013 appendix, 4)

Según conferencia de P.B. Costa, Brasil no había participado en las reuniones
internacionales de ISO nanotecnología y votó por abstención al menos hasta finales del 2008
(ABDI, 2011).
6
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Con este acuerdo ISO lanza, en 2013, una nueva familia de normas,
relativas al llamado Sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo
– ISO 45001. Se trata de normas de gestión en los locales de trabajo, un
ámbito específico de la OIT, aunque la OIT no había avanzado sobre
normas dentro de los locales de trabajo, como era su función.
Según algunos sindicatos, el solo acuerdo de cooperación entre la
OIT e ISO viola el principio de autonomía, al permitir que una
corporación privada determine normas a ser aplicadas en la gestión de la
salud y seguridad ocupacional en los países; y oculta el hecho de que era
responsabilidad de la OIT avanzar en normas de tal naturaleza
(ROBERTSON, 2016). Además, el proceso de elaboración de las normas
ISO 45001 no se realizó de conformidad con las normas de la OIT,
violando el propio MoU. Según la federación mundial de sindicatos
Public Service International (PSI), la ISO le pasó por arriba a la OIT con
estas normas ISO 45001:
Whatever the reasons, ILO is being challenged by the ISO processes
and purposes, and despite its evident good faith and methodical
defence of labour standards, is being ridden rough-shod by the
preparatory committee, especially in regard to the definition of
w k ’
h
y w k , wh h
grievously undermines the participation of workers at all levels of
occupational health and safety management. LO’ W k '
Representatives Convention, 1971 (No. 135) is flouted. In addition,
ILO resources for an ILO delegation to the committee meetings,
even including trade union representatives, are spread thinly
relative to the ISO committee members, given that they work in
multiple concurrent task groups. Furthermore, language may be
changed in its gist by ISO internal editing that is not transparent.
The odds are not good for an effective partnership. (PSI, 2015,
véase también 2016)

De hecho, la guía de la OIT sobre normas internacionales de
trabajo incluye muchas recomendaciones que no aparecen en las ISO
(OIT, 2014, p. 148–149 véase, por ejemplo, las referentes a emergencias en
el local de trabajo, pag. 148-149); y en otros casos, como cuando se trata
de informar a los trabajadores ISO cambia el lenguaje de la OIT de
“deber” para “recomendar” (PSI, 2016). Esto es un reflejo de que en la
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elaboración de las normas ISO los trabajadores no tienen participación
directa. Al fin, y luego de una larga movilización de organizaciones
sindicales que condenaban el acuerdo, el MoU fue rechazado por las
entidades miembros de ISO a principios del 2016 (PSI, 2016), entrando
posiblemente en una nueva redacción.
Respecto del área de nanotecnología ISO comienza a emitir normas
y especificaciones técnicas relativas la salud y seguridad en los locales de
trabajo desde 2008. Primero la ISO/TR 12885:2008. Nanotechnologies –
Health and safety practices in occupational settings relevant to
nanotechnologies; luego la ISO/TS 12901-Nanotechnologies – Occupational
risk management applied to engineered nanomaterials. Part 1: Principles and
approaches; seguida de la ISO/TS 12901-2:2014-2. Nanotechnologies –
Occupational risk management applied to engineered nanomaterials – Part 2:
Use of the control banding approach.
Como es de esperar, los países de América Latina miembros del
comité de nanotecnología de la ISO comienzan a replicar las normas a
nivel nacional. En 2016 México aprueba el equivalente nacional de la
especificación técnica ISO/TS 12901 con el código PROY-NMX-R-12901-1SCFI-2015. Argentina tiene en estudio su norma equivalente IRAM 39504.
Nanotecnologías: Gestión del riesgo ocupacional aplicado a
nanomateriales fabricados, y se espera que Colombia les siga.
El análisis sociológico y político del papel de las normas ISO y su
relación con las organizaciones sindicales debe hacerse ubicándolo en el
contexto de la globalización y de los esfuerzos neoliberales por la
desregularización, y de manera comparativo con normas semejantes y
antecedentes históricos. El análisis individual de una norma puede
resultar inocente, y parecer algo exclusivamente técnico, cuando en la
realidad las normas no sólo cumplen una función técnica, sino también
económica, política e inclusive ideológica7.

Clapp escribe sobre las normas ISO 14000 un razonamiento aplicable a todas las normas
SO “
h gh
g h
g
well with the prevailing liberal ideology held by most states, which calls for a reduced
g
y
h
” CLAPP, 1998, . 312 .
7
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Muchas de las críticas a las normas ISO se basan en analizar las
ausencias. Así, por ejemplo, si las normas de salud y seguridad
ocupacional de ISO no incluyen, como sí lo hace las de la OIT,
disposiciones respecto de determinadas emergencias 8, la norma ISO no es
deficiente por lo que dice, sino por lo que oculta o no dice, que significa
negar una conquista laboral previamente reconocida. La norma mexicana
PROY-NMX-R-12901-1-SCFI-2015, por ejemplo, señala que los controles
de riesgo deberían estar “basada en los requerimientos regulatorios
nacionales y complementado con los adecuados controles adicionales”
(SECRETARÍA DE ECONOMÍA, 2016, p. 28), sin mencionar en ningún
momento que los controles deben estar también basados en los acuerdos
establecidos por la OIT y ratificados por México. Las normas de la OIT
son, al igual que las ISO, guías voluntarias, pero mientras en el primer
caso son redactadas de manera tripartita, las de la ISO reflejan casi
exclusivamente la posición de las grandes corporaciones miembro.
Cuando normas ISO omiten incorporar conquistas sindicales previas
reconocidas por las normas de la OIT están perjudicando el sector
laboral, aunque dichas normas parezcan un avance por referirse a
procesos o productos antes no regulados. Aquellos gobiernos que
consideran que la regulación de los productos químicos debe ser
voluntaria y privada apoyan las normas ISO en nanotecnología como un
mecanismo que les libera de cualquier intervención.
Otra crítica se basa en la comparación. Si, como se señaló en
páginas anteriores, normas previas establecen el deber de los empresarios
de informar a los trabajadores cuando se manipulen materiales de riesgo,
y la ISO cambia o interpreta de modo diferente el verbo, como
recomendar en lugar de deber, la crítica no viene de la norma ISO
analizada aisladamente, sino de la comparación con otra norma que
había avanzado más en derechos sindicales. La norma mexicana PROYNMX-R-12901-1-SCFI-2015 ofrece varios ejemplos de esto. El siguiente
P
j
13
C
155
O T “D
con la práctica y las condiciones nacionales, deberá protegerse de consecuencias
injustificadas a todo trabajador que juzgue necesario interrumpir una situación de trabajo
por creer, por motivos razonables, que ésta entraña un peligro inminente y grave para su
”.
8
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cuadro compara textos de normas OIT y la norma mexicana de
nanotecnología. Aunque los textos no se refieren al mismo tema son
útiles para mostrar la diferencia en la conjugación verbal. Nótese que en
el texto de la OIT la conjugación señala una obligación, mientras que en
la norma mexicana la conjugación señala una sugerencia9.
Cuadro 1. Algunos ejemplos de la diferencia en la conjugación verbal obligatoria de la
OIT y la sugestiva de la norma mexicana equivalente a la ISO
Normas OIT
Los trabajadores y/o sus representantes
deberán recibir una información
suficiente y una formación apropiada, y
deberán ser consultados por el
empleador. Además, deberán colaborar
con este último.
El trabajador deberá indicar
inmediatamente a su superior jerárquico
directo cualquier situación de la que
tenga un motivo razonable para creer que
entraña un peligro inminente y grave
para su vida o su salud.
Hasta que el empleador haya adoptado
medidas correctivas, no podrá solicitar a
los trabajadores que reanuden el trabajo
en una situación en la que persista tal
peligro. Un trabajador que se haya
retirado de tal situación laboral, deberá
ser protegido contra consecuencias
injustificadas.
(OIT, 2014, p. 128 resaltado propio)

Norma mexicana PROY-NMX-R-12901-1SCFI-2015
Debería incluirse información al respecto
en los instructivos de operación. Según sea
necesario, deberían realizarse monitoreos
rutinarios. También debería considerarse la
aplicación de vigilancia médica.
La vestimenta de trabajo debería someterse
a limpieza por parte del empleador y
almacenarse por separado de la ropa de uso
diario. Se espera que la limpieza de los
lugares de trabajo se realice regularmente,
de acuerdo con los planes de control de
riesgos.
(SECRETARÍA DE ECONOMÍA, 2016, p. 27
resaltado propio)
En todos los casos, la selección de los
controles debería, como mínimo, estar
basada en los requerimientos regulatorios
nacionales y complementado con los
adecuados controles adicionales.
(SECRETARÍA DE ECONOMÍA, 2016, p. 28
resaltado propio)
Los acuerdos deberían incluir instrucción,
actualización y entrenamiento de aquellos
individuos que tienen que usar las medidas
de control y procedimientos para asegurar
que las medidas están trabajando como

Las normas internacionales del trabajo son elaborados por la OIT de manera tripartita
(gobiernos, empleadores, trabajadores) que establecen principios y derechos básicos en el
trabajo. Estas normas incluyen convenios vinculantes una vez aprobados por los Estados, y
recomendaciones. La alusión al carácter mandatorio del verbo se refiere a los convenios
vinculantes que agrupan los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
9
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deberían.
Todos los involucrados o quienes pudieran
ser afectados deberían tener a su
disposición la información, instrucciones y
capacitación requeridas para preservar su
seguridad.
(SECRETARÍA DE ECONOMÍA, 2016, p. 30
resaltado propio)
Fuente: elaboración propia

Casi sin excepción la conjugación de los verbos en la redacción ISO
es sugestiva, mientras que en la redacción OIT es obligatoria. Como en
ambos casos se trata de normas voluntarias, una vez que un país o
empresa dice asumirlo, no habría justificación para el cambio de
obligatorio a sugestivo en la conjugación verbal.
Aún otra crítica a las normas ISO parte del concepto general de la
normativa. Las normas ISO de gestión tienen como propósito mejorar la
competitividad de la empresa, y, para eso, divide, sistematiza, clasifica y
ordena las labores y todo el proceso de gestión. Este ordenamiento y
parcelación es semejante a lo que se da a nivel de los procesos
productivos propiamente dichos, con la división técnica del trabajo, el
análisis de tiempos y movimientos, etcétera, mecanismos todos que
tienden a hacer más simple y estandarizado el proceso de trabajo o de
gestión (BRENNER; FAIRRIS; RUSER, 2004; PARKER, M., 2015). Esta
estandarización de actividades es siempre positiva desde el punto de
vista del empresario, porque abarata los costos al facilitar sustituir
empleados; según algunos sindicatos esto significa, en algunos casos,
descalificar la fuerza de trabajo. Contradictoriamente, la empresa
descalificar la fuerza de trabajo. Contradictoriamente, la empresa
argumentará que la mayor complejidad resultante de los procesos de
automatización paralelos a las normas de gestión, aunada al trabajo en
equipo y el atendimiento simultáneo de varias máquinas es un proceso
de mayor calificación del trabajador. Una y otra perspectiva,
descalificación o mayor calificación, aunque parecen resultados
contrapuestos son ambos potencialmente ciertos, y la contradicción
puede referirse a estar reflexionando a partir de un diferente nivel de
análisis del problema. Desde el punto de vista laboral puede considerarse
que hay descalificación porque la estandarización de los
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comportamientos y actividades facilita la sustitución de empleos y tiende
a abaratar salarios; es decir, el concepto de descalificación está amarrado
al salario del obrero o empleado. Desde el punto de vista empresarial se
considera que hay mayor calificación porque los obreros o empleados
deben controlar procesos más sofisticados y diversas máquinas en
distintos ámbitos de la cadena productiva; es decir, el concepto de mayor
calificación está amarrado al conocimiento. Salario y conocimiento no
necesariamente cambian en el mismo sentido; ya que el salario
contempla, además del nivel de formación de la fuerza de trabajo, la
oferta de ésta, que está en relación directa con la facilidad de sustitución
(PARKER, M., 2015; PARKER, M.; SLAUGHTER, 1988; XIMÉNEZ
SAENZ; MARTÍNEZ, 1998).
Puede también criticarse la manera en que se utilizan los conceptos
y las acciones que encadenan. Es el caso del concepto de eficiencia que la
ISO proclama buscar; ya que se trata de eficiencia financiera, con lo cual
muchos procesos de subcontratación acompañan las normas ISO,
pudiendo acarrear pérdida de calidad en el producto final; algo que no lo
registra la suma de las normas de cada una de las empresas de la cadena
de valor. Aplicado al trabajo, la eficiencia derivada de las normas de
gestión conduce a la individualización de la responsabilidad del
trabajador individual, ajustando normas salariales según productividad y
comportamiento, lo cual tiende a debilitar cualquier tipo de agrupación
sindical. Ximénez Saenz & Martínez (1998) sistematizan los efectos de las
normativas en el mayor control, ritmo e intensidad del trabajo,
incremento de la responsabilidad individual, efectos psicológicos y
físicos, y la tendencia a la competencia entre los mismos trabajadores
(véase también BRENNER; FAIRRIS; RUSER, 2004).
Desde una perspectiva social, ya no de estas normas ocupacionales
que no son certificables, sino de las de gestión que sí lo son, y dado que el
proceso de certificación tiene costos, puede ser demorado, requerir
requisitos, y pasar por auditorías no siempre fáciles de superar
(DELMAS, 2000; ROTHERY, 1998)10, las pequeñas y medianas empresas
“C
y
-zealous inspectors, it confers policy-type powers
to petty officials, and it can become a barrier to enterprise to small companies and single
10
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pueden ver dificultado el registro y su mantenimiento, y la ISO terminar
siendo un mecanismo de favorecer a las grandes empresas y la
concentración del capital (XIMÉNEZ SAENZ; MARTÍNEZ, 1998).
Además, las normas ISO, aunque voluntarias, pueden ser utilizadas
como mecanismos restrictivos para el acceso de algunos países a sus
mercados, y en caso de litigio pueden ser utilizadas con validez
internacional por la Organización Mundial del Comercio.
Por último, aunque no menos importante, el espíritu general de las
normativas ISO, puede ser criticado desde una perspectiva social y
macroeconómica. Efectivamente, lo que a nivel individual de cada
empresa puede constituir una mejora se transforma en un nuevo reto a
nivel social y para los consumidores. Veamos esta contradicción con el
ejemplo de los nanomateriales y el manejo de sus desechos y residuos.
Las normas ISO consideran a los nanomateriales como materiales
peligrosos, cuyos residuos requieren de tratamiento especial (cap. 5.4 de
la norma mexicana), y que deben ser substituidos cuando posible. Pero la
norma no premia a la empresa que sustituye materiales peligrosos, sino a
la que utilizándolos aplica las guías. De esta manera, aunque la norma
tiene un capítulo respecto al manejo de residuos y desechos en el local de
trabajo -norma mexicana cap. 14-, y aunque esta norma se cumpla, el
resultado final es que mayor cantidad de empresas producirán
nanomateriales peligrosos cuyo producto final, una vez que ha salido de
las empresas al mercado, es desconocido, tanto en cuanto a su consumo
como a su disposición final completado el ciclo de vida.
Nótese que si las empresas adoptan la norma en materia de
tratamiento de residuos convierten un proceso de trabajo con riesgo en
un proceso de trabajo sin riesgo, o con riesgo limitado, lo cual es
beneficioso a nivel de la empresa, tanto para empresarios como para

”
OTHE Y, 1998, . 209 . Aunque debe decirse que desde la fecha de este
documento citado a la actualidad ISO ha desarrollado una exitosa política para facilitar la
entrada de las pequeñas y medianas empresas (CALLAGHAN; SCHNOLL, [s.d.]), pero el
poder del inspector es igualmente válido.
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trabajadores11. Pero esto incentiva la producción global con
nanotecnología – que dicho sea de paso es el objetivo de esas normas
ISO –, lo cual conduce a que se generalicen las mercancías con
nanotecnología, que tarde o temprano terminan como desechos siendo
procesados en basurales y vertederos, incineradores o rellenos
sanitarios, con el posible desprendimiento de los materiales peligros de
sus matrices. En algunos casos este proceso es casi simultáneo a su
consumo, como en champú y otros cosméticos que terminan en el
drenaje a medida que se usan. ¿Quién se hará cargo de modificar todo
el sistema de recolección, tratamiento y disposición final de la basura
mundial que pasará a ser toda peligrosa? Imaginemos los residuos de
América Latina. El grueso de los residuos peligrosos (e.g. hospitalarios,
baterías) son incinerados, mientras que la mayoría de los domésticos
son lanzados a vertederos y basurales, y una menor parte a rellenos
sanitarios (Pan America Health Organization, 2005). Eso significa que
todas las mercancías con nanopartículas terminarán lanzando al medio
ambiente sus productos peligrosos, a menos que se cambie la totalidad
del sistema de residuos del mundo. Por solucionar riesgos individuales
la norma tiende inconsciente, pero inevitablemente, a generalizar
riesgos colectivos, yendo contra su propio espíritu de mejorar las
condiciones de vida.
El problema se agrava porque la norma privada al ser
individualizada para determinadas actividades bloquea la posibilidad de
que un país decida, por ejemplo, no utilizar determinados insumos
peligrosos en sus procesos laborales, o prohibir importar las mercancías
que los contengan. Estas medidas irían contra los tratados de libre
comercio, y de inversiones, basados en criterios de la Organización
Mundial del Comercio que reconoce las normas ISO como las únicas
válidas para efectos de litigios internacionales. Claro está que el
argumento para promover nuevas tecnologías es que éstas implican más
beneficios que riesgos; pero el balance sólo se hace a nivel

El riesgo depende del peligro y el grado de exposición. Con la aplicación de las
precauciones establecidas en la norma los nanomateriales seguirán siendo peligrosos, pero
la exposición se reducirá y consecuentemente el riesgo.
11
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microeconómico de la acción inmediata del producto, nunca de los costos
sociales de mayor alcance.
Conclusiones
En los últimos veinticinco años las políticas neoliberales han
impulsado la participación de la empresa privada en ámbitos
regulatorios de responsabilidad previamente pública. Este es el caso de
las normas ISO, que, a su vez, han avanzado del espíritu original de
estandarizar productos para facilitar la intercambiabilidad entre
empresas, a estandarizar procesos y sistemas, por ejemplo procesos de
gestión, control de riesgos, etcétera, lo cual incide directamente en las
actividades laborales, entrando en conflicto, en algunos casos, con otros
cuerpos normativos, como los de la OIT. Desde principios del presente
siglo varias agencias nacionales e internacionales han comenzado a
emitir guías de seguridad laboral, para enfrentar los potenciales riesgos
que los nanomateriales ejercen sobre los trabajadores; y se han apoyado
en el principio precautorio cuando la información científica no es
contundente. También ISO, ha emitido normas para nanotecnología,
reconociendo el carácter peligroso de sus materiales. Algunas de estas
normas tratan de la gestión de riesgo ocupacional, sugiriendo
procedimientos para reducir riesgos y accidentes. En América Latina
este tipo de normas está siendo convertido por las entidades miembro
de la ISO en normativas nacionales, como es el caso de México y otros
países en proceso.
El análisis de las normas muestra que la pretendida mejora en los
procesos laborales no es necesariamente así, ya que oculta varios otros
factores, además de desatar implicaciones a nivel social que pueden
poner en entredicho el beneficio pretendidamente enunciado a nivel
individual de la empresa. Este artículo analizó algunas de estas
implicaciones.
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Introducción
Debido a la introducción de las nanotecnologías en el mercado, el
público consumidor está cada vez más expuesto a los riesgos, muchas
veces desconocidos, que ellas representan. En los países más
industrializados, el público demanda más información confiable sobre
ellas, especialmente respecto a las consecuencias negativas para los
usuarios y consumidores. Como consecuencia de ello, se han
desarrollado políticas públicas que buscan implementar mecanismos de
regulación, capaces de reducir el riesgo y asegurar la calidad de los
productos basados en nanotecnología.
En este artículo discutiremos las medidas que distintos gobiernos
en América Latina han estado tomando para regular el desarrollo y
comercialización de productos basados en nanotecnología. Sobre la base
de un análisis comparativo, estudiaremos las distintas fases de las
políticas públicas implementadas y sus consecuencias para el público.
Para ello, tomaremos en cuenta los distintos arreglos institucionales entre
sociedad civil, estado y mercado propios de cada país, así como los
marcos normativos que faciliten o impidan la reducción del riesgo
inherente a la gestión pública de estas nuevas tecnologías. En primer
lugar, abordaremos la problemática de su uso y aplicación, así como su
relación con el riesgo, la incertidumbre y la seguridad del público
consumidor. Luego, describiremos su expansión institucional.
Seguidamente, propondremos un marco analítico para estudiar la
implementación de políticas públicas de nanotecnología de manera
comparada en la región. Finalmente, discutiremos nuestros hallazgos.
Modernidad, riesgo e incertidumbre
El riesgo y la incertidumbre son conceptos inherentes a la sociedad
moderna, en la cual se han desarrollado cambios a nivel económico,
cultural y tecnológico (BAUMAN, 2007). El acceso a la información y a la
comunicación, mediada por las nuevas tecnologías, eventualmente ha
mostrado en la estructura social dos tipos de actores: los que tienen
acceso a la tecnología (dominantes) y los que no cuentan con acceso a ella
(excluidos). En efecto, se ha generado mayores desigualdades en las
sociedades modernas y se presencia un vacío generalizado de
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organismos de regulación. Como lo señala Beck (1998), viviríamos en lo
que se denomina sociedad de riesgo.
Una característica principal que la diferenciaría de la primera
modernidad es la reflexividad. Es decir, se reconocen los riesgos y las
vulnerabilidades, en donde la expectativa y el futuro se mezcla con lo
ambivalente, pues las prácticas sociales se reformulan –diariamente– y
alteran la sociedad (BECK, 1998). De esta manera, se “combina la
amenaza constante de desastres de una magnitud enteramente nueva con
la posibilidad y necesidad de reinventar nuestras instituciones políticas y
de inventar nuevas formas de ejercer la política en lugares sociales que
antes se consideraban apolíticos” (BECK, 2002, p. 146). “Las
oportunidades de vida en la modernidad reflexiva son cuestión de acceso
no al capital productivo o a las estructuras de producción, sino del acceso
y del lugar en las nuevas estructuras de información y comunicación”
(LASH, 2005).
Como consecuencia, tenemos por un lado exclusión, incertidumbre
y riesgo y por otro lado nuevas estructuras de poder, control y
dominación, como lo señala Tafoya (2015). En la modernidad reflexiva,
los sistemas (en particular tecnológico-informáticos) logran colonizar
aquellos espacios de interacción estructurados bajo los principios de
socialización, intersubjetividad e interacción (TAFOYA, 2015).
Otras formas de socialización e incertidumbre en la actualidad
Las nuevas tecnologías, especialmente en el rubro online, han
transformado lo que entendemos por relaciones sociales cara a cara. Se
caracterizan por tener un impacto muchas veces incierto en la vida
cotidiana de las personas. Como señala Feixa (2011), estas tecnologías
generan lo que este autor denomina deslocalizaciones del aquí y el ahora aquello que se conoce como el avatar- que han hecho posible que emerjan
otras formas de socialización y de trabajo. Se generan espacios de
socialización en los cuales se mezcla lo real y lo virtual. Es a través del
uso de estas tecnologías que se va desarrollando lo que entendemos por
virtualidad.
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(...) lo virtual aparece como un mundo diferente de la realidad que
viven los sujetos, el cual es experimentado a partir de las nuevas
tecnologías, en particular, por las computadoras. Los ambientes
virtuales son productos de programas cibernéticos que exponen o
muestran diferentes datos en forma de ambientes. Lo específico de
estos ambientes es que a partir de imágenes visuales
(principalmente) los sujetos experimentan sensorialmente (como si
estuvieran ahí “realmente") un mundo aparte -diferente- del que
conocen en su experiencia diaria (...) al mismo tiempo, esta idea de
“realidad virtual” conduce a pensar en las posibilidades de
descorporeización que parecen experimentar los sujetos.
(VÁZQUEZ, 2011, p. 28-29)

Es así como, “las actividades que realizan (los jóvenes) tanto
cuando están conectados (...) como cuando no, no son experimentadas
como mundos diferentes. Al contrario, forman parte de la vida cotidiana
siendo actividades realizadas en diferentes contextos” (Vázquez 2011:
32). Para lograr una experiencia autentica de la realidad virtual, el
espectador debe pasar de un rol pasivo a uno activo: “Se debe destacar
que el propósito cardinal del diseño de espacios virtuales es conseguir
una experiencia inmersiva e interactiva entre el espectador y el mundo
virtual” (Pérez 2011: 6-7). La principal característica de la realidad virtual
es el libre movimiento en los espacios virtuales como si fueran reales
(MORENO, 2002, cit. en RAJAS, 2004).
En este proceso se construye el avatar o la interfaz, con la cual el
usuario podrá interactuar en el mundo virtual. El sujeto, a través de la
interfaz, experimenta la translocalización del aquí y el ahora a un espacio
virtual, en el que decide y articula sus formas de actuar e interactuar con
otros (Loayza 2011). Bonsiepe (1999), Scolari (2004) y Catalá (2010)
coinciden en que la interfaz es el medio que le permite al usuario
experimentar una serie de impulsos y hacer uso de recursos que le
permitan interactuar intuitiva, sensorial y holísticamente (cit. en
Quiñonez, 2013). La interfaz, incluso, hace posible el desarrollo de
“
”-a través de espacios de chat. Como señala Feixa
(2011), lo que importa más es la cantidad de contactos, y no
necesariamente la cantidad de personas que se conoce: “En el
ciberespacio, los individuos se ven agrupados por intereses comunes o
temáticas, concentrándose alrededor de forúms o grupos de discusión,
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sin tener en cuenta cualquier otro condicionante social, siempre que estos
no se antepongan a los intereses del grupo en cuestión” (Sotomayor 2006:
6). Loayza (2011) complementa ello al señalar que el efecto on-line,
aumenta la cantidad de contactos dentro y fuera de un espacio
determinado -un país, por ejemplo-.
Si bien las fronteras físicas cobrarían cada vez menos relevancia,
para Bauman (2007) las nuevas relaciones generadas serian superficiales
y efímeras, considerando que se basan en la aceleración y velocidad del
cambio dentro del espacio virtual. “(...) nuestras sociedades se están
estructurando cada vez más en torno a una oposición bipolar entre la Red
y el Yo, entre dos lógicas espaciales, la del espacio de los flujos y la del
espacio de los lugares” (CASTELLS, 1997, p. 29).
De esta manera, lo virtual puede ser difuso e incierto, ya que la
dimensión de la realidad física tendría una continuidad simbólica en el
espacio virtual (Sánchez 2010). Sotomayor (2006), sobre la base de Salazar
(2001), Turkle (1997), Wallace (2001), Gergen (1992) y Morris (1992),
señala que en este espacio de socialización se genera una identidad
ambigua/virtual, que forma parte de un “ethos posmoderno” cuyo valor
radica en identidades múltiples (cit. en Sotomayor 2006: 12). Como
hemos visto, ello genera incertidumbre en quienes interactúan a través de
estas plataformas. Ello, es similar a lo que sucede con otras tecnologías
disruptivas, que, al no conocer del todo sus impactos sobre la vida
cotidiana, son introducidos al mercado. Las nanotecnologías se
encuentran dentro de este grupo de nuevas tecnologías disruptivas que
son complejas de regular.
Nuevas tecnologías e impacto en la seguridad de las personas
Si bien el desarrollo de nuevas tecnologías trae un conjunto de
beneficios, también implica una serie de riesgos que pueden
desencadenar efectos adversos sobre la salud y el medio ambiente
(CASTILLO, 2013, p. 1-2). Para el caso de las nanotecnologías, las
consecuencias de la exposición a los materiales, componentes o derivados
de nanomateriales y nanosustancias, generan incertidumbre en torno al
impacto potencial para la salud en las empresas donde se fabrican o
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utilizan dichos productos, materiales y sustancias (FOLADORI, 2012, p.
145; GALERA, 2015, p. 33).
Según Castillo (2013), algunas de las consecuencias o efectos
adversos son:
 El aumento de la inseguridad, la incertidumbre y la dificultad de
prever, dada la velocidad de los cambios, la extensión y la
importancia de los impactos en la economía, en la política, etc.
 Los desarrollos tecnológicos involucran nuevos riesgos e
interacciones, que desbordan la capacidad de respuesta que tienen
las sociedades para manejarlos
 La búsqueda por avanzar, lleva a que emprendimientos
tecnológicos descuiden aspectos básicos de seguridad.
A partir de lo anterior, reflexionaremos sobre la importancia de la
relación entre la producción, los avances tecnológicos y la seguridad;
específicamente, de la seguridad ante los riesgos de las nuevas
tecnológicas. Lo que estamos planteando comprende: a) riesgos y
amenazas tecnológicas, y b) la conceptualización de la seguridad.
Castillo (2013) señala que se puede hablar de los riesgos tecnológicos
como la probabilidad de que un objeto, equipo, material, procesos,
sustancia o un fenómeno debido a la interacción entre estos, ocasione
consecuencias a la salud, la economía, el medio ambiente y el desarrollo
integral de un sistema (CASTILLO, 2013, p. 5). Señala que habría
emergido una estructura y condiciones sociales que ofrecen una
seguridad aparente en torno a las nuevas tecnologías, pues se les suele
atribuir y percibir como confiables debido a factores –como culturales,
costumbres o desconocimiento- que las personas asumen sobre las
condiciones, equipos, eventos o procesos, sin contar con las bases
científicas suficiente para respaldar ello (CASTILLO, 2013, p. 6).
Las amenazas tecnológicas, de acuerdo a la terminología de la
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones
Unidas (UNISDR por sus siglas en inglés) (2009), se originarían a raíz de
las condiciones tecnológicas o industriales, como accidentes,
procedimientos peligrosos, fallas en la infraestructura o actividades
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humanas específicas que pueden ocasionar la muerte, lesiones,
enfermedades u otros impactos a la salud, al igual que daños a la
propiedad, la pérdida de medios de sustento y servicios, trastornos
sociales o económicos, o daños ambientales (UNISDR, 2009, p. 8)
Montero (2013), sobre la base de Foucalt, señala que la seguridad
es una forma de gobernar con el objetivo de garantizar a los individuos o
la colectividad estén expuestos lo menos posible a los peligros
(FOUCALT, 2010 en MONTERO, 2013, p. 205). Por tanto, frente a riesgos
y amenazas, también se demanda más seguridad. Es decir, el Estado
debería brindar más garantías para lograr reducir la exposición a peligros
y riesgos que se derivan del uso de las nuevas tecnologías. Así, la
seguridad en este rubro, debe contemplar medidas que tomen en cuenta
los distintos ámbitos de interacción entre nuevas tecnologías y los seres
humanos: desde la investigación, producción, manipulación y consumo.
Nanotecnología, gobernanza científica y políticas publicas
En esta sección, describiremos la expansión institucional de la
ciencia y las políticas científicas en nanotecnología en la región. Dado que
tanto altos niveles de riesgo e incertidumbre son parte inherente de las
nanotecnologías, resulta importante para nuestro análisis conocer los
mecanismos empleados por los distintos gobiernos para su regulación.
Asimismo, tenderemos en cuenta cómo es que la sociedad civil responde
a estas políticas públicas, y que tanto se involucra en ellas.
Expansión de la ciencia, la tecnología y la innovación en la actualidad
El proceso de expansión de la ciencia occidental a través de sus
instituciones (ej. ministerios) y su infraestructura (ej. laboratorios) no es
puesto en cuestión en los países más desarrollados. De acuerdo a Schofer
(2004), ello se debe a que la ciencia es percibida como una herramienta
útil, funcional al bienestar macroeconómico y al incremento de la
productividad. Desde este enfoque “instrumentalista”, se señala que el
crecimiento económico y el desarrollo industrial constituyen la base de la
expansión de la ciencia occidental (SCHOFER, 2004, p. 216). A ello se le
oponen autores como Merton, que resaltan los factores institucionales,
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políticos y culturales que forman parte de la “profesión de científico”
(SCHOFER, 2004, p. 217). Otros autores señalan que el “colonialismo” y
la interdependencia económica explican el proceso de expansión de la
ciencia; mientras que los “neo-institucionalistas” sostienen que, debido a
la influencia de la coyuntura social y cultural, los discursos pro-ciencia se
han logrado transferir a las políticas nacionales (SCHOFER, 2004, p. 217).
El enfoque “instrumentalista” se habría institucionalizado en organismos
como la ONU y UNESCO, mientras que el enfoque “neo-institucional” es
responsable de la estandarización de las políticas de ciencia y tecnología.
En ese sentido, cabe mencionar que el periodo que va del año 1996
al 2007, se ha caracterizado por un acelerado crecimiento económico,
interrumpido en cierta manera el año 2008 por la crisis financiera de
Estados Unidos (UNESCO, 2010, p. 1). Este crecimiento se debe, entre
otros factores, a la expansión de las tecnologías digitales y a la aparición
de otros países en el escenario mundial, como China, por ejemplo. En
cuanto a las cifras, en el año 2007 se invirtió 1.7% del PIB mundial en
actividades de ciencia y tecnología, que equivale a 1146 billones de
dólares, un incremento en 45% desde el año 2002. La Unión Europea,
Japón y Estados Unidos, estarían perdiendo influencia en comparación a
China, India y República de Corea, lo cuales han incrementado su
participación de 27% a 32% en el periodo anteriormente mencionado.
Producto de la crisis financiera del año 2008, los paradigmas de las
ciencias sociales como centro-periferia, estarían alterándose rápidamente.
Los modelos de crecimiento y comercio se han visto modificados,
desafiando en el proceso la hegemonía occidental. En el año 1990, más
del 95% de la inversión en actividades de investigación y desarrollo
estaba dada por los países desarrollados, mientras que para el 2002, su
aporte se redujo a menos de 83%, continuando con esta tendencia al año
2007 con 76% (UNESCO, 2010, p. 5). Las economías de países como
Brasil, China, India y Sudáfrica, antes centrados en el “outsourcing”
manufacturero, desarrollan tecnologías propias, nuevos productos y
realizan investigación aplicada (UNESCO, 2010, p. 2). Las políticas de
estos países están orientadas tanto al desarrollo propiamente de
tecnología, como a brindar incentivos (monetarios y no monetarios) para
fortalecer la investigación académica en un periodo reducido de tiempo,
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realizando las reformas institucionales necesarias. De esta manera,
invertir en ciencia y tecnología resulta ser un mecanismo de inserción a la
globalización para mantener estándares competitivos internacionales.
Como señala UNESCO (2015), en los últimos años se habrían
producido importantes cambios geopolíticos con repercusiones
significativas para la ciencia y la tecnología, como la Primavera Árabe en
el 2011, el pacto nuclear con el Irán en 2015; y la creación de la
Comunidad Económica de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental
(ASEAN) en el año 2015. Estos eventos habrían tenido una influencia
indirecta en el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
Cabe señalar que las crisis medio ambientales también han tenido
influencia sobre la política y la gestión de la ciencia y la tecnología. Un
ejemplo de ello fue el desastre nuclear de Fukushima del 2011, que llegó a
presionar al gobierno alemán a comprometerse con la supresión paulatina
de la energía nuclear para el año 2020 y suscitó un debate en otros países
sobre los riesgos asociados a la energía nuclear (UNESCO, 2015). En Japón,
este desastre afectó la confianza de la población en la ciencia y la
tecnología. Por otro lado, la preocupación por las sequias, inundaciones y
otros fenómenos naturales ha forzado a los gobiernos a adoptar estrategias
de respuesta (UNESCO, 2015). Camboya ha adoptado una Estrategia de
Cambio Climático (2014-2023), con la asistencia de asociados europeos para
proteger su agricultura. En el 2013 Filipinas sufrió el ciclón tropical más
potente registrado, por lo que se ha invertido en herramientas que
minimicen los riesgos de desastre, como modelos de simulación de
desastres en 3D, además de crear capacidades locales para aplicar,
reproducir y fabricar muchas de estas tecnologías (UNESCO, 2015).
Con el propósito de reducir las emisiones de carbono, la Unión
Europea, Estados Unidos, China, el Japón, la República de Corea y otros
países han incrementado su legislación, y han desarrollado fuentes de
energía alternativas y promueven una mayor eficiencia energética
(UNESCO, 2015). La energía preocupa a los gobiernos de todo el mundo
incluso a aquellos con economías de renta petrolera como Argelia y
Arabia Saudita, que están invirtiendo en energía solar para diversificar
sus fuentes de energía (UNESCO, 2015). Ello, ya habría sido observado
antes que los precios del petróleo Brent comenzaran a bajar
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vertiginosamente a mediados de 2014. Si bien la sostenibilidad es una
preocupación para la mayoría de gobiernos, algunos no la respaldan del
todo. Por ejemplo, el gobierno australiano, ha abandonado el impuesto
sobre el carbono y ha anunciado la abolición de aquellas instituciones
creadas por el gobierno anterior para estimular el desarrollo tecnológico
en energías renovables (UNESCO, 2015).
Si bien para el gobierno de Obama la prioridad fue la inversión en
investigación sobre el cambio climático, energía y salud, la prioridad de
congreso estadounidense ha sido la reducción del déficit presupuestario
federal (UNESCO, 2015). La mayoría de los presupuestos de
investigación de ese país han permanecido estables o han disminuido. La
Unión Europea, en 2010, adopta la estrategia Europa 2020, para salir de la
crisis. El crecimiento es entendido ahora como inteligente, sostenible e
inclusivo (UNESCO, 2015). La crisis ha afectado profundamente el
progreso económico y social y ha expuesta las debilidades estructurales
de dicha economía, como el reducido gasto en I + D, las barreras para el
mercado y el uso insuficiente de tecnologías de información y
comunicación (UNESCO, 2015). Horizonte 2020, programa orientado a la
investigación e innovación ha recibido el mayor presupuesto de la
historia europea en su rubro para solucionar estos problemas entre el
2014 y el 2020.
En los países BRICS (Brasil, Federación de Rusia, la India, China y
Sudáfrica), China logro paliar los efectos de la crisis económica del 2008,
a pesar de que a mediados del año 2015 su economía mostraba indicios
de estrés (UNESCO, 2015). Si bien se buscó impulsar el crecimiento
mediante el aumento del gasto público, los inversionistas habrían
comenzado a perder la confianza en 2015, con lo cual se cuestionaría el
tránsito de un modelo basado en las exportaciones a otro impulsado por
el consumo (UNESCO, 2015). Asimismo, los líderes políticos se
encuentran preocupados por que la inversión en I + D de la última
década no estaría teniendo los resultados esperados.
Si bien Brasil ha ampliado el acceso a su sistema de educación
superior y ha aumentado su gasto social, la productividad de la mano de
obra es aun reducida (UNESCO, 2015). Es decir, no habría logrado
aprovechar la política de la innovación para el crecimiento económico, lo
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cual también afecta a Rusia que busca de una estrategia de crecimiento
propia. En 2014, el presidente Putin reclamo una ampliación de los
programas rusos de sustitución de las importaciones para reducir la
dependencia de las importaciones tecnológicas (UNESCO, 2015). Se han
implementado planes de acción de sectores industriales para producir
tecnología de vanguardia. Cabe señalar que los planes del gobierno para
estimular la innovación de las empresas podrían verse afectados por la
recesión, como consecuencia de la contracción de los precios del crudo
Brent, la imposición de sanciones y el deterioro del clima empresarial.
India ha mantenido un crecimiento en aproximadamente el 5%
recientemente. Lo preocupante es que no se habrían generado suficientes
puestos de trabajo (UNESCO, 2015). El gobierno de Modi, en el año 2014,
se ha propuesto implementar un modelo económico basado en la
producción para la exportación con el objetivo de crear más puestos de
trabajo (UNESCO, 2015). India, se estaría volviendo un centro de
innovación frugal ya que existe un gran mercado interno para productos
dirigidos a sectores pobres, como el caso de dispositivos médicos de bajo
costo y automóviles baratos.
En el caso de América Latina, si bien ha logrado reducir su
desigualdad económica, con la caída de la demanda internacional de
materias primas el crecimiento en la región se ha comenzado a estancar o
a incluso a contraerse (UNESCO, 2015). Muchos países de la región
tienen iniciativas políticas y estructuras institucionales para promover la
ciencia y la investigación; y se han dado esfuerzos en acceso a la
enseñanza superior, la movilidad científica y la producción científica. Sin
embargo, no se habría aprovechado el auge de los productos básicos para
generar competitividad en base a la tecnología (UNESCO, 2015). La
región podría estar bien posicionada para desarrollar modelos de
excelencia científica de la mano del crecimiento ecológico, empleando sus
ventajas naturales en el ámbito de la diversidad biológica y sistemas de
conocimiento indígena.
En países de ingresos altos como Australia, Canadá, los Estados
Unidos se ha dado un repliegue en I+D por parte del sector público,
mientras que en países de ingresos bajos se ha dado el proceso inverso
(UNESCO, 2015). En los países BRICS, se han dado distintos contrastes.
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La financiación pública y empresarial de China en I+D ha aumentado a la
par. En India, la I + D empresarial ha avanzado más rápido que la
pública. En Brasil, el sector público se habría mantenido estable desde
2008, mientras que el privado ha incrementado ligeramente. Ya que todas
las empresas en 2013 anunciaron una contracción de la innovación a
partir del año 2008, ello afectaría el gasto si la desaceleración económica
se mantiene (UNESCO, 2015).
En el caso de los países de ingresos altos, estos han sido afectados
profundamente por la crisis del 2008 y 2009 (UNESCO, 2015). Si bien la
economía estadounidense se habría estabilizado, Japón y la Unión
Europea tienen dificultades para recuperarse. El lento crecimiento
económico europeo, sumado a presiones en consolidación fiscal dentro
de la Eurozona ha afectado la inversión pública en el ámbito del
conocimiento, a pesar del presupuesto de Horizonte 2020 (UNESCO,
2015). Sólo Alemania ha estado en condiciones de aumentar su I + D,
mientras que Francia y el Reino Unido han disminuido su aporte. En
Canadá, las presiones presupuestarias sobre presupuestos nacionales
para investigación han provocado importantes reducciones de la
intensidad de I + D financiada el sector público (UNESCO, 2015).
Actualmente, de acuerdo a Castells (1995), el modelo
informacional de desarrollo característico de la globalización ha ido
transformando los procesos de producción, de tal manera que la calidad
del conocimiento ha resultado ser, simultáneamente, su principal insumo
y su principal producto. Este modelo se centra en el desarrollo
tecnológico y en el incremento de la producción a través de la
acumulación, procesamiento y distribución del conocimiento.
En América Latina, se discute lo que se conoce como globalización
sin informacionalismo. De acuerdo a Calderón (2003), este debate se centra
en tres aspectos: la crisis del sistema productivo, la crisis del Estado y las
dificultades de emergencia de actores sociales capaces de reconstruir tanto
la economía como la sociedad. De acuerdo a Drori (1993), la relación entre
la ciencia, la tecnología y el desarrollo económico en los países menos
desarrollados es débil, ya que vendrían a constituirse en campos
totalmente distintos, en los que hacer ciencia no repercute en más
tecnología, ni tampoco invertir en más tecnología repercute en crecimiento
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económico. En los países desarrollados, sucedería lo inverso, ya que la
tecnología, sin incluir necesariamente a la actividad científica, tendría un
correlato en el desarrollo económico (DRORI, 1993, p. 211-212).
Como mencionamos, el enfoque “instrumentalista” ha sido el
dominante ya que se pensaba, en base a la teoría de la dependencia, que
para lograr el desarrollo económico y social era necesario impulsar la
industria a través de la inversión en ciencia y tecnología. Durante las
décadas del sesenta, setenta y ochenta, se implementaron en muchos
países latinoamericanos, organismos de política y planificación de ciencia
y tecnología (KREIMER, 2007, p. 56).
En 1981, en Chile se crearon muchos fondos para financiar los
centros de excelencia, proyectos de innovación y redes que vinculan los
centros de investigación públicos y privados. En 1996, se creó en
Argentina la Agencia de Promoción de la Ciencia y la Tecnología. En
Brasil en 1999 se crearon fondos para cada sector y en el año 2005 en
Uruguay se creó la Agencia Nacional de Investigación e Innovación con
el objetivo de consolidar fondos competitivos. A ello se le suma los
cambios en las legislaciones, en el aspecto normativo y legal. En
Argentina, esto sucedió en el 2001, en México en el año 2002 y en Chile en
el año 2005 (UNESCO, 2010, p. 79).
A mediados de la década de 1990, países como Brasil, Argentina,
Chile, Colombia, México y Venezuela implementaron reformas para
incrementar los procesos de asignación de recursos, evaluar los
resultados de las actividades de investigación y desarrollo, promover la
innovación, fortalecer la relación entre los centros de investigación y el
mercado, diseñar políticas de largo plazo, implementar herramientas de
inteligencia estratégica, monitorear la opinión pública y difundir el
conocimiento. Asimismo, se fomentó la formación de vínculos entre
universidades, el sector privado empresarial y otros actores (UNESCO,
2010, p. 78-79). Adicionalmente, la mayoría de los países de la región
mantienen acuerdos de cooperación bilateral, que implican mecanismos
de cooperación horizontal en actividades de investigación y desarrollo
(UNESCO, 2010, p. 97).
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En cuanto a la inversión en ciencia, tecnología e innovación, es
reducida a excepción de Brasil. Luego de permanecer aproximadamente
en 10 billones de dólares en el periodo que va de 1996 al 2004, el gasto
interno bruto aumentó abruptamente a 23.1 billones de dólares para el
año 2007, debido al crecimiento económico de la región. En relación al
PIB, en el año 2006, el gasto en actividades de investigación y desarrollo
para América Latina y el Caribe, representaba el 0.68%, que equivale al
1.9% de la inversión mundial (UNESCO, 2010, p. 79). El crecimiento
económico, que muchos países de la región experimentaron, no se refleja
necesariamente en un mayor apoyo a las actividades de investigación y
desarrollo científico. México y Argentina, se encuentran bajo el promedio
de la región, aunque ambos países además de Brasil y Chile, concentran
el 90% de la inversión en Latinoamérica. Es importante mencionar que las
actividades de investigación y desarrollo dependen en gran medida de
fondos públicos. El 40% de los fondos del gobierno se invierten en la
investigación realizada por universidades, y el resto se destina a los
centros de investigación públicos. Sucede lo inverso en países más
desarrollados, en donde los dos tercios de la inversión provienen de
sector empresarial (UNESCO, 2010, p. 81). En contraste, de las 2000
empresas que más invierten en actividades de investigación y desarrollo,
solo tres se encuentran en América Latina, y todas ellas en Brasil: la
Empresa Brasileña de Aeronáutica (EMBRAER), la Compañía Vale do
Rio Doce (CVRD), que pertenece al sector minero y Petróleo Brasileiro
(PETROBRAS). Estas empresas cooperan con centros de investigación
externos, en comparación a las empresas con escasa tradición innovadora
(LEMARCHAND, 2010, p. 86).
Marco conceptual
Haremos una revisión de conceptos empleados para definir y
caracterizar las políticas públicas de ciencia y tecnología, las políticas
industriales y la gobernanza científica, que han incorporado un enfoque
participativo denominado public engagement.
Existen muchas definiciones sobre políticas públicas. Un aspecto
importante a considerar es que el hecho de que no se hayan declarado
oficialmente, no quiere decir que no exista una política. El hecho de que
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en algunos países las regulaciones sobre las nanotecnologías no sean
explicitas, no quiere decir que no exista una política pública en torno a
ellas. Según Dye (1972), la política es lo que los gobiernos deciden o no
deciden hacer. Si bien la acción formal del gobierno, escrita y legislada, es
una forma de política pública, aquello no legislado ni codificado es otra
forma de política. En ese sentido, la decisión del gobierno por no tratar
un determinado tema es una forma de política pública.
Como señala Jenkins (1978), la política pública es: “Un conjunto de
decisiones interrelacionadas adoptadas por un actor o un conjunto de
actores públicos, concernientes a la selección de objetivos y los medios
para alcanzarlos, en el marco de una situación específica” (JENKINS,
1978). De acuerdo a Meny y Thoenig (1992), la noción de políticas
públicas hace referencia a la disciplina que tiene por objeto de estudio de
“la acción de las autoridades públicas en el seno de la sociedad. ¿Qué
producen quienes nos gobiernan, para lograr qué resultados, a través de
qué medios?”.
Por otro lado, las políticas industriales tienen como objetivo
desarrollar el sector productivo del Estado. De acuerdo a Suzigan y
Villela (1997), la política industrial está en consonancia con las políticas
macroeconómicas y el comercio exterior del gobierno.
La política industrial es implementada por una organización
específica, por medio de instrumentos reguladores y de la
actividad industrial, y se caracteriza por su vinculación con la
política científica y tecnológica, por las relaciones complejas que
mantiene con las políticas económicas y públicas y por la
percepción de cuáles son las estrategias empresariales más
adecuadas. Estos elementos deben tener como referencia la
dinámica económica y tecnológica internacional. (COSTA, 1994)

Las políticas científicas, no se alejarían tanto de ello, ya que pueden
contribuir al fortalecimiento industrial de un país y dinamizar a los
sectores clave en el proceso de innovación (competitividad internacional).
La política científica y tecnológica comprende una serie de acciones
gubernamentales que incluyen: generación, fomento, diseminación
y aplicación de conocimientos científicos y/o tecnológicos; apoyo a
las actividades de personas e instituciones involucradas con la
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investigación, apoyo a la innovación, transferencia, invención y
difusión de técnicas, procesos y productos; formación de recursos
humanos cualificados, etc. (FAGUNDES, 2009)

Sin embargo, para entender el involucramiento público en ciencia
y tecnología (engagement), es necesario hacer referencia a la gobernanza
científica. Dicho concepto plantea que las decisiones sobre ciencia y
tecnología son inherentemente políticas. Ello incluye la participación del
público en las agendas de investigación, en la toma de decisiones, la
formulación de políticas e incluso en la producción del conocimiento.
Alan Irwin (citado por HACKETT, 2008, p. 431), emplea el termino
gobernanza para describir las interacciones entre ciencia, tecnología y
política, reemplazando el concepto recurrente de política científica a
secas.
De acuerdo a Fuller (2000) y Rose (1999), la gobernanza implica
que el desarrollo y el control de la ciencia y la tecnología no sólo les
compete a los gobiernos, sino también a una amplia gama de actores
como la industria, organizaciones, grupos de interés, consumidores y el
mercado. Según Barry (2001) y Dean (1999), implica mecanismos
organizacionales, supuestos operativos, modos de pensar y actividades
que pueden tener repercusiones en la toma de decisiones en una esfera
social particular. En este caso, están vinculadas al desarrollo y control de
actividades de ciencia y tecnología.
El debate público sobre las nanotecnologías, así como sus
incertidumbres tecnológicas y sociales, requiere del desarrollo de una
capacidad societal para prever y también habilidades generalizadas
puedan cerrar las brechas cognitivas entre presente y futuro. Ello nos da
pie a referirnos, con base en los estudios sociales de la ciencia al concepto
denominado anticipatory governance (GUSTON; SAREWITZ, 2002).
Ello supone que la toma de decisiones se basaría no solamente en
las capacidades analíticas y el conocimiento empírico relevante, sino que
se deberían considerar capacidades como la autocrítica colectiva, la
imaginación, y la disposición para aprender mediante “prueba y error”.
Es decir, que la toma de decisiones, si bien es un proceso racional, en
pocas ocasiones se basan únicamente de la certidumbre o la capacidad
predictiva. Más bien, las cuestionarían. Anticipación implica estar alertas
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a la co-producción de conocimiento socio técnico, así como a la importancia de
imaginar alternativas socio tecnológicas que inspiren su uso.
Aunque las previsiones de futuros escenarios sociotécnicos no
logren justificar cambios en corto plazo, los resultados de los procesos
interactivos y participativos deberían generar más conciencia sobre los
impactos potenciales, incluyendo el impacto en la sociedad y en la
cultura. Ello, en otras palabras, se podría evidenciar por el incremento en
la preocupación por lo social y lo ético en la labor de los investigadores,
expertos y científicos. Por otro lado, existen críticas a la efectividad de
estas intervenciones participativas. Los gobiernos de algunos países están
afrontando una crisis de legitimidad de la burocracia, que ha ocasionado
que la ciudadanía acepte la política pública sin debatirla. De esta manera,
la participación pública puede ser cooptada para brindar legitimidad a
las decisiones centralizadas del gobierno (FONSECA; PEREIRA, 2013).
En los laboratorios aún prevalece la concepción clásica de la
neutralidad y la universalidad de la ciencia, mientras que existen
importantes asimetrías de poder entre los investigadores naturales y
sociales. De acuerdo a Fonseca y Pereira (2013), los investigadores
sociales no son tomados del todo en serio, ya que se tendría un concepto
erróneo de su labor. Si bien se realizan intervenciones participativas, aun
no tienen mucha resonancia. Sin embargo, existe un cierto consenso en
que, aun cuando los resultados de estas intervenciones no estén
directamente relacionados con la toma de decisiones, pueden ampliar los
conocimientos y cambiar la perspectiva de los tomadores de decisiones
sobre la dinámica del desarrollo tecnológico.
En la última década se ha desarrollado el concepto de tecnologías
sociales, que ha tenido acogida entre los formuladores de políticas, ONGs
y académicos de Brasil y otros países latinoamericanos (FONSECA;
PEREIRA, 2013). Muchos movimientos sociales y ONGs habrían
adoptado sus principios. Incluso, ha formado parte del discurso político
brasileño en torno a la responsabilidad en política científica y tecnológica.
A pesar del limitado presupuesto y la escasa divulgación, el gobierno ha
apoyado el desarrollo de las tecnologías sociales para promover la
inclusión social.
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Existen puntos comunes entre las tecnologías sociales y el enfoque
anticipatorio, en particular en respecto a la ampliación de la participación
ciudadana en los procesos de innovación tecnológica. Sin embargo, este
enfoque se encuentra alejado de la lógica de implementación de las
políticas para la gobernanza científica e incluso de las discusiones sobre
nuevas tecnologías. Si bien se las suelen asociarse sólo con desarrollos
menos científicos intensivos comunitarios, forman parte de un proceso de
innovación que integra conocimiento comunitario en soluciones para
abordar los problemas sociales y ambientales. La definición de la Red de
Tecnologías Sociales (2004) sobre ellas es: “Las tecnologías sociales
comprenden productos, técnicas y/o metodologías replicables
desarrolladas en la interacción con la comunidad y que deben representar
una solución efectiva en términos de transformación social. Es decir, el
concepto va más allá de la idea tradicional de asistencia social”
(FONSECA; PEREIRA, 2013).
Las tecnologías sociales reconocen que las tecnologías
convencionales, desarrolladas por países más industrializados, no eran
adecuadas para el mundo menos industrializado. Esto reivindicaba la
necesidad de un “conjunto diferente de técnicas de producción que
utilizase de manera óptima los recursos disponibles de una sociedad
determinada, maximizando su bienestar” (FONSECA; PEREIRA, 2013).
Las tecnologías sociales perdieron impulso durante la década de 1980,
debido a la restricción a tecnologías menos intensivas en conocimiento,
que podrían frenar la modernización de las regiones en desarrollo.
Estado de la cuestión: políticas públicas de nanotecnología en América
Latina
Organismos internacionales como el Banco Mundial, la
Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) fomentan el desarrollo
de las nanotecnologías en los países de América Latina – esto desde una
reestructuración de la ciencia y tecnología para la región –; lo cual,
buscaba orientar las políticas hacia un paradigma de la economía del
conocimiento, y teniendo como área prioritaria a las NT (FOLADORI,
2012, p. 145).
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Así, al cabo de la primera década del siglo XXI, la mayoría de los
países consideraban a las NT como un área prioritaria en sus políticas
CyT (Ver cuadro 1) (Foladori 2012: 152).
Cuadro 1. Año en el que países latinoamericanos incorporan
las NT en sus Políticas Públicas
Año
2000
2001
2003
2004
2004
2005
2006
2006
2008
2009
2010

País
Brasil
México
Argentina
Colombia

Institución Promotora
Ministerio de Ciencia y Tecnología
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Secretaría de Ciencia y Tecnología
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e
Innovación
Costa Rica
Consejo Nacional para Investigaciones Científica y
Tecnológicas
Ecuador
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología
El Salvador
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Perú
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica
República
Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y
Dominicana
Tecnología
Uruguay
Gabinete Ministerial de la Innovación
Panamá
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Fuente: Riesgos a la salud y al medio ambiente en las políticas de nanotecnología
en América Latina. (FOLADORI, 2012)

Sin embargo, este fomento de las NT se abstuvo de introducir
criterios básicos de implementación sobre los riesgos que pueden
presentar estos materiales y sustancias (FOLADORI, 2012). Los riesgos
para la salud y el medio ambiente, como señala Foladori (2012), no
figuran en las políticas de los organismos internacionales durante la
primera década del siglo XXI, a pesar de que los países que lideran
dichas organizaciones, como Estados Unidos y algunos países de la
Unión Europea, sí los contemplan en sus agendas internas, y eran
reclamados por organizaciones no gubernamentales y los sindicatos,
además de reconocidos por el sector empresarial (FOLADORI, 2012, p.
153-154).
Por ejemplo, en el 2000, Estados Unidos lanza el National
Nanotechnology Iniative, que incluía un presupuesto –aunque marginaldedicado a los riesgos e impactos sociales a la salud y medio ambiente
por parte de las NT. Del mismo modo, la agencia Cordis de la Unión
Wilson Engelmann e Patrícia Santos Martins |

163

Europea publicó diversos reportes sobre potenciales riesgos. Sin
embargo, estas informaciones no fueron incluidas hacia Latinoamérica
por expertos del Banco Mundial, ni la OEA ni el OCDE (FOLADORI,
2012, p. 154-155).
Si bien en América Latina los gobiernos promueven las NT
mediante políticas y financiamiento a la investigación, el financiamiento
público para estudios de riesgos ha sido marginal (FOLADORI, 2012, p.
159). Según Galera (2015), esto se debe a que la seguridad no es una
variable dentro de la investigación y desarrollo nanotecnológico, sino que
se realiza en una etapa post-mercado, siendo uno de los factores
fundamentales para el crecimiento y comercialización de estos productos.
El Comité Científico de los Riesgos Sanitarios Emergentes y
Recientemente Identificados de la Unión Europea (CCRSERI) ha
demostrado que existen peligros tóxicos de ciertos nanomateriales
fabricados para la salud y el medio ambiente (GALERA, 2015, p. 36).
Los trabajadores sufren intoxicaciones debido a la falta de
conocimiento, a la inadecuación de las herramientas, así como por la
naturaleza de los nanomateriales en cuanto, por su composición, liberan
al ambiente partículas perjudiciales para la salud (GALERA, 2015, p. 46).
La exposición al trabajo con nanomateriales tiene diferentes
consecuencias para la salud, según el modo de ingesta de materiales, ya
sea por contacto con la piel o por ingestión de partículas y, según sea el
caso, las consecuencias varían entre alteraciones con desórdenes
psiquiátricos como enfermedades a nivel de hígado, corazón, etc.
(GALERA, 2015, p. 51)
Galera señala que, si bien las investigaciones en seguridad y salud
humana y ambiental realizadas en la última década por instituciones y
centros de investigaciones han producido avances respecto a los riesgos
“nano”, queda por despejar muchas incertidumbres (GALERA, 2015, p.
38). Así, la autora indica que el Comitte To Develop a Research Strategy
for Environmental, Health and Safety and Aspects of Engineered
Nanomaterial (2012) reconoce que:
 Los desarrolladores, reguladores y consumidores de productos
nanotecnológicamente habilitados, no conocen con certeza la
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variedad y la cantidad de nanomateriales para el comercio o en
desarrollo, sus posibles aplicaciones, y los riesgos potenciales
 No existe conexión e integración suficiente entre la generación
de datos y el análisis sobre riesgos emergentes y las estrategias
para la prevención y gestión de dichos riesgos
 Se deben cerrar los vacíos de conocimientos identificados en
muchos talleres científicos en la última década, a través de más
investigación. (GALERA, 2015, p. 38-39)

En algunos países latinoamericanos los sindicatos y las
organizaciones no gubernamentales se encargaron de trasladar estas
preocupaciones a la agenda pública, especialmente respecto a los efectos
sobre la salud y el medio ambiente y su potencial impacto sobre la clase
trabajadora y los consumidores (FOLADORI, 2012, p. 145). Brasil es el
país donde las actividades de los sindicatos, las redes académicas y
organismos no internacionales han sido más frecuentes, así como
también sus implicaciones en el empleo; lo que también es reflejado en
un mayor avance en la incorporación de estos temas en las políticas de
ciencia y tecnología de ese país. Ello también se ha presentado en
actividades sindicales puntuales en países como Argentina y Uruguay
(FOLADORI, 2012, p. 163).
Análisis comparado de políticas y actores involucrados
Este artículo busca indagar en la relación, a veces no explícita,
entre el conocimiento experto y el expertise político. En esta relación,
existe una cuota de riesgo inherente a la implementación de políticas que
gestionen nuevas aplicaciones tecnológicas como la nanotecnología. A su
vez, esta relación forma parte de la tensión que existe entre el sector
privado industrial y el gobierno, así como el grado de familiaridad con la
tecnología a implementar o gestionar. En América Latina, la
nanotecnología empezó a ser fomentada a partir de la década del 2000.
Sin embargo, esta forma de hacer ciencia, así como los mecanismos de
control político y legislativo, han sido adaptados de otros países, sin
considerar las características de los entornos institucionales nacionales.
Es por ello, que el público consumidor, no se encuentra del todo
informado, y por lo tanto con la agencia suficiente para ejercer presión
sobre el gobierno y el sector privado.
Wilson Engelmann e Patrícia Santos Martins |

165

Es necesario tener presentes los arreglos y legados institucionales,
es decir las condiciones en las cuales se desarrolla la ciencia, y el rol que
desempeña tanto el sector privado como el gobierno en ello. Es
importante dar cuenta del contexto de desarrollo de políticas de ciencia y
tecnología y analizar su estabilidad y los cambios que se han generado
que han logrado sostenerse en el tiempo. El dar cuenta de la disposición
de los policymakers, de las condiciones para realizar investigación
aplicada e innovación, de las facilidades para invertir, la familiaridad con
las nanotecnologías, así como las características y demandas de las
industrias, nos pueden dar pistas para entender porque en ciertos países
las nanotecnologías se han desarrollado más que en otros.
Dividiremos nuestro análisis teniendo en cuenta los progresos en
el desarrollo e implementación de la nanotecnología tanto en las políticas
públicas, como en el desarrollo de iniciativas de actores que se
encuentran involucrados, individuales y colectivos. Del mismo modo, en
los casos en los que la información recopilada lo permita, haremos un
análisis de la industria y el sector privado y su relación con el público
consumidor y las medidas de regulación de sus productos. Finalmente
cabe señalar que no se han incluido aquellos países con sistemas más
desarrollados – que han sido estudiados ya previamente por otros
especialistas – como Brasil, Argentina, México y Chile. En el caso de Perú,
ya se ha trabajado sobre este tema en otras publicaciones de los autores.
Colombia
La inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación
(ACTI), como porcentaje del PBI de Colombia, aun no reflejan el nivel de
desarrollo que el gobierno y los stakeholders esperan lograr. Los
paradigmas de la innovación, la competitividad y el desarrollo
económico son los más predominantes. Las políticas de promoción de
ciencia, tecnología e innovación deben estimular el desarrollo de las
nanotecnologías, así como generar impactos esperados en la economía y
en el desarrollo. La creación de una plataforma nacional en investigación
aplicada a la nanotecnología (PNIN), podría contribuir al incremento de
inversión nacional en ACTI como porcentaje de su PIB.
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El gobierno de Colombia, para al año 2032, pretende ser el más
competitivo de América Latina. Para ello, ha creado el Sistema Nacional
de Competitividad e Innovación (SNCeI). De acuerdo al ranking global
basado en un estudio sobre innovación realizado por la Universidad de
Cornell, la Escuela de Negocios Francesa INSEAD y la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Colombia ocupa la posición
60 de 142 países, por encima de México, Brasil y Perú. Del mismo modo,
según el indicador global de competitividad del Foro Económico
Mundial (FEM), en el año 2013, Colombia se situaba en la posición 69. Si
bien en dicha oportunidad Colombia se situaba por debajo de otros
países de la región, como Chile, México y Panamá, ocupo la quinta
posición entre los países más competitivos de América Latina. Si bien,
hay condiciones favorables para la creación de una PNIN que
efectivamente incremente la inversión en ACTI, solo se podría llegar a
unos COP $8.741,62 miles de millones/año a partir del año 2020 en
promedio (MARTÍNEZ et al., 2014, p. 52).
A través de la Ley 1286, se buscaba consolidar una política de
ciencia, tecnología e innovación con la participación de distintos sectores
y actores que impulsarían las áreas de conocimiento que han sido
identificadas como estratégicas para el desarrollo del país y sus regiones.
Sobre la base del Acuerdo 009 del 2012 y la Ley 1286, se podría afirmar
que el alcance de una PNIN se alinea al objetivo de incrementar la
capacidad científica, tecnológica de innovación y competitividad de las
regiones de Colombia. Se menciona que para que se genere desarrollo en
este campo, resulta necesario que se establezcan vínculos adecuados
entre: (i) La inversión en ciencia y tecnología, (ii) la promoción industrial
y el incentivo al emprendimiento, (iii) el desarrollo de políticas sólidas y
(iv) una coyuntura dinámica y estable que incentive el desarrollo. Para
que el establecimiento de una PNIN tenga un alto impacto se tienen que
incluir los proyectos regionales, especialmente si se sabe que BogotáCundinamarca y Antioquia desarrollan avances en ciencia y tecnología y
han fortalecido su capital humano, así como el Valle del Cauca y
Santander, que cuentan con la infraestructura adecuada y capital
humano. De esta manera, se incrementaría la competitividad.
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La mayoría de los proyectos de investigación se han centrado en la
física de materiales o estudios básicos en química e ingeniería aplicada. Si
bien las publicaciones científicas se han incrementado en los últimos 13
años, no se han mantenido estables. En el periodo 1999-2000, el
incremento de la producción científica puede ser atribuido al
establecimiento de la National Nanotechnology Initiative en Estados
Unidos, y a los recursos, aún insuficientes, destinados a la investigación.
Sin embargo, este incremento en la productividad científica, en
comparación con los demás países, no es muy alto. Si bien se han
realizado eventos que han buscado difundir la nanotecnología como un
área emergente, no se han construido redes de inversión conjunta
(MARTÍNEZ et al., 2014, p. 52-53).
En el año 2004, COLCIENCIAS identifica a los materiales
avanzados y la nanotecnología como un área estratégica para el
desarrollo de la productividad y la competitividad. En ese mismo año, se
establece el Programa de Centros de Excelencia y comienza a operar el
Centro de Excelencia en Nuevos Materiales (CENM). Al año siguiente, se
creó el Consejo Nacional de Nanociencia y Nanotecnología, adscrito a
IEEE Colombia, como una organización sin ánimo de lucro para la
promoción, difusión y trabajo conjunto alrededor de la nanotecnología.
Dicho organismo realizó algunas actividades como el Nanoforum
Colombia 2005, un curso abierto sobre nanotecnología, el Simposio de
Nanorrobótica y Seminario de Materia Programable. Asimismo, en ese
mismo año las nanociencias y las nanotecnologías (N&N) fueron
consideradas como un área estratégica para el desarrollo del país por el
Departamento de Planeación (DNP) en el documento Colombia 2019. Al
año siguiente, con la expedición del Decreto 2828 y el documento
Conpes-3439, el concepto de innovación se institucionalizó. Siguiendo los
principios de productividad y competitividad, se creó el Sistema
Nacional de Competitividad (SNCE), al que se le agrego la palabra
innovación. Durante ese mismo año, se realizó el Simposio Nacional de
Nanotecnología (SNN), en el que se enfatizó la idea de apropiación de las
N&N como ventaja competitiva, sobre la base de la gran cantidad de
recursos naturales renovables y la biodiversidad. Asimismo, la aplicación
y el uso de las nanotecnologías fueron vistos como mecanismos de
crecimiento económico (MARTÍNEZ et al., 2014, p. 53).
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Una de las organizaciones que se estableció en esta coyuntura fue
NanoCiTec, una asociación sin fines de lucro que busca estimular el
trabajo colaborativo y en red, así como la investigación en este campo.
Esta iniciativa, ha logrado facilitar el acceso a diferentes instrumentos y
equipos de producción para la caracterización de materiales. Los grupos
que están vinculados a NanoCiTec, promueven programas de
investigación para tratar el cáncer, incluyendo investigaciones sobre el
uso de nanopartículas, además de sensórica y dispositivos a nanoescala
con funciones terapéuticas y de diagnóstico. Se han realizado
investigación en producción de nuevos materiales, estudios de
citotoxicidad y remedición entre otras.
En el año 2007, Martínez et al. (2014) señalan que el desarrollo del
campo de los nanomateriales, bionano, nanomedicina, bioética,
educación y herramientas para la nanotecnología representó un reto en
Colombia Nanoforum 2007. En ese mismo año, el 56% de los grupos
categorizados A por COLCIENCIAS, desarrollo proyectos que estaban
relacionados con nanotecnología1. En 2008, a través de la Política
Nacional de Innovación, se continuó promoviendo las redes
colaborativas de trabajo en los centros de excelencia, y se creó el Plan de
TICs, en biotecnología, nanotecnología, nuevos materiales, bioingeniería
y bioinformática. Al año siguiente, con la promulgación de la Ley 1286,
COLCIENCIAS es transformado a un Departamento Administrativo, y se
fortalece el Sistema Nacional de Ciencia e Innovación. En el año 2010,
durante el Seminario Internacional de Nanociencias, patrocinado por la
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
(ACCEFYN), el CENM y la Fundación Latinoamericana para la
Promoción de la Ciencia (Funlaci), se mencionó que la nanotecnología era
un sector estratégico para países con recursos escasos para la
investigación en ciencia y tecnología. En ese año también, se establece un
acuerdo de cooperación entre COLCIENCIAS, el Ministerio de Educación
Nacional y la Universidad de Purdue para fomentar la formación

Sólo 2 de 34 grupos se dedican exclusivamente a esta área; el CENM y el Centro de
Complejidad CeiBa.
1
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doctoral en programas prioritarios de investigación, los cuales incluían
nanotecnología, biotecnología y sostenibilidad (2014, p. 53-54).
Al año siguiente, se dió la primera iniciativa de inversión para
establecer una plataforma científica nacional de nanotecnología. Se logró
establecer el Centro Nacional de Nanotecnología en Energía (CNNe)
sobre la base de un estudio previo de monitoreo y vigilancia científica
llevado a cabo por Empresas Públicas de Medellín (EPM), a través de
iniciativas como el Centro de Investigación e Innovación en Energía
(CIIEN) que opera como un enlace entre EPM y universidades regionales
como la Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana,
Universidad Nacional y el Instituto Metropolitano (ITM) en la ciudad de
Medellín. El CNNe se origina debido a la escasez de herramientas de
caracterización y síntesis para desarrollar dispositivos nanoestructurados
que se requieren para proyectos desarrollados en el CIIEN. Más
recientemente, el CNNe busca incluir otras empresas además de la EPM,
fuera del rubro de energía y apoyar el desarrollo industrial de la región a
través del proyecto Centro Nacional de Nanotecnología (CN2). Con el
propósito de promocionar este proyecto, se llevó a cabo en el año 2013 el
primer Workshop in Nanotechnology for Energy and Medical
Applications que retomo las siguientes áreas de interés para Antioquia y
el resto del país: energía, nanobiomateriales, nanotecnología en
educación y ciberinfraestructura, nanotecnología para aplicaciones
industriales, nanomedicina y técnicas de caracterización. En ese mismo
año, se realizaron los siguientes eventos: “Semana de la Nanociencia y la
Nanotecnología en Colombia (SNNC2013)”, NANODYF’2013 y
NANOANT OQU A’2013. A
internacionales, profesores y estudiantes para discutir sobre los avances e
implicancias de la nanotecnología para Colombia (2014, p. 54).
Otros eventos están relacionados con la formación de jóvenes en
nanotecnología entre el 2011-2013 por el Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA). A fines del 2012, el Ministerio Nacional de
Educación aprobó el primer programa de pregrado en Ingeniería en
Nanotecnología en la UPB-Medellín. En ese año, NanoCitec creó la
Revista Iberoamericana de Divulgación de la N&N: Nano-Ciencia y
Tecnología, con el apoyo financiero del Grupo Carl Zeiss y
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mnNanotechnologies. Adicionalmente, se han dado otras iniciativas
como la liderada por la Universidad del Valle en conjunto con entidades
francesas y de otros países de la región, en la red NanoAndes. Asimismo,
comienza sus actividades la RedNano Colombia, que congrega grupos de
investigación, así como investigadores independientes, universidades,
entidades públicas y privadas. A dichas iniciativas, se le suman tres
comités liderados por la Corporación RutaN en la ciudad de Medellín,
encargados de dinamizar la iniciativa CN2 en lo referente a: (i) redes de
colaboración, (ii) modelos de negocio efectivos y (iii) estudio de políticas
públicas en CTi, aplicadas a la nanotecnología. La Sociedad Antioqueña
de Ingenieros y Arquitectos (SAI), del mismo modo, comenzó a liderar
un capítulo académico sobre nanotecnología (2014, p. 54-56).
Respecto a la explotación de hidrocarburos, se podrían identificar
metodologías económicamente factibles para aumentar el recobro de
yacimientos ya descubiertos y el desarrollo de capacidades en técnicas de
exploración de hidrocarburos. Para el gobierno, es importante la
extracción de gas y petróleo no convencional para lo cual, además de
infraestructura, se debe estudiar los impactos ambientales en el agua y el
aire. Las nanotecnologías podrían ser útiles para desarrollar tecnología
local, base nanomembranas y sistemas de nanofiltración, así como micro
y nanofluídos para la extracción adecuada de petróleo y gas atrapado en
rocas de esquisto. La nanotecnología puede contribuir a impactar
positivamente en la productividad y la eficiencia minera en las diferentes
escalas de producción, de manera sostenible y afín a la escala de minería
con un valor agregado para los diferentes productos basados en minería
(2014, p. 61).
La investigación y desarrollo de nuevos materiales
nanoestructurados ambientalmente amigables, aplicados a procesos de
catálisis y biocatálisis, en la industria petroquímica y carboquimica son
importantes para el desarrollo de Colombia. Si bien el país es un
productor reconocido de carbón y es autosuficiente en la producción de
hidrocarburos, se genera un escaso valor agregado a esos productos. Ello
se podría lograr mediante el desarrollo de tecnologías limpias y nuevos
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materiales, con lo cual podrían surgir nuevas industrias a nivel nacional.
Asimismo, con la aparición de otros minerales como el coltán2, es
importante desarrollar industrias basadas en productos intermedios y
nanoestructurados, que le brinden un valor agregado a la producción.
Estos minerales se están empleando para desarrollar magnetos
permanentes y baterías, smartphones y computadoras. En ese sentido, las
empresas y demás involucrados en las nanociencias y en la industria de
los nuevos productos y nanotecnología podrían incrementar la
productividad industrial y la innovación en las PYMES y fortalecer
sectores estratégicos (2014, p. 61-62).
En el caso de la agroindustria, la agricultura y la actividad
pecuaria, como señala COLCIENCIAS, una de las razones por las cuales
hay una baja eficiencia, es debido al reducido uso de fertilizantes
adecuados y otros insumos para el mejoramiento de las cosechas y de los
pastos. El elevado precio de estos productos, al ser importados, resulta
una limitación. A través del uso de la nanotecnología se pueden emplear
minerales nacionales como insumos para la producción de agroquímicos,
que se pueden emplear también como fertilizantes, y por tanto
mejorarían la productividad y eficiencia económica de la actividad
agropecuaria colombiana. En el caso de la ganadería, la nanotecnología
puede generar herramientas para la biología molecular y celular, la
biotecnología, la fisiología veterinaria, genética animal y la reproducción.
De esta manera, se podrían manipular materiales biológicos, como el
ADN, proteínas o células en cantidades diminutas. Distintos sistemas
basados en microfluidos, nanomateriales y nanosensores analíticos,
podrían solucionar problemas que se relacionan con salud animal, la
reproducción y la prevención de enfermedades (2014, p. 62-63).
Uruguay
En Uruguay, de acuerdo a las fuentes revisadas, la nanotecnología
se encuentra en una fase que se califica como incipiente. La Universidad
de la Republica es la institución que tiene una mayor producción

2

Una mezcla de colombita, tantalita y trazas de otros.
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científica en este campo y cuenta con la mayoría de los grupos de
investigación. Otras instituciones que trabajan en este campo son el
Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, el Instituto
Pasteur de Montevideo y la Universidad ORT. En cuanto a la vinculación
con el sector empresarial para proyectos de investigación aplicada,
Cryssmat lab y Centro NanoMat parte del Polo Tecnológico de Pando de
la Facultad de Química, han desarrollado un producto que salió al
mercado se encuentran trabajando con otras empresas en nuevos
productos. Una de las plataformas que promueve el vínculo entre la
academia y la empresa es el Parque Científico y Tecnológico de Pando ya
que ha sacado adelante distintos proyectos. El Grupo de Tecnología de
proteínas del Laboratorio de Biotecnología de la Universidad ORT ha
trabajado en conjunto con otras empresas. Distintas instituciones
nacionales como la Agencia de Investigación e Innovación (ANII), el
Fondo Sectorial de Energía (MIEM), la Comisión Sectorial de
Investigación Científica de la UDELAR (CSIC), el Ministerio de
Educación y Cultura (MEC), el Ministerio de Industria, Energía y Minería
(MIEM), PEDECIBA, etc, financian estos proyectos (MIEM, 2016).
El Consejo Sectorial de Nanotecnología fue creado en el 2012,
luego de la división del Consejo Sectorial de Bio y Nanotecnología creado
en el 2010. Esta institución se ha encargo de difundir información sobre
nanotecnología y sus aplicaciones, la generación de redes a nivel local,
regional e internacional, y ha fomentado la generación de nuevos
emprendimientos y capacitaciones. Ya que el desarrollo del sector
productivo uruguayo aun no es alto, aun no se logra la representación de
los trabajadores y de las demás empresas del sector. El Consejo se
encontraba conformado por diversos grupos que están vinculados en los
rubros de energía, salud, medio ambiente y materiales aplicados a otras
áreas (MIEM, 2016).
Como señalan Chiancone y Foladori (2012), desde la firma de un
acuerdo en el 2002 con Estados Unidos que estableció la Comisión
Conjunta de Comercio e Inversión, los derechos de propiedad intelectual
en biotecnología, nanotecnología, comercio electrónico, sociedades
tecnológicas, telecomunicaciones, etc., son parte de la agenda propuesta
por los EE.UU. Cada uno de esos temas fue recogido dentro de los
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tratados y acuerdos marcos firmados posteriormente. Uruguay firmó con
EE.UU. un TPPI (Tratado de Promoción y Protección de Inversiones
Recíprocas) que entro en vigencia el año 2006, y suscribió un TIFA
(Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones) con los EE.UU. en el 2007
(Presidencia de la República Oriental del Uruguay 2007). Estos tratados
impactan en el desarrollo de las tecnologías y la nanotecnología.
Uno de los motivos por los que estos tratados comerciales no
benefician el desarrollo tecnológico de Uruguay se debe a la redacción de
los BIT (Tratados Bilaterales de Inversiones modelo 2004),
implementados por Estados Unidos y la Unión Europea. Son muy
específicos en la cláusula de “
D
ñ ” “ninguna de las
partes podrá imponer ni exigir ningún requisito ni exigir compromisos u
obligaciones en cuanto a: a) exportar un determinado nivel o porcentaje
de mercancías o servicios; b) alcanzar un determinado grado o porcentaje
de contenido nacional; f) transferir a una persona en su territorio
tecnología, procesos de producción, u otros conocimientos de su
propiedad”. Estos instrumentos pueden perjudicar el desarrollo de
tecnologías en países en vías de desarrollo, obstaculizando por ejemplo
los objetivos del Programa Marco de Ciencia y Tecnología del
MERCOSUR, en el que la nanotecnología es de interés estratégico.
Uruguay ha venido modificando su legislación interna con la firma
de estos tratados. La Ley Nº 17942 aprueba el Tratado Internacional sobre
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura; la Ley Nº
18.036 aprueba el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI) sobre el Derecho de Autor y declaraciones
concertadas relativas al Tratado de la OMPI sobre derecho de autor.
Ambas fueron solicitadas por Estados Unidos desde la Comisión
Conjunta de Comercio e Inversión entre Uruguay–Estados Unidos, y por
tanto vulnerarían la legislación interna y afectarían los intereses de
Uruguay y de MERCOSUR. Del mismo modo, mediante la Ley Nº 18.084
se crea una Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la cual
estaría integrada por el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y
Tecnología (CONICyT). Con ello, se sustituye lo planteado en la Ley Nº
17.296 y se elaboró un Plan Estratégico Nacional en Ciencia, Tecnología e
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Innovación (PENCTI). En suma, se debilitaría las bases para el desarrollo
de un Plan Estratégico Nacional.
Desde el año 2000, la legislación uruguaya ha buscado proteger los
derechos del consumidor, a través, por ejemplo, de la aplicación de la Ley
Nº 17.250. Dicha ley podrá dar soluciones a algunos de los eventuales
problemas de los usuarios y consumidores frente a nuevos productos y
servicios de nanotecnología. De esta manera, los usuarios tendrían
derecho a ser informados acerca de los productos y riesgos para la salud,
aquellos causados por las prácticas en el suministro de productos y
servicios considerados peligrosos o nocivos. Esta ley también regula la
forma de la oferta de dichos productos, ya que se menciona que se debe
brindar información clara y fácilmente legible sobre sus características,
naturaleza, cantidad, calidad, composición. Ello debe estar presente en el
etiquetado de productos, así como en los manuales de acuerdo a lo
reglamentado (CHIANCONE; FOLADORI, 2012).
Por otro lado, como señala Gabriela Medina, directora del Centro
Coordinador del Convenio de Basilea, el Centro Regional del Convenio
de Estocolmo para América Latina y el Caribe, con sede en Uruguay, el
Proyecto Piloto de Nanoseguridad en Uruguay Unitar/bccc-scrc permitió
reconocer las necesidades nacionales relacionadas con la gestión integral
de sustancias químicas y particularmente con los nanomateriales de
ingeniería. En cuanto al uso de nanotecnologías en la agricultura, se
encuentra Rapal Uruguay. Maria Carcamo, representante de dicha
institución, se mostró preocupada por la proliferación de productos
nanotecnológicos asociados con semillas, fertilizantes y agroquímicos.
Del mismo modo, realizo un paralelo entre las preocupaciones entre el
uso de las biotecnologías y el de las nanotecnologías, e inició un debate
sobre las implicancias del uso de nanotecnologías en las labores de los
campesinos con énfasis en aspectos económicos, sociales y ambientales.
Señalo también cómo la incorporación de nanotecnologías en herbicidas
y plaguicidas es una estrategia de mercadeo con incertidumbres
toxicológicas y ecotoxicologicas. Por su parte, Eduardo Méndez de la
Universidad de la República de Uruguay que representa al Laboratorio
de Biomateriales, señalo que los procesos de evaluación de riesgo
incluyen la determinación de la dosis, la probabilidad y el tiempo de
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exposición. Para Mendez, es importante determinar la naturaleza de
nanomateriales y sus propiedades fisicoquímicas. Del mismo modo, hizo
mención de brechas existentes entre el conocimiento de riesgos, los
avances en la legislación y el conocimiento de las propiedades de los
nanomateriales, sus aplicaciones y su formulación. Su investigación es
sobre las nanoparticulas de plata (AgNP) como material de referencia y
caracterización en productos de consumo y su exposición potencial a los
niños. Ya que las AgNP están presentes en textiles, comida, cosméticos,
electrónica y agentes de limpieza, requieren un trato especial, y los
actores involucrados deberían estar dispuestos a proteger a los
consumidores. Mendez también, hizo mención del desarrollo de la
nanometrologia en Uruguay, que se encuentra a cargo de la Subcomisión
de Nanometrología. Se resaltó la capacitación que el personal técnico ha
recibido, la generación de protocolos y las pruebas interlaboratorios
(ÁVILA y otros, 2015).
En el campo de la salud, como se señala en el documento del
MIEM (2016), las principales líneas de investigación en Uruguay buscan
desarrollar nuevas técnicas de diagnóstico de enfermedades y
aplicaciones terapéuticas. Diversos grupos de investigación de la
Universidad de la República, el Instituto Pasteur de Montevideo y el
Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable buscan
desarrollar, adaptar y mejorar estas tecnologías. Su forma de trabajo es
interinstitucional e interdisciplinaria. En las áreas relacionadas al
transporte de fármacos y principios activos, la nanotecnología busca
mejorar la biodisponibilidad de principios activos. Al transporte
controlado de fármacos, se le denomina “drug delivery”, y en Uruguay
lab. y el Centro NanoMat del Polo Científico de Pando/ Facultad de
Química y Laboratorio de Señalización Celular y Nanobiologia del
Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE) se
trabaja en el desarrollo de nanovehiculos para este rubro. En el campo
farmacéutico de aplicaciones de nanoparticulas metálicas, dos grupos se
encuentran trabajando la caracterización de nanopartículas de plata y su
optimización para su empleo en productos farmacéuticos. Asimismo, la
nanotecnología se viene empleando también en la generación de
implantes con nanoparticulas.
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En otros rubros, la nanotecnología en Uruguay se emplea también
para el desarrollo de sensores para la detección de metales pesados
(mercurio, plomo), basados en el uso de nanopartículas de plata y oro.
Asimismo, se puede emplear en el tratamiento para lesiones del sistema
nervioso, en el análisis de las propiedades nanomecanicas de células vivas,
y a través de instrumentos como el Microscopio de Fuerza Atómica (MFA),
se puede medir el modulo elástico aparente de células normales,
patológicas y con otros tipos de tratamiento. El grupo del Laboratorio de
Señalización Celular y Nanobiología trabaja en diabetes y cáncer de mama.
En el campo de la terapéutica dermatológica y la cosmética, la
nanotecnología busca el desarrollo de productos de uso tópico alternativo,
mejorados en su acción y características. La investigación en este campo en
Uruguay ha desarrollado productos que son comercializados. Cryssmat lab
y el Centro NanoMat, Polo Científico de Pando/Facultad de Química son
organizaciones que los han desarrollado. Un producto nacional se ha
desarrollado entre el laboratorio y la empresa Grinlab.
Finalmente, en la nanometrologia3, que busca establecer protocolos
que permitan determinar el contenido de nanoparticulas en productos
comerciales, existe un proyecto que busca establecer una metodología
para determinar material nanoparticulado de plata en productos
comerciales. Para ello, se ha estudiado las transformaciones de estas
nanoparticulas en el ambiente y se plantea analizarlas a partir de una
técnica de base electroquímica. Asimismo, esta investigación tendría
aplicaciones en los procesos de control de calidad.
República Dominicana
República Dominicana dispone de un Plan Estratégico de Ciencia,
Tecnología e Innovación 2008-2018, que busca aumentar la
competitividad de los sectores productivos nacionales; apoyar el proceso

Desde lo científico es el desarrollo de nuevos protocolos analíticos. Desde lo social, es la
posibilidad de detección de fraudes y engaños al consumidor, y desde el punto de vista
productivo, es la generación de protocolos estandarizados para el control de nuevos
productos.
3
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de transformación para la inserción del país en los esquemas regionales y
globales de integración; y fortalecer el proceso de transición económica
nacional hacia una economía basada en el conocimiento y la innovación.
En este país, desde el 2007, como se menciona en el reportaje hecho a
Piazza (2016), la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
(PUCMM) cuenta con un Laboratorio de Investigación en Nanociencia
(NRL), el primero de este tipo en el país. Ello ha sido posible mediante el
desarrollo de cinco proyectos de investigación patrocinados por el Fondo
Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico del
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) y la
PUCMM, por un monto de más de RD$47 millones. Asimismo, se ha
impulsado su programa de investigación y se han adquirido algunos
instrumentos. El grupo de investigación en materiales nanoestructurados
de carbono, liderado por Piazza, se ha enfocado en la síntesis de materiales
nanoestructurados de carbono, con aplicaciones especializadas. Este grupo
también busca educar a una nueva generación de científicos e ingenieros
dominicanos, que podría ser de interés para la economía y el sector
productivo dominicano.
Entre el año 2007 y el año 2008, el NRL desarrollo un invento en la
ejecución de dos proyectos FONDOCYT. Posteriormente, la PUCMM
decidió solicitar los registros de patente en distintos países como EEUU,
Taiwán y Europa. Es la primera vez que una universidad dominicana
solicita el registro de patente de alta tecnología. El invento consistía en
revestir aglomerados de nanotubos de carbono (NTCs), de 100 a 200 nm
de diámetro, por nanocristales de carburo de silicio (SiC) y de carbono
(C) de tamaño del orden de 10 nm. El método empleado para ello
consiste en reducir la temperatura por debajo de los 200 C, la cual es
considerada baja. Esta reducción amplía la gama de los materiales que
pueden ser revestidos como los materiales sensibles a las temperaturas
altas, además de abaratar los costos del proceso. El método puede ser
implementado a nivel industrial y puede ser empleado en aplicaciones
que busquen mejorar las propiedades físicas y químicas de los NTCs.
El programa de investigación del NRL también ha generado cinco
artículos científicos publicados en revistas internacionales indexadas. Se
han llevado a cabo, además: seis presentaciones en tres conferencias
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científicas internacionales en el área de los materiales nanoestructurados
de carbono; once presentaciones, entre las cuales cinco realizadas por
estudiantes en el Congreso Internacional de Investigación Científica
organizado anualmente en Santo Domingo por el MESCyT; citaciones de
los resultados del NRL en artículos y conferencias; formación de
asistentes (12); colaboración con laboratorios nacionales e internacionales;
actividades de divulgación; fortalecimiento de la cultura de investigación
científica en la PUCMM a través de estímulos para la investigación, como
programas y proyectos.
El NRL es reconocido a nivel nacional e internacional por
entidades como el MESCyT como uno de los pocos laboratorios del país
donde los estudiantes pueden realizar estudios doctorales en ciencias
naturales. Se espera que los resultados en nanociencia motiven a los
distintos sectores a intensificar sus esfuerzos para formar las nuevas
generaciones de científicos e ingenieros.
Asimsimo, desde hace ya algunos años (INTEC 2012) el Instituto
Tecnológico de Santo Domingo inauguró su primer laboratorio de
nanotecnología para investigación, enseñanza y servicios a sectores
productivos, con tecnología para identificar de qué están compuestos los
materiales y la presencia de metales pesados. Con una inversión de
RD$16 millones del INTEC y del Fondo Nacional de Innovación y
Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDOCyT) del Ministerio de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), el laboratorio
cuenta con un difractómetro de rayos X y equipos con softwares de
simulación de las propiedades de los materiales.
Ligia Amada Melo, ministra de educación superior en ese período
mencionó que, el INTEC se ha mantenido líder en este sector, y este
laboratorio sería una muestra del avance en infraestructura de los dos
últimos años. Como señala Rolando M. Guzmán, rector del INTEC, con la
inauguración de este laboratorio el Instituto se situaría a la vanguardia de
la caracterización de materiales en el país, con laboratorios que realizan
pruebas complementarias: Ensayos de Materiales, Modelado Molecular,
Mecánica de Suelos y de Servicios Analíticos y Ambientales. Asimismo,
se contaría con las siguientes líneas de investigación: energía renovable,
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agricultura, agua y sector textil. Uno de los retos seria lograr la
interdisciplinariedad.
El INTEC aplica la nanotecnología para la creación materiales que
permitan fabricar baterías recargables, dispositivos que aporten a la
solución de problemas asociados a la falta de energía. Un equipo
encabezado por Melvin Arias, del Área de Ciencias Básicas y
Ambientales, investiga nanoestructuras 1D de LiMxMn2-xO4 (M=Co, Ni,
Cr, Fe, Al) para baterías recargables de ion-litio mediante la técnica
“electrospinning” a partir de sol-gel.
La caracterización de materiales es un servicio cada vez más
demandado por sectores productivos de alto crecimiento en el país, como
minería, construcción, medio ambiente, sector farmacéutico, también
agricultura y la Policía Científica, que podrían beneficiarse del análisis de
muestras a menor costo que México, Estados Unidos o Puerto Rico. Otros
sectores que se pueden beneficiar de la nanotecnología son el textil, el
agrícola, energía alternativa como celdas solares y baterías de las cuales
algunas están en el mercado.
Ecuador, Costa Rica y Panamá
Como señala la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio
del Ambiente de Ecuador, que es representada por Elizabeth Flores, se
reconoció que no se han desarrollado normativas que estén relacionadas
con la nanotecnología. Se mencionó el trabajo del Grupo Ecuatoriano
para el Estudio Experimental y Teórico (getnano), que trabaja con
nanomateriales manufacturados de primera generación con aplicaciones
en remediación, energía, agua, entre otras. Asimismo, el gobierno ha
planificado la firma de una carta de entendimiento con el gobierno iraní
para poder fortalecer la investigación en nanotecnologías en su país
(ÁVILA y otros, 2015, p. 25).
El Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) recibió a una
delegación iraní, liderada por el secretario general del Consejo de
Nanotecnología de Irán. El viceministro de Productividad del MIPRO,
dialogó sobre los beneficios de incorporar nanotecnología en la
producción nacional, para multiplicar la vida útil de los productos. La
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nanotecnología se puede aplicar a la industria farmacéutica, textil, de la
construcción, el sector metalúrgico, el tratamiento de agua, etc. Como
resultado de dicha reunión, se mostró interés por incorporar innovación
tecnológica en las cadenas productivas locales, dentro del esquema del
cambio de la matriz productiva y la posibilidad de aplicar
nanotecnología en los sectores priorizados. Asimismo, se estableció un
compromiso para establecer nuevas reuniones al respecto, e intervenir en
los sectores públicos y privados de ambos países para suscribir un
convenio de cooperación que permita contar con asistencia tecnológica y
acuerdos comerciales (Ministerio de Industrias y Productividad, s/f).
Algunos de los productos desarrollados con base en
nanotecnología se encuentran vinculados a la producción de alimentos.
Las empresas en este rubro se encontrarían desarrollando productos más
seguros, nutritivos y convenientes para el consumo. Una de las
aplicaciones se centraría en el envasado y empacado de alimentos. Por
otro lado, como parte de un convenio con empresarios estadounidenses,
se adquirió tecnología para proteger a los celulares de accidentes que se
basa en un revestimiento nanotecnológico anti corto circuitos que se
conoce como Liquipel en 2014. En Ecuador se ha llevado a cabo el Primer
Congreso Internacional de Nanotecnología en la Escuela Politécnica del
Ejército Extensión Latacunga. Algunas empresas que se desempeñan en
este rubro son Tarpuq en Cuenca y Condor en Quito. Asimismo, se
aprobó la carrera de nanotecnología en la Universidad Yachay Tech en el
2013 “N
g ”, 2015).
En el año 2015, la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) acordó invitar a Costa Rica a iniciar su
proceso de adhesión, especialmente en el rubro de la ciencia y la
tecnología. Para ello, se debía contar con la opinión favorable del
Comité de Políticas en Ciencia y Tecnología, un conjunto de técnicos
que entrevisto a funcionarios de 35 instituciones, así como a los sectores
académicos y privados. Se realizó una evaluación de la ejecución de las
políticas de ciencia y tecnología, incluyendo a la innovación como un
tema principal de estudio. En el caso de la nanotecnología, se estudió la
elaboración de partes para computadores y nuevos materiales para la
industria, como implantes para personas con discapacidad. La OCDE,
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aprobó las políticas que se vienen ejecutando en este campo (ARTAVIA,
2017; CHACÓN, 2017).
Los principales actores en Costa Rica, según Allen Puente quien
se encuentra afiliado al Instituto Tecnológico de Costa Rica, se
encuentran representados por investigadores vinculados a dicha
institución, la Universidad Nacional de Costa Rica y el Laboratorio
Nacional de Nanotecnología. Se habría iniciado un proceso de
generación de conciencia entre los actores del sistema de ciencia y
tecnología del país y otras instituciones nacionales. Se logró identificar
la necesidad de contar con políticas para la protección de
experimentadores y la preservación del medio ambiente de los riesgos
que podrían desencadenar la implementación de nanotecnologías en
espacios académicos y de investigación. Gracias a ese trabajo se habrían
mejorado las condiciones de experimentación en las instituciones
mencionadas. Asimismo, se busca fortalecer en el país el conocimiento
sobre nanomateriales y nanocompuestos, y su relación con la salud
ocupacional (ÁVILA y otros, 2015).
En Panamá, como señaló el representante del Ministerio de Salud,
Martín Alpírez Guardado hizo mención de instrumentos legislativos que
se orientan a proteger la salud y promover entornos saludables laborales
y comunitarios presentes en la Constitución Nacional, Código Sanitario y
la política nacional de salud sobre la vigilancia de la salud de los
trabajadores, incluyendo proceso de protección ante las tecnologías
emergentes. Se hizo mención de las labores de la Universidad
Tecnológica de Panamá, en estudios sobre sistemas nanoestructurados
para el ensamblaje de ventanas inteligentes. De acuerdo a este
funcionario, estaría aún pendiente: (1) el fortalecimiento de la
transparencia y el derecho a la información de los trabajadores y
consumidores mediante el registro y etiquetado obligatoria de los
productos; (2) la implementación de sga; (3) políticas, programas y
materiales de capacitación relacionados con salud ocupacional, seguridad
y medio ambiente, y (4) garantizar una orientación de las
nanotecnologías a la satisfacción de necesidades sociales, una
capacitación de la fuerza de trabajo y una política compensatoria frente al
potencial desempleo tecnológico (ÁVILA y otros, 2015, p. 25).
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Asimismo, se han documentado noticias relacionadas a científicos
y lo que vienen haciendo con la nanotecnología. En otras se hace mención
de los riesgos, pero a nivel general. Rolando Gittens, doctor en
Bioingeniería por el Instituto Tecnológico de Georgia, recibió una
mención especial por el jurado de los premios MIT Technology Review
Innovadores menores de 35 Centroamérica 2015 por llevar a Panamá una
investigación iniciada en EEUU. Este científico descubrió que la
nanoestructura presente en la superficie de los implantes de titanio
promueve la formación de tejido óseo sobre ella. Ha desarrollado dos
métodos para alterar la nanoestructura superficial de forma que incite
más la regeneración ósea. Este hallazgo podría llegar al mercado en
formas de nuevos implantes. Gittens espera extender su uso a otro tipo
de estructuras, como reemplazo de cadera, y trabaja en otras aplicaciones,
como el cultivo de células madre. Esta investigación fue desarrollada
desde el Instituto de Investigaciones Científicas Avanzadas y Servicios de
Alta Tecnología de Panamá, donde administra el centro de
espectroscopía de masas e instrumentación para la investigación en
g
“N
g ”, 2016).
Discusión
Podemos decir entonces, intentando hacer un balance, que las
implementaciones de las políticas de nanotecnología en América Latina
han dejado de lado los mecanismos que buscan regular su introducción al
mercado, y por tanto los consumidores estarían expuestos a riesgos que
ellos no están del todo enterados. Si bien hay países como Uruguay y
Panamá que, si tienen políticas que buscan reducir el riesgo de los
consumidores, trabajadores y el medio ambiente, el paradigma que
predomina es el de la competitividad, la innovación y el desarrollo
económico sobre la base de políticas científicas e industriales
tradicionales. No hay signos de que el enfoque sobre tecnologías sociales,
o algún tipo de gobernanza de la tecnología, basada en el concepto de
anticipación a los riesgos, pueda institucionalizarse en muchos de los
países estudiados.
Ello se debe en general, a la ausencia de sistemas nacionales de
ciencia y tecnología que no se encuentran muy desarrollados en cuanto a
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su relación con otros actores y sectores que no sean los productivos, y el
académico. Si la tecnología se piensa solo como un mecanismo para
generar o incrementar el desarrollo económico, entonces la participación
e involucramiento de la población de estos países en su gobernanza
estaría sumamente limitada. Entonces, el riesgo y la exposición ante
productos no solo desarrollados nacionalmente sino importados son
altos, ya que las medidas de regulación no son lo suficientemente fuertes.
Como mencionamos anteriormente, el hecho de que no haya políticas
formales en algunos casos, no quiere decir que no haya política pública.
En esos casos, lo que parece predominar son conceptos confusos y
superficiales de las tecnologías y mucho menos de sus riesgos y
características. No podemos hablar de desconocimiento, pero sí de que la
información no es suficiente como para generar en la población una
vigilancia activa. Así, en el caso de Colombia, que en muchos casos se
emplea el concepto de apropiación tecnológica y no se especifica que se
entiende por él, y se lo vincula a la productividad y la competitividad. En
el caso de Uruguay, por ejemplo, la política industrial busca consolidar
una nueva estructura productiva más inclusiva, pero tampoco se explica
que se entiende por ello. En otros países, la influencia extranjera es
notoria, pero no se habla mucho de los productos que son importados
que emplean nanotecnologías. Se espera, que las nanotecnologías sean la
palanca del desarrollo solo económico, y que ello se extienda a otras
instituciones y organizaciones. De esta forma, y sobre la base de estas
expectativas, se espera resolver los problemas sociales de la región,
promover la modernización, el progreso y el bienestar.
Así, se observa que habría un vacío en el tratamiento de una
seguridad tecnológica para disminuir las certezas que el uso y manejo de
los materiales – y en este caso nanomateriales – presenta como riesgos a
usuarios y consumidores. Como señalamos anteriormente, la seguridad no
estaría siendo una variable dentro de la investigación y desarrollo
nanotecnológico, sino que se realiza en una etapa post-mercado. Esta
situación se ve reflejada en la escasa o precaria información disponible
sobre políticas y normativas adecuadas para el manejo las nanotecnologías.
Esto debido al aún predominante paradigma de la competitividad, la
innovación y el desarrollo económico sobre la base de políticas científicas e
industriales tradicionales. Por lo tanto, queda preguntarse bajo qué modelo
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y formas se pueden generar y gestionar políticas públicas de
nanotecnología adecuadas frente a los riesgos que presenta dicho campo,
qué actores pueden ser claves para el mismo y, por consiguiente, generan
como es que estas se podrían institucionalizar.
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OBSERVANDO POSSIBILIDADES PARA O FUTURO DO EMPREGO DE
NANOTECNOLOGIAS
Suelen da Silva Webber

Introdução
Ao longo deste livro, observamos diversos dados, casos, a citação
de muitos materiais existentes e pesquisas sobre nanotecnologia em
diferentes setores. Neste espaço, talvez seja necessário fazermos uma
reflexão sobre isso.
De fato, já ficou claro que a regulação e até mesmo a
autorregulação sobre o uso de nanotecnologias é escassa, mas já começa a
apresentar-se como uma realidade e até mesmo como uma aposta para
alguns setores. Em contrapartida, nos últimos dez anos, viu-se o número
de produtos com o uso de nanotecnologia crescer exponencialmente nas
mais diversas áreas, sendo que no Brasil, o número mais do que
quadruplicou.
Atualmente, encontramos no Brasil nanotecnologia em alimentos,
medicamentos, técnicas médicas, carros, insumos, construção cível,
roupas e diversos outros setores. As perguntas a serem feitas neste
momento giram em torno das seguintes questões: trata-se de algo tão
inovador e diferente que possui propriedades reagentes que os tornam
diferentes dos produtos já existentes no mercado? Temos alguma
regulamentação para o uso desta tecnologia em razão de sua diferença?
Ou não é necessário uma regulamentação para o seu uso?
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A partir destas perguntas, uma indagação que surge no imaginário
“ D
?” E
g
ó
es, pois
sabemos que o Sistema do Direito não é o responsável por criar leis no
sentido clássico e jurídico, mais do que isso, constatamos que a simples
criação de leis nem sempre resolve um problema (às vezes causa ainda
mais complicações). Assim, um questionamento mais lapidado que nós
pesquisadores da área do Direito podemos apresentar é: qual o espaço de
observação, comunicação e operação que o Direito pode assumir nesta
discussão nanotecnológica? Para responder estas e outras questões,
primeiramente precisamos retomar alguns pontos.
Neste ponto, usamos o termo nanotecnologias no sentido plural já
definido no primeiro capítulo, lembrando as diversas concepções
internacionais colacionadas (portanto, sem consenso) além das questões
de solubilidade. Fixamos ainda nossa atenção na definição trazida pela
ISO. Isso porque, a ISO é mais do que uma definição, ela entra no campo
específico de regulamentação – não limitadora ou legislativa –, para
obtenção de certificados de qualidade que otimizam e atestam
credibilidade a uma marca. Além disso, a ISO fixa sua definição
justamente no aspecto que mais interessa a nossa observação: o uso de
nanotecnologia que por ser nanotecnologia traz resultados diversos de
um produto desta mesma linha, mas que não contém nanotecnologia.
Nanotecnologias e a circularidade da autorregulamentação
Para trabalharmos essas questões iniciais, precisamos voltar nossa
observação para um argumento que muito se repete quando discutem-se
possíveis regulamentações para o emprego de nanotecnologia: a grande
eficácia e os maravilhosos e vantajosos benefícios que estes produtos já
podem alcançar a humanidade. Um argumento como este deve ser
enfrentado com fatos. Vejam que o medicamento para câncer citado nos
capítulos inicias já aponta efeitos colaterais graves, assim como o
medicamento direcionado à placenta para distribuição de hormônio do
crescimento. Ou seja, a argumentação, no sentido de que deveríamos nos
submeter ao risco/perigo desses medicamentos diante de sua eficácia e
efeitos colaterais reduzidos – os quais se consubstanciam inclusive em
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lados de uma forma binária altamente qualificada –, caem por terra. No
caso desses produtos em especial, não é demais lembrar que é muito
difícil descobrir a existência de um câncer durante uma gravidez, dado o
estado normal (ocasionado pela gravidez), alterando do corpo em razão
dos hormônios. Então, se os pesquisadores desta área dizem que há
grande risco para mães com câncer não diagnosticado, precisamos
questionar o grau de conhecimento que temos sobre isso (e os demais
casos de uso de nano) para que possamos decidir sobre esse uso e
verificar se estamos diante de um risco ou de um perigo.
Portanto, devemos lembrar dois pontos: o risco e o perigo, e o da
noção de forma. O risco e o perigo já foram abordados algumas vezes neste
livro, mas nos cabe neste momento trazer uma concepção um pouco
diferenciada e que vem sendo frisada por nós em diversas pesquisas que
tratam do uso de medicamentos e da decisão judicial. “Nesta linha, de
forma singela, pode-se dizer que o risco é ligado à decisão e o perigo
representa todas as incertezas, os receios que estão na sociedade,
independentemente da decisão que se tome” (WEBBER, 2013, p. 66).
Partindo dessa observação, o risco estará diretamente conectado
com a noção de expectativas, e o risco inclusive vai interferir nessas
expectativas. Por exemplo, o risco vai afetar as expectativas que temos
sobre usar ou comercializar determinado produto que contenha
tecnologia nano; e, sendo risco, estará ligado a tomada de decisão sobre
usar e comercializar este produto, e as expectativas desta tomada de
decisão. E isso vai ocorrer tanto em relação à expectativa pessoal
(cognitivas) quanto à expectativa social positivada (normativas).
O risco está ligado as duas formas de expectativas e diretamente
relacionado à tomada de decisão, e, com isso, à evolução social. Da
mesma forma que as expectativas cognitivas, ele não pode mais ser
visto como um problema do Sistema Psíquico, vinculado ao
homem, mas é um problema do Sistema Social. Não é apenas a
pessoa, sozinha, em seu íntimo, que sente medo. Na Sociedade de
Complexidade, o risco faz parte das comunicações da Sociedade, as
quais afetam o comportamento de todos os grupos sociais,
variando de acordo com as expectativas deste grupo. (WEBBER,
2017, p. 49)
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Assim como o risco, o uso das nanotecnologias foge de um espaço
limitado, ele torna-se interesse de toda a Sociedade e afeta as expectativas
de toda esta Sociedade, não apenas de um determinado setor ou sistema.
Portanto, as comunicações ligadas a esse assunto devem observar esse
complexo sistema e as muitas possibilidades de riscos e perigos sociais,
não mais setoriais ou pessoais. Os riscos e perigos são uma forma, a qual
representa uma unidade de dois lados e, assim, sempre estão juntos, para
terem sua completude. Da mesma forma, podemos observar que em
termos de nanotecnologia, eficácia e efeitos colaterais também se
consubstanciam em uma forma, pois formam uma unidade (dois lados
da mesma moeda) que – até o momento – não podem ser separados, e,
por isso, mesmo devem ser muito bem gerenciados.
Por que essas observações são importantes para nós? Porque isso
refletirá na questão da tomada de decisão e da responsabilização. Quem
será responsável pelos danos oriundos de risco (ou seja, situações
advindas da tomada de uma decisão) que um produto nanotecnológico
causar? Uma das concepções que podemos direcionar para esta questão é
a tradicional responsabilidade civil. Afinal, se um dano ocorrer em razão
de uma decisão (risco), e não de um evento inesperado (perigo) é passível
pensarmos em uma responsabilização legal, mesmo que não exista uma
lei específica para a nanotecnologia, nos baseando apenas em uma
concepção mais moderna da responsabilidade civil. E chama-se a atenção
para o fato de que, ao decidir não tomar nenhuma providência sobre
prevenção de danos (pensando neste espaço de possível
responsabilização jurídica a partir da decisão), já se tem o elemento
necessário, que é a tomada de decisão de decidir não decidir.
Sendo assim, como não existe risco zero temos que falar em
gerenciamento do risco, o que implica de imediato que teremos que ter
um foco ao menos mínimo em cada pesquisa de tentativa de apuração de
efeitos futuros. Veja-se que até mesmo na indústria farmacêutica
tradicional, em alguns países, é preciso destinar parte de seus
investimentos para pesquisas desta natureza. A indústria farmacêutica
pode ser nosso ponto de comparação porque tem uma relação direta com
saúde, meio ambiente e lucro como o que ocorre com o emprego da
nanotecnologia: nenhuma das duas tem risco zero.
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Muitos medicamentos são retirados de mercado não só no Brasil,
mas em todo mundo, mesmo com vários testes (GOTZACHE, 2016,
p.105-06) voltados para riscos1. Essa indústria também visa o lucro, tanto

É importante atentar para o fato de que, como ressalta o autor, nem todos os testes fazem o
esforço necessário que poderia ter sido feito para apurar eventuais riscos e perigos, e nem mesmo
a sua eficácia, pois não se utilizam de estudos randomizados, mas sim de estudos envolvendo
placebo. Ainda, sobre o tema dos testes
“P
j
aprovado, ele precisa passar por três fases de pesquisa ou estudo clínico114, além de uma fase
pré-clínica115. Na fase pré-clínica, os testes são feitos com animais. Logo, dizer que determinado
medicamento teve sucesso com animais em pesquisas feitas em determinado país, como
comumente noticiado pela mídia, não traz segurança alguma, tanto que sequer é considerada
uma das fases da aprovação de um medicamento. Ademais, há notícias de que 90% das
substâncias estudadas nesta fase são eliminadas porque não são eficientes, ou ainda porque são
demasiadamente. Na fase seguinte (Fase I), começam os testes com seres humanos voluntários
que estejam saudáveis. Ou seja, nesta fase um pequeno grupo de pessoas (entre 20 e 100
voluntários) tomam doses do medicamento que está sendo testado para ver como ele age com
pessoas saudáveis, qual a maior dose tolerada pelo corpo e qual dose não faz efeito algum. O
objetivo desta fase é testar a segurança do princípio ativo no organismo de seres humanos.
Apenas na segunda fase de estudos (Fase II ou Estudo Terapêutico Piloto) é que a droga começa
a ser dada para um número entre 100 e 200 voluntários, portadores da doença que o fármaco
testado visa combater ou curar. O fim desta fase é verificar, em curto prazo, e de forma até
limitada, a segurança do medicamento para pessoas que já foram afetadas pela doença que o
medicamento pretende combater. Na Fase III iniciam os estudos em larga escala em pessoas que
estão infectadas pela doença, momento em que se expandem os testes para outros países além do
país onde a droga está sendo desenvolvida. Nesta etapa, o produto é testado, em média, em 800
pessoas. A partir desta fase começam a ser apurados os efeitos colaterais e a vantagem deste
medicamento sobre outros que já existam no mercado. Dentre estas vantagens devem ser
apontadas, além dos benefícios terapêuticos (cura mais acelerada, menores efeitos colaterais,
biotipo físico mais indicado para consumir o remédio, raça que responde mais prontamente à
droga, entre outros), as vantagens econômicas deste fármaco em uma espécie de cálculo que
apura lucro, benefício e risco. Após a Fase III, o medicamento já recebe (ou não) aprovação para
ser comercializado. Ou seja, a partir deste momento, na denominada Fase IV, realizam-se
pesquisas de vigilância pós-comercialização para estabelecer o valor terapêutico, o surgimento de
novas reações adversas e a verificação da frequência dos efeitos colaterais já indicados e previstos
na bula do medicamento. Contudo, estes estudos limitam-se às características com que o
medicamento foi liberado para comercialização, sejam elas em relação à indicação da patologia
ou à posologia118. Deste modo, como a vigilância pós-comercialização limita-se à prescrição de
aprovação do produto para comercialização, havendo interesse em comercializar este produto
para o tratamento de outras patologias que não a indicada na bula, em relação a esta nova doença
que se pretende curar ou combater, o estudo deve regressar à Fase III, para somente após
apresentação dos devidos relatórios receber (ou não) liberação para comercialização ou
prescrição (WEBBER, 2013, p. 58-59).
1
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que é a que mais lucra no mundo todo, lucrando inclusive na crise, pois
na crise as pessoas procuraram ainda mais medicamentos anunciados
como milagrosos, com grande eficácia e revolucionários (observe-se a
semelhança com as chamadas sobre os produtos com nanotecnologia).
Nessa mesma linha, precisamos observar que, a partir do momento em
que a indústria farmacêutica sofreu uma flexibilização na legislação e
diretrizes que tratam de apuração de danos, riscos e efeitos colaterais, ela
começou a tornar seus processos falhos, fragilizados e perigosos,
justamente para fomentar o aumento de seu lucro. Medicamentos em
testes não geram lucros. O resultado disso pode ser observado no mundo
todo, com os efeitos colaterais das mais diversas ordens que produtos
farmacêuticos que prometiam ser uma grande revolução causaram na
população, afetando toda a Sociedade. Esse é um exemplo gritante de
semelhanças que não deve ser seguido. Mesmo ainda tendo uma série de
regulamentações, a busca pelo lucro e o emprego de tecnologias sem o
necessário conhecimento tem causado efeitos danosos que poderiam e
deveriam ser evitados. Existe uma responsabilidade social nessa espécie
de indústria que na maioria das vezes é esquecida.
Aqui já podemos apontar uma de nossas primeiras sugestões para
que o mercado de uso de nanotecnologia não seja freado totalmente (até
porque, para sabermos de alguns danos, efetivamente os produtos têm
que ser desenvolvidos): um fundo para que laboratórios independentes
da indústria elaborem testes de apuração de possíveis danos daquele uso
tecnológico. A Itália é um país que sedia um grande número de pesquisas
e testes farmacêuticos. Assim, a “agência italiana de medicamentos exige
que as empresas farmacêuticas contribuam com 5% de suas despesas
promocionais à parte dos salários, o que criou um grande fundo
parcialmente usado em pesquisas clínicas independentes” (GOTZSCHE,
2016, p. 256). Com isso, pesquisadores que não são vinculados ao sistema
econômico podem realizar testes isentos para apuração de riscos e
perigos nos produtos, rompendo com os testes viciados pela expectativa
de lucratividade.
Outra possibilidade, considerando que se trata de tecnologia tão
inovadora e que o foco de vendas e marketing é justamente na questão
desta diferenciação, seria determinar que um percentual do faturamento
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da empresa com a venda daquele produto fosse destinado para pesquisas
de apuração de danos (presentes e futuros). Mais ainda, poderíamos
pensar em uma terceira via (que agiria isolada das demais ou até mesmo
em conjunto) que seria tornar obrigatório que todas as empresas, ao
desenvolverem seus testes de emprego de nanotecnologia, devem
apresentar nesses estudos uma apuração dos eventuais danos que aquele
produto pode causar. Ou seja, seria obrigatória a realização de um estudo
de danos, de riscos e perigos pela própria empresa, e isso seria necessário
para a aprovação de criação e comercialização do produto.
Veja-se que, de todos os projetos de pesquisa e editais lançados no
Brasil envolvendo nano, a grande preocupação é fomentar o
desenvolvimento da indústria, a qual faz parte do Sistema da Economia
que gira sob o código custo/benefício e, portanto, visa o lucro. Não há
projetos específicos focados no risco. Talvez uma das respostas seja exigir
que todos os projetos dediquem uma parte da pesquisa para apurar
riscos. Logo, temos aqui ao menos quatro possibilidades que poderiam
ser exploradas para que a indústria continuasse a produzir seus produtos
e lucrar com eles, mas que esse lucro também fomentasse as pesquisas.
Além disso, o próprio governo (porque é ele quem lança estes editais)
exigiria dos pesquisadores das diferentes áreas que se submetem a esses
editais a preocupação social com a questão dos danos futuros. Mas quem,
ou melhor, qual sistema determinará a implementação dessas propostas?
Na linha de resposta desta pergunta, encontramos um elemento
que merece nossa atenção, pois fomenta muitas comunicações
envolvendo a nanotecnologia: a autorregulação. Para nós, neste espaço,
parece-nos claro que a autorregulação não deve partir de uma única
organização como a ISO, que é uma das propostas que mais fomenta
comunicações no momento.
A autorregulação é uma regulação produzida por aquele sistema a
qual a organização pertence, por isso mesmo que se denomina auto.
Então ela só poderá seguir o código e programação daquele sistema e
incorporar outros elementos através de acoplamentos estruturais ou
operacionais que, por sua estrutura, não permitem a modificação de
objetivos centrais. Por isso, se a autorregulação parte do Sistema
Econômico, como é o caso de uma autorregulação promovida pelas
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normas ISO, não poderemos exigir que seu objetivo central seja o
gerenciamento do risco. Vejamos.
Nos primeiros capítulos, já pontuamos o que é uma norma ISO e
quais as suas finalidades, deixando agora muito claro que se trata de uma
organização vinculada ao sistema Econômico. Das informações antes
trabalhadas, ressaltamos o fato de que as normas (que não são normas
em um sentido jurídico e político, mas sim diretrizes) são voluntárias.
Portanto, nossas propostas não poderiam ser implementadas pela ISO.
Elas exigem obrigatoriedade, pois caso contrário terão uma margem de
adesão muito pequena, afinal, podem levar a conclusão de que
determinado produto é muito arriscado e não pode ser comercializado.
Provavelmente, a grande parte dos fabricantes não aderirá a algo que
pode colocar toda a sua pesquisa e investimento a perder. Já tivemos um
exemplo disso recentemente, e, inclusive, precisamos verificar e
questionar mais a fundo porque o Fórum de Competitividade teve suas
atividades descontinuadas.
Em uma observação mais localizada, podemos dizer que um
problema da ISO no Brasil é que ela usa princípios norteadores para
gerar suas normas. Sabemos o que ocorre com os princípios quando eles
caem no campo do Direito e em tantos outros sistemas no Brasil.
Portanto, para adotarmos esse modelo com eficácia, seria necessário que
os sistemas reestruturassem suas comunicações para não macularem o
que foi criado, a partir de panprincipiologismos e distorções de sentido.
Parece-nos que efetivamente as “normas” ISO não fazem parte do
Sistema do Direito, embora permitam o acoplamento de diversos
sistemas, entre eles, o Direito. Isso porque dificilmente teremos uma
diretriz da ISO que seja ilegal. Então a elaboração destas diretrizes
observam sim o Direito e a Política. Entretanto, sua base estaria mais
vinculada ao sistema da Economia com foco em desenvolvimento com
tecnologia do que ao Direito. Ao criar suas definições, guias de práticas e
normatizações, seu foco principal (como o próprio objetivo da agência
diz) não é uma regulamentação jurídica e tampouco gerenciar riscos, mas
sim tornar a indústria mais eficiente e eficaz. Tanto isso é verdade que as
normas são aprovadas por consenso, são voluntárias e a sua adesão não
acontece por força de lei (D' ISEP, 2004, p. 151). Corroborando essa
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perspectiva, temos que posteriormente, para fazer valer em seus
territórios, alguns países criam leis para tornar obrigatória a observância
do estabelecido nas ISO. Como ressalta Guillermo Foladori, a ISO é a
única organização que tem suas normas aceitas pela OMC, sendo que
nem mesmo as normas da OIT, que são mais focadas no trabalho e na
atividade trabalhista têm toda esta aceitação, obviamente, porque seu
enfoque muitas vezes bate de frente com a questão do lucro.
Ou seja, podemos até ter campos de autorregulação eficazes, mas
em outros sistemas. Dada a sua natureza e as necessidades sociais, isso
não ocorre com a nanotecnologia e as normas ISO, porque o sistema no
qual a organização que criará esta autorregulação estará vinculada não
tem estrutura para lidar com o nível de comunicação e de programação
exigidos. Nós precisamos entender que a autorregulação é uma
programação da qual depende a funcionalidade do sistema de onde ela é
emitida.
Em termos de autorregulação de nanotecnologia no Brasil,
devemos mencionar que a ABNT também tem o mesmo foco e origem
sistêmica da ISO: harmonizar as especificações técnicas de produtos e
serviços, visando quebrar as barreiras do comércio internacional,
buscando credibilidade do mercado consumidor. Essa harmonização
pode ser tanto positiva (evitar riscos) quanto negativa (ganhar mais
mercado a qualquer custo), sempre tendo como foco fomentar o comércio
e em consequência alimentar o Sistema Econômico. Um exemplo disso é
a padronização dos cartões de crédito, que foram padronizados apenas
para fomentar o consumo, permitindo que sejam utilizados em qualquer
parte do mundo, mas isso nada diz sobre riscos ou perigos. Em tempos
de crise econômica como a que vivemos no Brasil, já podemos ver porque
muitas pesquisas, legislações e fóruns foram descontinuados, bem como
em que sentido vão ocorrer as padronizações.
Portanto, embora seja um primeiro meio válido de observar o uso
de nanotecnologia, não podemos esquecer que a autorregulação proposta
até o momento tem a finalidade de retroalimentar o próprio sistema
Econômico, comercial. Essa alimentação e retroalimentação deve seguir
seu código base, que, como sabemos, não tem a apuração de resultados
futuros voltados a consequências como base e parâmetro. Mais uma vez,
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um dos pontos cegos (ou até mesmo falhas escancaradas neste caso) é
que o setor que está disciplinando a questão não é isento, pois tem total
interesse, e interesse esse bem claro, bem como não tem competências de
conhecimento da matéria e manipulação da nanotecnologia. A pergunta
que fica é a seguinte: será que se as regulações surgirem de outros
sistemas que tenham conhecimento e funcionalidade para isso, mas sem a
força obrigatória da Política e a aplicação normativa do Direito, serão
incorporadas pelos setores econômicos que empregam nanotecnologia? A
resposta parece claramente, até este momento, ser negativa.
De nosso local de observação, percebemos essas certificações hoje
mais como um critério de propaganda e modo de chamar a atenção do
consumidor em um mercado saturado de complexidade (excesso de
possibilidades) do que garantir o gerenciamento do risco (nossa
preocupação). Deve-se esclarecer que o risco/perigo, deveria e pode ser
observado por todo e qualquer sistema social, não exclusivamente pelo
Direito ou pela Política.
Mesmo que algumas das indicações tenham como foco o risco, nos
mesmos moldes que temos a ISO para as questões ambientais, parece-nos
que isso é insuficiente. Já mostrou-se insuficiente inúmeras vezes e em
diferentes escalas na questão ambiental que é muito menos complicada
aos olhos dos outros sistemas, que dirá em relação às nanotecnologias
que têm um uso, funcionamento e reatividade que nem mesmo a ciência
(seu sistema de origem) consegue acompanhar.
Retomando nossa comparação com a indústria farmacêutica,
poderíamos dizer que as grandes empresas certificadas exercem
influência sobre o mercado e sobre a própria ISO, assemelha-se ao lobby
realizado pela indústria farmacêutica, e já acompanhamos os resultados
nefastos que isso tem causado (WEBBER, 2013). Um detalhe interessante
é que estas grandes empresas são as mesmas que exportam para as
empresas de menor porte, geralmente em países em desenvolvimento,
seus nanomateriais e nanocompostos para serem empregados, utilizados
e manuseados em países com leis mais brandas em diferentes áreas.
Uma das tantas preocupações que podemos elencar nesse
manuseio e emprego da nanotecnologia está em relação aos recipientes
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que são utilizados para seu fábrico. Se algumas das partículas em escala
nano são tão reagentes que isso faz com que suas superfícies se tornem
tão diferenciadas de outras, como ficam os recipientes que são usados
para desenvolver e criar estes produtos? Eles são isolados e são usados
apenas para isso? São lavados? Como são lavados? São utilizados na
fabricação de outros produtos? Esses outros produtos não podem ser
contaminados por estas partículas reagentes e altamente resistentes?
Essas partículas não podem se espalhar pelo ar e contaminarem todo o
ambiente fabril? Essas são questões que não parecerem preocupar as
autorregulações atuais, mesmo sendo situações reais de riscos/perigos
que deveriam despertar preocupação e interesse. Também são respostas
que não podem ser dadas unicamente pelo Sistema do Direito.
Certamente muitos questionarão o papel do Estado nesta
discussão, ainda mais diante das questões transfronteiriças que envolvem
a nanotecnologia. Parece-nos que temos que ter algum cuidado com o
pluralismo e a ideia de abandonar as normatizações que vêm do Estado.
Como já referimos antes (WEBBER, 2017), essa forma de comunicação e
operacionalização modificaria toda a estrutura sistêmica da Sociedade e,
inclusive, de operatividade desta Sociedade. Talvez em um futuro muito
distante isso possa ocorrer, mas no momento, não é viável, e nem mesmo
deve ser fomentada por questões que objetivem apenas a maximização
de lucros. Veja-se o quanto a União Europeia aguentou comunicar e
operacionalizar nesse modelo, até que o próprio modelo fosse
corrompido. A adoção de um novo modelo que foque no pluralismo
abandonando a ideia de Estado, não é um novo modo de observação
social que vai saber ou vai originar novas competências para lidarmos
com a nanotecnologia e muito menos com seus riscos e perigos futuros.
Recorrer a isso é camuflar as preocupações, insuficiências e falhas de
comunicações.
O que podemos pensar então é em uma possibilidade de
exigências de estudos de gerenciamento de risco transfronteiriças, mas
que ainda mantenha o Estado, exigindo um novo nível de comunicação
entre os Estados no estabelecimento de suas próprias regras, em que
todos tenham o foco de apuração de resultados futuros (bons e ruins).
Agora, podemos dizer que os sistemas envolvidos não estão prontos para
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seguir regras sem o Estado e com as nanotecnologias já em utilização.
Não devemos esperar esta adaptação de todo o sistema social no prazo
que necessitamos para acompanhar o desenvolvimento nanotecnológico.
Outro ponto que deve nos chamar a atenção é o fato de que
teoricamente as pesquisas de desenvolvimento ocorrem de maneira
multidisciplinar ou até mesmo transdisciplinar. No entanto, o foco e o
resultado das pesquisas não é multidisciplinar e tampouco
transdisciplinar. Na verdade esse é um grande ponto cego
(MATURANA; VARELA, 2002) que precisa ser observado com mais
atenção: as demais áreas do conhecimento têm sido utilizaras apenas
visando inovação para desenvolvimento da indústria, novamente com
foco na economia e lucro (tudo ligado ao mesmo sistema), mas pouco ou
quase nada das demais áreas envolvidas neste processo. E como se essas
áreas do conhecimento fossem utilizadas apenas como instrumento (seu
conhecimento é instrumentalizado) e não como parte da comunicação
envolvidas para desenvolvimento de uma pesquisa no mínimo
multidisciplinar, a qual obrigatoriamente envolveria resultados
multidisciplinares e, assim, necessariamente, em alguns dos enfoques
destas áreas, teria que surgir resultados mais salientes sobre o futuro.
Com isso, enfrentaremos outro argumento que sempre aparece na
discussão da nano, que é seu caráter de comunicação entre diversos
sistemas, de cooperação de várias áreas de profissionais com formações
distintas. Embora, na prática, exista uma relação de profissionais de
diferentes áreas essa relação não é multidisciplinar, é apenas um
encontro de pessoas com áreas e formação diferentes com objetivos
voltados para o funcionamento de um único sistema, em regra, o da
Economia ou predominantemente o da Economia. É o mesmo que ocorre
no caso de insumos de saúde que rapidamente levam os grandes
laboratórios farmacêuticos a buscarem a patente do medicamento.
Patente é garantia de exploração econômica e essa é a sua finalidade
principal. Lembrando que a indústria farmacêutica é uma empresa que
mesmo ligada à área da saúde é uma empresa que gira sob o código do
Sistema da Economia
Portanto, neste momento, é preciso capacitar profissionais para
avaliarem e investigarem os produtos produzidos. Outras falhas que
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encontramos na atualidade é que as empresas não têm informado que
determinado produto utiliza tecnologia nano. Isso não pode passar
desapercebido e nem mesmo não ser fiscalizado. O consumidor tem o
direito a saber o que o produto contém (ENGELMANN; WEBBER, 2014),
seja essa composição nano ou não. Não precisamos de uma nova
regulamentação para isso, ela já existe e se aplica. Logo, mesmo que a
empresa não coloque que usa nano, e isso tem ocorrido na maior parte
das vezes diante dos debates de seus efeitos negativos, é possível criar
um sistema de análise em que se verifique o que esse produto promete.
Caso o prometido seja muito diverso do que se tem no mercado, pode-se
chamar essa empresa para dar explicações de como seu produto atinge a
finalidade prometida. Isso seria muito viável nas competências da
Anvisa, por exemplo, que tem a obrigação de fiscalizar produtos pré e
pós comercialização, no tocante a medicamentos, cosméticos, alimentos,
entre outros. Assim, novamente, teríamos uma organização que não é do
sistema do Direito atuando nesse controle.
Mais uma vez podemos aproximar o uso da nanotecnologia às
questões de saúde. Na área da saúde no Brasil, mas dentro do Sistema da
Política, no tocante a alguns aspectos dos planos de saúde, a
regulamentação principal ocorre via ANS (Agência Nacional de Saúde
Suplementar). No entanto, nessa relação, são permitidas algumas
autorregulamentações. A ANS, em relação aos planos de saúde coletivos,
exerce uma fiscalização, mas não tem normas pontuais e limitadoras
como ocorre com os planos de saúde individuais, em razão das relações
estabelecidas e da necessidade de proteção que tem que exerce em função
da figura clássica de consumidor. Um exemplo disso tange ao reajuste
por faixa etária. Enquanto nos planos de saúde familiares e individuais
possuem uma tabela fixa estabelecida pela ANS, fixando os percentuais
máximos de aumento, assim como uma tabela detalhando as faixas
etárias limitadoras e ensejadoras da possibilidade de aumento, além de
outras determinações pontuais e preestabelecidas, nos planos de saúde
coletivos isso não ocorre. Nos planos de saúde coletivos, no aumento por
faixa etária, existe uma espécie de autorregulamentação: ocorre uma
negociação entre as partes e, em 30 dias, elas devem comunicar a ANS o
que foi acordado para a agência analisar e, se entender que algum limite
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foi ultrapassado, manifestar-se. Caso contrário, o pactuado entre as
partes fica valendo.
Ocorre, no entanto, que nesse nosso exemplo de uma espécie de
autorregulamentação, estamos lidando com casos simples e corriqueiros,
que sempre têm o mesmo comportamento, não havendo grandes
dificuldades ou diferenciais a serem analisados. Ainda, são dados claros e
precisos, que não tem motivos para serem escondidos e, mesmo que o
fossem, seriam muito facilmente identificados seja pela ANS, ou pelos
próprios usuários finais dos planos de saúde coletivo que poderiam
efetuar uma denúncia em diversas frentes. Com o uso de
nanotecnologias, o uso da regulamentação através de acordos, ética ou
bom senso dos envolvidos torna-se muito difícil, uma vez que quem vai
avaliar estes acordos, ou protocolos de manipulação e desenvolvimento,
nem sempre tem um controle real sobre o que efetivamente foi feito.
Parece-nos que o caso da nanotecnologia, na mesma medida que traz
benefícios e avanço, exige muito mais de todas as áreas, de toda a
Sociedade. Na mesma medida em que ela oferece possibilidades nunca
pensadas, nós também temos que pensar em formas de gerenciamento de
risco e expectativas nunca pensadas. Simplesmente fazer uma lei ou
estabelecer uma regulamentação ou normas de boas práticas nos moldes
tradicionais não se mostrará suficiente. Necessitamos de reformulações e
criações novas, com novas possibilidades de observação.
E essa insuficiência em construir regulamentações nos moldes
tradicionais é o mesmo problema que encontraremos em basear nossas
ações unicamente em experiência. O problema de construirmos apoios
com base nos limites da experiência está no fato de que primeiro teremos
que deixar os casos e os problemas acontecerem para somente depois
podermos ter estes parâmetros dados pela experiência. Experiência
invariavelmente na forma como a conhecemos hoje vem de um
acontecimento passado que já gerou consequências no futuro. Isso é
justamente o que devemos procurar evitar. Caso contrário, estaríamos
adotando para as nanotecnologias o mesmo padrão de ação que
utilizamos para qualquer comunicação na Sociedade. Veja-se, não é que
devemos desprezar a experiência. De fato, a experiência nos oferece
muito em diversas situações, mas não podemos deixar de perceber que a
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experiência é uma das formas mais tradicionais e clássicas de se
comunicar e disciplinar na Sociedade, e, como dito, o clássico e
tradicional não conseguem lidar com o gerenciamento tanto de riscos
quanto de expectativas que a nanotecnologia oferece.
Não precisamos sair tanto do comum para ver que a experiência
não é uma boa forma de enfrentamento da questão. O direito ambiental,
há algum tempo – e mesmo enfrentando resistência do Poder Judiciário –,
já percebeu que esperar acontecer o fato danoso (ou seja, aprender com a
experiência) não é suficiente. Não podemos apenas esperar que com a
experiência sejam disciplinadas questões como os desastres ambientais,
temos que pensar em novas formas e enfrentar estas situações,
gerenciando-as para não termos que esperar acontecer o dano e a partir
daquela situação experienciada criarmos alguns marcos, sejam
regulatórios ou legais de como lidar com o evento danoso. Talvez
possamos repensar o aporte da experiência, na medida em que podemos
trazer a experiência de outras áreas do conhecimento para trabalhar com
ela através de aproximação. Isso sim pode ser mais uma forma de
enfrentamento desta questão tão complexa. A precaução, na mesma
linha, é um modo tradicional de gerenciamento que não se mostra mais
suficiente, embora não possa ser esquecida.
De fato, como bem coloca o relatório da OIT, não devemos esquecer
os mecanismos tradicionais de segurança que já existem e se mostram
eficazes nas situações tradicionais, mas devemos agregar outros. O curioso
é que desde 2010, quando foi exibido esse relatório, a OIT ainda não
conseguiu apontar nenhum destes novos mecanismos, mas o crescimento
do uso de nanotecnologia aumentou astronomicamente neste mesmo
espaço de tempo. Ou seja, tanto a exposição do consumidor como a
exposição dos consumidores foi infinitamente ampliada, sem que houvesse
um avanço neste setor. Isso nos leva a questionar novamente até onde vai o
interesse em encontrar mecanismos de controle e gerenciamento, quando
as organizações estão envolvidas no processo?
Não podemos deixar de registrar que foram desenvolvidas
diversas pesquisas visando o gerenciamento do risco no uso de
nanotecnologia. Mas a pergunta que surge com os resultados destas
pesquisas é a seguinte: Por que essas pesquisas envolvendo organizações
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de saúde internacionais, e órgãos de pesquisa em saúde não têm ampla
divulgação através dos meios de comunicação para o grande público?
Onde está o papel de responsabilidade social que deve ser exercido por
este setor? E por que os próprios institutos não têm um trabalho de
grande divulgação destes dados para a população em massa? Veja-se que
mesmo que esta população não compreenda com clareza o tema e os seus
resultados, esse é o primeiro passo para que a questão passe para o
campo da visibilidade, a qual sabemos, é fundamental para tratar de
situações como esta, na qual o lucro é o grande motor.
Será que com todos os estudos que já observamos que indicam que
podem ocorrer graves danos, além daqueles que indicam que
comprovadamente ocorrem danos, ainda devemos privilegiar o
desenvolvimento, o lucro a qualquer custo (que é o que ocorre, embora
seja a visão mais clássica possível para algo tão revolucionário)? Esses
estudos não são sinais de alerta, sinais da experiência aproximada de que
devemos focar a maior parte de nossas pesquisas para apurar possíveis
resultados futuros sobre o uso da nanotecnologia nas diversas áreas em
que ela comunicará e pode impactar?
Um potencial aumento do risco: o Poder Judiciário decidindo sobre
nanotecnologia
Outro elemento que temos que observar com muita atenção e tem
passado sem despertar o interesse dos pesquisadores que clamam por
mais participação do Direito é a questão da judicialização. E podemos
dizer de imediato, em especial para as comunicações do Sistema do
Direito, que não podemos deixar que o papel do Direito (que repito, não
cria leis) no Brasil seja o papel da judicialização.
No Brasil, vivemos ao longo dos últimos anos o protagonismo do
Poder Judiciário. Não confundam: não temos um protagonismo natural
do Direito, que operacionaliza todas as regulações sociais (Política cria e
o Direito alimenta e operacionaliza estas criações), mas sim um
protagonismo do Poder Judiciário e, em algumas áreas e casos, podemos
ir mais longe e dizer que temos um protagonismo do julgador. Isso é um
grave erro e, de fato, aqui sim podemos nos servir da experiência, a qual
já nos assinalou essa falha inúmeras vezes.
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Atualmente, praticamente todas (se não todas) as questões da
Sociedade são decididas pelo Poder Judiciário. Passamos os dias esperando
qual será a decisão de determinado juiz no campo da economia, política,
saúde, educação, religião, entre outros, e como ela afetará a nossa vida e a
Sociedade como um todo. As expectativas e as comunicações sociais são
fomentadas por essas decisões da organização central do sistema do
Direito. Um sistema social que se proponha a evoluir e comunicar com a
evolução (como a nanotecnologia exige) não pode se comportar desta
forma, pois estruturas desta natureza não tem condições de compreender e
comunicar a ponto de criarmos um nível de estabilização que permita que
todos os sistemas sigam suas operações em níveis saudáveis. Como um
dos elementos fundamentais, basta reconhecermos que o sistema do
Direito e, em especial, a organização Poder Judiciário tem limitações
cognitivas e operativas que não conhecem e não podem tudo. Há muitos
pontos cegos para o Poder Judiciário que, não reconhecendo sua limitação
funcional e operacional, quer assumir um papel que, em termos simples e
direto, não pode dar conta.
Vamos tomar um exemplo bem simples sobre este protagonismo
desmedido que muito é gerado por nós mesmos que buscamos o Poder
Judiciário para tudo, causando uma séria de instabilidades sociais,
frustração de expectativas, além de riscos desmedidos e não gerenciados
(WEBBER, 2017). Dos inúmeros exemplos que poderíamos adotar,
elegemos um que nos aproxima dos sistemas e dos danos que envolvem
o possível uso de nanotecnologia: a “pílula do câncer”.
Desde o ano de 2013, um pesquisador da USP, Prof. Dr. Gilberto
Orivaldo Chierice, teve sua pesquisa envolvendo a Fosfoetanolamina
Sintética, iniciada em 1980, divulgada nos meios de comunicação como
sendo a “pílula do câncer”, um medicamento capaz de curar o câncer.
Quase de imediato, ocorreram duas situações. A primeira é que as
grandes indústrias farmacêuticas tentaram a todo custo adquirir a
patente do estudo/produto (ou seja, visando o lucro); a segunda, é que o
Poder Judiciário foi abarrotado de ações judiciais de pessoas pleiteando a
concessão deste medicamento para consumo. O grande detalhe é que este
medicamento se encontrava ainda em fase de testes (anteriormente
explicamos como funcionam as fases de testes de medicamentos) e,
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portanto, tratava-se de um medicamento experimental. Ou seja, um
medicamento que ainda não teve a sua eficácia comprovada (ANVISA),
bem como não teve ainda a correta apuração sobre os danos que poderia
causar ao ser consumido.
O resultado é que, em nome principalmente da dignidade da
pessoa humana, a qual há muito tempo perdeu seu significado no
sistema do Direito, não comunicando nada, e passando a ser um
pseudoprincípio que justifica qualquer decisão, muitos destes pedidos
judiciais, apresentados como liminares, foram concedidos, determinando
que o produto em fase de testes (que portanto sequer era um
medicamento) fosse concedido aos postulantes. Com isso, o resultado
que temos fora do processo, mas decorrente de uma decisão proferida
nele é que um julgador que, em regra nada conhece sobre a área da saúde
ou inovações tecnológicas e resultados de pesquisa de desenvolvimento
de medicamentos, autoriza e determina que um pesquisador e seu
laboratório entreguem a um doente um produto para que ele consuma
sem saber quais são os riscos ou perigos envolvidos neste consumo
(Esclarecimentos à Sociedade USP). Veja-se que como o medicamento
ainda encontrava-se na segunda fase de testes, ainda não havia sequer
sido apurada a sua toxicidade e possíveis efeitos colaterais em seres
humanos.
O que se seguiu após isso, foi uma ampla divulgação dos meios de
comunicação. O número de ações aumentou e começaram a ser
publicados diversos estudos indicando: a eficácia do medicamento; e
também a ineficácia do produto; a indiferença no consumo do produto; e
também a grande toxicidade que o produto fornecia. Ou seja,
posicionamentos para “todos os gostos” e que todos nós que não somos
da área não temos como atestar a veracidade de cada estudo. Vejam que
a semelhança é muito grande com o que ocorre com o uso da
nanotecnologia.
Mais uma vez, os juízes e os advogados que assim como nós não
têm conhecimento sobre o tema, escolheram as notícias e estudos que
mais favoreciam suas posições pessoais ou suas necessidades de obtenção
de lucro e atuação no mercado e utilizaram para justificar seus pedidos.
O mesmo tem ocorrido com o uso da nanotecnologia.
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Alguns resultados desta situação merecem ser comentados. O
primeiro é que o laboratório informou que não tinha condições de
fornecer estes produtos, pois, como ainda estava em fase de testes e
pesquisas, nem mesmo possuía a quantidade suficiente que era
demandada via judicial (LUCHESI, 2015). O segundo é que o
pesquisador que idealizou este projeto durante anos deixou o estudo
diante do cenário de risco e enfoque econômico que se criou. Hoje, o
pesquisador luta para que o medicamento possa terminar suas fases de
testes com qualidade e que posteriormente seja fornecido de forma
gratuita pelo SUS, sem a interferência das grandes empresas
farmacêuticas (CAMARGO, 2016). Por fim, inúmeras pessoas munidas de
muitas expectativas cognitivas, que se tornaram normativas frente à
postura do Poder Judiciário, passaram a consumir esse produto, repleto
de incertezas e com margem mínima de certeza.
O mais alarmante é que, com a força que o caso ganhou na
impressa tanto nacional quanto internacional, o Congresso em uma de
suas ações mais rápidas e “louvável”, criou uma lei determinando o
consumo e fornecimento da Fosfoetanolamina Sintética. Ou seja, desta
pílula do câncer. Excelente! Agora temos todos os nossos problemas de
riscos e perigos solucionados, pois foi criada uma lei disciplinando a
situação. A lei em questão é a Lei número 13.269, de 13 de abril de 2016.
O número de demandas judiciais que surgiram foi tão elevado que
após algum tempo a demanda chegou ao STF que, em decisão
paradigmática na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) número
5501, datada de 19 de maio de 2016, proibiu o uso do “medicamento”,
tendo como uma das bases uma questão fundamental do sistema do
Direito: a constitucionalidade. Vejam, no Brasil, quem é responsável pela
aprovação de comercialização e consumo de um medicamento é a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e somente ela pode
dizer quando um medicamento está apto ou não para comercialização e
consumo. O foco complementar da decisão foi a questão do risco/perigo.
Infelizmente, essa decisão do STF não foi suficiente para barrar o
consumo do medicamento experimental em questão. Alguns advogados
encontraram uma forma diferenciada de fazer o pedido: agora, ao invés
de o pedido ser para concessão do medicamento de forma gratuita, o
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pedido é para que o laboratório entregue o medicamento mediante
pagamento. Como o produto não pode ser comercializado justamente por
não sabermos seus riscos e perigos, eles pedem uma ordem judicial para
comprar o mesmo. Curiosamente, mesmo que o STF tenha se
manifestado sobre os riscos e perigos do consumo, muitos juízes ainda
têm concedido este pedido, mediante o pagamento. Vejamos uma decisão
destas (processo número 117.000003-6), na qual vamos identificar os
elementos aqui mencionados:
Vistos. Defiro assistência judiciária gratuita à parte autora. Cuidase de ação visando à autorização judicial para compra da
substância fosfoetanolamina sintética para uso compassivo com
pedido de tutela de urgência. A parte autora discorre acerca dos
malefícios da doença que a assola (câncer) e o risco de morte.
Postula, como medida compassiva, a concessão de liminar de
urgência para que a demandada, no prazo de 10 dias, a contar da
intimação, forneça a quantidade de 1.096 cápsulas de
fosfoetanolamina sintética (500 mg) à parte autora; ou 548 gramas
do pó do mesmo medicamento, equivalente a um ano de
tratamento, devidamente acondicionada e lacrada. Após a
concessão da liminar, requer o prazo de cinco dias para depositar
judicialmente, em nome do laboratório PDT PHARMA, o valor
correspondente à substância, R$ 3,00 a cada 500 mg (1.096 x R$ 3,00
= R$ 3.288,00) valor este que atende à decisão proferida pelo juiz da
comarca de Cravinhos (documento 15). Em caso de
descumprimento da ordem judicial, postulou a expedição de
mandado de busca e apreensão, concedendo ao patrono da parte
autora poderes para cumprimento do mandado e fiel depositário
da substância, ou, que apenas intime o patrono para que
acompanhe o feito, devendo ser entregue a ele a substância
referida, que encaminhará à parte requerente com a máxima
urgência, comprovando inclusive nos autos o envio. É o breve
relato. Decido. Adianto que a tutela de urgência deve ser deferida.
Em uma análise sumária, não se desconhece que há medida
cautelar na ação direta de inconstitucionalidade (ADI 5501 MC/DF
em que a Associação Médica do Brasil busca a declaração da
inconstitucionalidade da Lei 13.269/16, que autoriza o uso do
medicamento
fosfoetanolamina
sintética
por
pacientes
diagnosticados com neoplasia maligna), onde, em análise liminar,
em 19.05.2016, o ministro Marco Aurélio referiu que: É no mínimo
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temerária e potencialmente danosa a liberação genérica do
medicamento sem a realização de estudos clínicos correspondentes,
em razão da ausência, até o momento, de elementos técnicos
assertivos da viabilidade da substância para o bem-estar do
organismo humano. Na sua decisão o Ministro Marco Aurélio
destacou a fala do doutor Raul Cutait: A esperança é fundamental e
os médicos devem fazê-la constar de seus receituários, colocandose como parceiros de seus pacientes em suas batalhas contra a
doença, mas não devem oferecê-la sem o devido embasamento
científico, sob o risco de promover o charlatanismo. Somado a isso,
sabe-se que não há certeza a respeito da viabilidade do produto,
ainda, ao organismo humano. Contudo, tal questão está sendo
pesquisada, com resultados no sentido de que tal substância não
faz mal. Nesse sentido, cito o documento nº 05, juntado com a
inicial (reportagem do jornal O Estado de São Paulo, de
05.10.2016), referindo que: A fosfoetanolamina sintética, mais
conhecida como pílula do câncer, foi considerada uma droga
segura na primeira etapa de testes realizados com humanos pelo
Instituto do Câncer de São Paulo (ICESP). O levantamento sobre a
avaliação de segurança foi apresentado nesta quarta-feira, 5,
quando foi anunciado que a próxima fase de testes, que vai avaliar
eficácia, terá início na próxima semana. Segundo Paulo Hoff,
diretor-geral do ICESP, na dose administrada de três cápsulas por
dia, os dez pacientes não apresentaram efeitos colaterais graves, o
que permite a continuidade do estudo com mais 20 pessoas em dez
grupos de tumores estabelecidos para a pesquisa, entre eles de
pulmão, mama, fígado e próstata. Igual pesquisa foi feita pela USP
São Carlos em ratos (documento 36), de 08.04.2016 a 14.07.2016, e
também concluiu (item 8. CONCLUSÃO) que: A Fosfoetanolamina
Sintética (USP São Carlos) administrada pela via oral durante 28
dias em ratos machos e fêmeas não causou efeitos toxicológicos
observáveis durante o período de tratamento . Em suma, há fortes
indícios de que a fosfoetanolamina sintética não causa efeitos
toxicológicos em ratos e que se trata de uma droga segura em
humanos. Tal comprovação afasta a possibilidade da
potencialidade danosa da substância e de que possa causar mais
prejuízos a benefícios. Superado este ponto, cabe dizer que a vasta
documentação juntada com a inicial permite concluir que há
estudos científicos sérios e responsáveis envolvendo a
fosfoetanolamina: pesquisas e estudos, teses de mestrado,
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manifestações de médicos e de pessoas do povo que utilizaram a
substância com efeitos positivos. A própria inicial vem
acompanhada de receita médica (documento 03) indicando que
para a parte autora se trata da única medida de suporte viável, sem
efeitos colaterais indesejáveis, disponível. Decisões judiciais de
inúmeros tribunais do Brasil (...). Além disso, pessoas têm utilizado
o produto e têm manifestado melhoras em sua doença (...). Desse
modo, considerando que sua utilização pode trazer mais
benefícios do que malefícios, bem que ao fato de que há pesquisas
em andamento no sentido de verificar sua eficácia, não há como se
negar às pessoas o direito de utilização, sob pena de infringir o
princípio da dignidade humana. Outra questão importante a
destacar, em relação a outras ações, anteriormente ajuizadas diz
respeito ao fato de que, naquelas ações, buscava-se o direito com
fundamento no princípio constitucional de que a saúde pública é
obrigação do Estado. E, portanto, o produto deveria ser fornecido
gratuitamente. Não é o caso concreto, uma vez que não cabe ao
Estado o fornecimento de produtos experimentais como forma de
garantir a saúde pública. Aqui, a parte autora se dispõe ao
pagamento do produto nos moldes em que ajustado entre a
demandada e o juízo de Cravinhos (documento 15), a saber: (...).
Ou seja, não se trata de pedido para que se forneça de forma
gratuita à parte interessada a fosfoetanolamina, mas sim para que
se forneça o produto mediante pagamento. Implica dizer que a
parte autora estará contribuindo, inclusive, financeiramente ao
bom e célere andamento da pesquisa que está sendo feita pelo
ICESP (documento 05 e 54). A utilização da fosfoetanolamina pela
parte autora, neste sentido, deverá ser comunicada ao Instituto do
Câncer de São Paulo, a fim de que este possa ter mais pacientes à
sua disposição para compor as estatísticas da pesquisa. Na pior das
hipóteses, o prejuízo será da própria parte autora que terá
despendido valor na compra de um produto sem eficácia. Neste
aspecto, a parte autora juntou declaração escrita (documento 01)
dizendo: estou ciente que, em relação à substância
fosfoetanolamina sintética, não há testes clínicos realizados que
garantam o fim terapêutico e que o uso desta não substitui as
terapias convencionais, bem como comprometo-me a realizar
exames periódicos para acompanhar a evolução do tratamento,
assumindo os riscos de eventuais efeitos colaterais dele advindos.
Ou seja, a parte autora está ciente de que a substância não tem
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testes clínicos que garantam o fim terapêutico. Ao final das
pesquisas, poder-se-á concluir que a substância não produz
quaisquer efeitos no combate ao câncer a parte autora tem ciência
desta possibilidade. (...). PELO EXPOSTO, defiro, como medida
compassiva e paliativa, por força do art. 1º, III, da Constituição
Federal, (1) a concessão de liminar de urgência para que a
demandada, no prazo de 10 dias, a contar da intimação/citação,
mediante precatória, forneça a quantidade de 1.096 cápsulas de
fosfoetanolamina sintética (500 mg) à parte autora, equivalentes a
548 gramas do pó do mesmo produto, correspondente a um ano de
tratamento, devidamente acondicionada e lacrada, mediante
pagamento do valor de R$ 3,00 por cápsula ou R$ 6,00 por grama
do produto. Faculto a disponibilização de quantidade menor
dentro da capacidade de pagamento da parte autora, nos termos do
item 03 abaixo. (2) Em caso de descumprimento da ordem judicial,
na própria precatória, deverá ser expedido mandado de busca e
apreensão. Defiro poderes ao patrono da parte autora, advogado
Jefferson Sabon Vaz, OAB 340.731/SP, para recebimento da
fosfoetanolamina, mediante termo de recebimento, devendo ser
entregue a ele a substância referida, que encaminhará à parte
requerente com a máxima urgência, comprovando nos autos o
envio ou a entrega pessoal. (...). No ofício, deverá constar que se
trata da utilização do produto mediante determinação judicial.
(Processo número 117.000003-6; grifo nosso)

Pela decisão acima, parece – assim como tem ocorrido com a
nanotecnologia – que o fato de a pessoa pagar pelo produto elimina todos
os perigos e riscos de seu consumo! Ou seja, a questão do lucro também
(e mais uma vez) mostra-se presente com força. Mais do que isso, parece
que a decisão tomada afetará apenas uma única pessoa, o que na verdade
é um grande erro e resultado de observação limitada e deficiente. Essas
decisões de concessão afetam a toda a Sociedade; seja porque não
sabemos como este medicamento reage no corpo humano; seja porque
não sabemos como ele é eliminado no meio ambiente e como reage nele;
seja porque afeta essencialmente os resultados das pesquisas; para
citarmos apenas estes efeitos. Destaque importante merece um dos
argumentos de fundamentação da decisão: “a parte autora estará
contribuindo, inclusive, financeiramente ao bom e célere andamento da
pesquisa que está sendo feita pelo ICESP”. Esse argumento é uma falácia
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e mostra claramente o desconhecimento do julgador sobre as pesquisas
médicas. Apenas resultados de sujeitos de pesquisa (e aqui não temos um
sujeito de pesquisa, mas o autor de uma ação judicial), rigorosamente
acompanhados e que estejam em grupos seletos de controle, podem ter
seus resultados contabilizados. O uso de substâncias por pessoas fora dos
grupos de pesquisa atrasa em anos a apuração das reais consequências
que o uso de um produto pode causar. Mas não nos alongaremos mais
nessa questão.
Como pesquisadores e membros do sistema do Direito, é nossa
obrigação denunciar, discutir e observar decisões como essa que, sem
nossa observação, não chegarão ao conhecimento da Sociedade e nem
mesmo aos tribunais, pelo simples fato de que a parte ré nunca terá
interesse em agravar, em recorrer, dessas decisões. Na medida em que ela
está recebendo valores para entregar um produto que nem poderiam
vender, e com isso lucrando, por que ela questionaria a decisão? Quais
seriam os motivos para ela não gostar dessa decisão, se ela aumenta seus
lucros, e ainda assim consegue observar possíveis efeitos colaterais e
evitá-los sem relatar os mesmos em seus relatórios de pesquisa. O
laboratório simplesmente pode antecipar-se aos efeitos colaterais em sua
pesquisa real, não reportar isso aos setores responsáveis do governo, e ao
mesmo tempo em que tem tudo isso custeado por um paciente cheio de
expectativas? Teremos margem em outro momento para discutirmos a
questão criminal que envolve esse jogo de decisões.
O exemplo trabalhado acima foi escolhido porque representa com
clareza a situação das nanotecnologias no Brasil e indica, no mínimo, dois
caminhos perigosos em que podemos chegar. O da judicialização, no qual
daremos poder para alguém que não tem conhecimento algum sobre a
matéria começar a delinear os limites ou abordagens de seu uso e todos
os setores, sendo que muitas vezes essas decisões são totalmente
desqualificadas, viciadas e cheias de falácias fomentadoras de
expectativas, que levam há anos de atraso nas pesquisas e no uso das
nanotecnologias. E também o efeito subsequente que é a midiatização da
questão, que em regra leva o Sistema Político a aproveitar-se dos
holofotes e criar legislações sobre o tema de maneira temerária,
despreparada e perigosa.
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Esse é o grande risco que corremos com o uso das nanotecnologias
sem preocupações e que não podemos deixar acontecer. A judicialização
já se mostrou extremamente perigosa e prejudicial à Sociedade.
Mesmo que o Direito não seja um sistema com condições de criar
leis, ele é fomentador de comunicações, e pode irritar o sistema da
Política a participar mais ativamente desta questão. E mais do que isso, o
sistema do Direito tem o dever de, a partir de suas comunicações,
reinventar, dentro dos seus limites sistêmicos, formas de observar e
trabalhar com estas questões. Precisamos reinventar o nosso território do
olhar (RANDON, 2002).
Portanto, o papel do sistema do Direito nessa dinâmica social não é
a de criar regulamentações, mas pensar a fundo o modo como o próprio
sistema está estruturado para comunicar, decidir e observar questões tão
inovadoras da ciência, que exigem muito de todos os demais sistemas
sociais. Pensar como o Direito pode regulamentar o uso das
nanotecnologias é ainda pensar em um paradigma temporalmente
desconectado da revolução que a nanotecnologia proporciona e ainda
proporcionará. Precisamos pensar nisso: o nosso projetar no futuro ainda
não consegue se desvencilhar minimamente do que vivenciamos no
passado. Essa forma de projeção efetivamente não nos dará o resultado
que desejamos e muito menos que precisamos em nível de Sociedade.
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CONCLUSÃO: PONDERAÇÕES SOBRE AS NORMAS TÉCNICAS E A VISÃO
CRÍTICA DO SISTEMA AUTORREGULATÓRIO
Wilson Engelmann
Patrícia Santos Martins
O presente livro apresenta ao leitor o contexto histórico, as
concepções quanto à definição conceitual e o recorte específico de
nanotecnologias, objeto do estudo: as nanotecnologias e nanopartículas
engenheiradas, produzidas a partir da interferência humana. Além disso,
auxilia o leitor a identificar os impactos econômicos gerados por este
ramo, a quantidade de trabalhadores envolvidos em nanotecnologias.
Cabe resgatar dados incluídos no tópico “Impactos econômicos e o
direito à informação do nanoconsumidor”
g
presente
obra, de que, estima-se até o ano de 2020, cerca de seis milhões de
trabalhadores estejam diretamente em contato com nanotecnologias e que
pesquisas apontam para evidências de que a utilização de nanopartículas
de níquel, empregadas nas linhas de produção na fabricação de tintas,
são responsáveis por graves efeitos à saúde dos trabalhadores, como
irritação na garganta, congestão nasal e erupções cutâneas.
Logo, análise preliminar aponta que a necessidade de regulação
surge como a principal via de assegurar que os efeitos nocivos derivados
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das nanotecnologias sejam elididos, minimizados ou na impossibilidade
das duas primeiras hipóteses, informados à população em geral,
especialmente aos trabalhadores. De outro lado, é possível verificar que,
diante do desenvolvimento tecnológico, econômico e das transformações
sociais, no conjunto de transformações promovidas e em consequência da
globalização, instituições privadas passaram a adotar sistemas de
autorregulação, possibilitando padrões de conduta que transpuseram as
fronteiras nacionais, visando fundamentalmente a própria subsistência
no mercado. Sob esta perspectiva, é possível delimitar as ponderações
dentro do recorte proposto pela obra: as normas técnicas estruturadas e
publicadas pela ISO. A Organização Internacional de Padronização
publica normas de especificação e gestão, destinadas às mais diversas
áreas de produtos e serviços.
Constituídas de um conjunto de princípios e requisitos, via de
regra, as normas de gestão orientam as organizações na adoção de
padrões de procedimentos que assegurem a constância, rastreabilidade, o
registro, a análise critica e identificação de pontos de melhoria, dentre
outros aspectos, que tem por objetivo a promoção de instrumentos hábeis
a ofertar produtos e serviços com padrões seguros à população. Já as
normas de especificações estabelecem padrões de produtos e
informações, como o exemplo dado no tópico sobre a definição de
nanoescala, estipulando-se através de norma ISO um padrão abaixo de
100 nanometros em uma ou mais dimensões.
Reconhecidas internacionalmente, as normas seguem sendo
revisadas periodicamente conforme procedimentos de revisão
igualmente padronizados, possibilitando atualização e adequação às
inovações em diversas áreas do saber, conforme detalhado em tópico
específico. Quanto aos aspectos dos impactos econômicos, sobre o
envolvimento de quantidade significativa de trabalhadores diretamente
envolvidos e ao reconhecimento internacional das normas ISO, Foladori
ratifica as afirmações, em sua contribuição crítica nesta obra.
Ao tratar especificamente a realidade mexicana no contexto
regulatório e nanotecnológico, o autor inicia tratando de distinções entre
normas ISO e normas emitidas pela Organzação Internacional do
Trabalho. As primeiras, reconhecidas inclusive pela Organização
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Mundial do Comércio, em casos de litígio, enquanto as normas da OIT,
embora igualmente voluntárias, não possuem a mesma aceitação em
casos de conflitos internacionais. Para Foladori, existem contradições que
devem ser analisadas, especialmente na América Latina, quando se trata
do efeito e exposição dos trabalhadores aos riscos das nanotecnologias.
Pelo menos na realidade mexicana, embora exista uma tentativa de
melhorar as condições de trabalho, os expõe a condições de trabalho
inclusive denunciadas por diversos sindicatos. Apontando que talvez seja
o caso de que os interesses econômicos naturalmente defendidos pelas
organizações as façam não adotar com eficácia, condutas normalizadas,
sobrepondo os interesses econômicos à promoção de condutas cautelosas
e de gestão segura dos riscos.
Além disso, o autor aponta que as nanotecnologias despertam um
especial interesse econômico, devendo ser melhor analisado o contexto
nanotecnológico nos aspectos que envolvem os riscos aos consumidores,
trabalhadores (os primeiros e mais expostos) e ao meio ambiente de
modo geral.
A crítica de Foladari envolve principalmente o fato de que, em
muitos países, já se tem regulação, não apenas restrita às questões de
rotulagem, enquanto países da América Latina ainda não possuem
regulação sobre o tema. Ainda comenta sobre o fato de que normas da
Organização Internacional do Trabalho dizem respeito a direitos
fundamentais dos trabalhadores, entretanto não possuem o mesmo
impacto que normas ISO, eminentemente com finalidade econômica.
Sob o ponto de vista de Foladori, a expansão da autorregulação,
especialmente através da adoção de normas ISO, é efeito das políticas
neoliberais que incentivam a participação de empresas privadas na
regulação cuja responsabilidade incumbe ao Estado, tal fato, acaba por
difundir normas que impactam atividades laborais e em alguns casos
entram em conflito com normas que asseguram direitos do trabalhador,
como, por exemplo, aquelas emitidas pela OIT. A forma de participação
dos países na elaboração e adoção das normas representam, também para
o autor, outro ponto crítico.
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Todavia, não se deve tirar o olhar dos princípios norteadores das
relações públicas e privadas, dentre eles é possível citar a boa fé. Importa
também salientar que as normas voluntárias, especificamente as normas
ISO e se pode citar o exemplo brasileiro através da ABNT, possuem um
caráter voluntário no tocante a decisão de adoção e definição do escopo.
Contudo, carregam um conjunto de requisitos que impõem, por parte das
organizações adotantes, o cumprimento do conjunto normativo,
legislativo e regulamentar especifico de suas atividades. Assim, é
possível afirmar que, pressupondo uma conduta baseada na boa fé,
transparência e permanência de uma empresa no mercado, bem como na
manutenção de suas relações com clientes e fornecedores, no mercado
interno e externo, a adoção de normas de gestão ISO implicaria também
no cumprimento dos deveres originários do conjunto normativo e legal
aplicáveis ao contrato de trabalho devido à necessidade de observância
de requisitos constantes das normas de gestão. Igualmente aplica-se o
raciocínio às normas de gestão ambienatal, gestão de riscos, gestão de
qualidade, dentre outras.
A possibilidade de um conjunto normativo técnico ter comunicação
com o sistema do Direito é concreta através de princípios norteadores que
identificam, por exemplo, a valorização dos colaboradores, a
responsabilidade social e outros aspectos que podem ser suscitados da
leiura dos requisitos das normas ISO. Razão pela qual a crítica levantada
serve de alerta para casos em que, embora adotantes de normas
reconhecidas internacionalmente, ainda não se possa detectar a sua eficácia
com relação às praticas das empresas. De qualquer modo, não é uma
solução para todas as possibilidades, estando aberto o debate.
A proposta levantada por este livro consiste em encontrar
interfaces regulatórias capazes de – em conjunto com o arcabouço
normativos vigentes (e com aqueles que se espera adequados para o
contexto das nanotecnologias, embora devam ser submetidas ao sistema
ordinário de produção normativa), através dos princípios norteadores
das normas técnicas, com normas como as emitidas pela OIT (algumas já
ratificadas no Brasil), e princípios constitucionais – proporcionarem
segurança, às empresas, aos trabalhadores, ao consumidor e ao meio
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ambiente, no desenvolvimento nanotecnológico, enquanto houver
ausência de marcos regulatórios nanoespecificos.
Portanto, ao concluir o livro, sem encerrar o debate que ele trouxe,
é possível observar que as normas ISO podem representar acoplamentos
regulatórios aptos a serem aplicados construtivamente ao contexto das
nanotecnologias. Foram analisados alguns dos elementos estruturantes
de três normas de gestão a partir do conteúdo disposto em cada princípio
ou requisito da norma e, em face das características constantes nos
procedimentos de adoção de sistemas de gestão, leva-se em conta que o
escopo da certificação é definido pelas organizações, através da alta
direção. Assim, esse fato torna relevante a análise do escopo da
certificação para a verificação da eficácia da utilização da ferramenta de
gestão, como interface regulatória capaz de comunicar efeitos jurídicos.
Dessa forma, em um primeiro momento, o objetivo foi de
apresentar o conceito, as divergências acerca das definições de
nanotecnologias e nanopartículas e trazer um histórico acerca do que,
hoje, se considera um novo horizonte exploratório do Sistema da Ciência;
e salienta-se que o consenso sobre as definições parte da utilização da
definição emitida pela ISO. Em outras palavras, o objetivo foi conhecer as
nanotecnologias, aplicações e riscos, incluindo destas reflexões os efeitos
e impactos por elas provocados no Sistema da Sociedade e no Sistema da
Economia. Devido às novas características físico-químicas das
nanopartículas, embora conhecidas suas aplicações, sinalizam que as
incertezas quanto aos riscos ainda persistem. Esse tema foi incluído na
abordagem a partir da inserção das nanotecnologias na zona de risco
delineada pela Teoria do Risco de Luhmann.
Diante desses resultados e pela alteração das características físicoquímicas dos nanomateriais, indicando riscos e, em face do descompasso
nanorregulatório que deixa um espaço normativo ainda não ocupado
pelo Direito, podemos dizer que as pesquisas de segurança e toxicidade
em nanotecnologias não são conclusivas. Os benefícios são elevados,
porém, o estudo incluiu diversos resultados de pesquisas divulgados
pelo Sistema da Ciência que acendem um sinal de alerta no que se refere
à saúde humana e ao meio ambiente.
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Através da teoria do pluralismo jurídico, analisou-se a
possibilidade de que normas técnicas possam suprir a ausência de
marcos regulatórios, desde que estejam de acordo com princípios, como o
princípio da precaução, dentre outros, representando acoplamento
normativo com o sistema do Direito.
Também se avaliou a ISO e suas normas para fins de verificar o
reconhecimento e a adoção, em nível mundial, o que facilmente se pode
constatar através de dados publicados pela ABNT – entidade que
representa a ISO no Brasil. A partir da possibilidade aberta pelo pluralismo
jurídico, de que novos atores de produção normativa participem com
legitimidade da produção normativa, buscou-se verificar o papel da ISO
como um destes atores que estão na chamada periferia de produção
normativa. Assim, diante da ausência nanorregulatória, como produção do
centro – com a ativa intervenção estatal – pode-se verificar as
possibilidades criativas de comunicação das normas ISO. Tais normas
técnicas poderão atuar como mecanismos de acoplamento regulatório
entre os Sistemas do Direito e da Ciência, por meio da observação de
condutas que visem assegurar o bem estar humano e o meio ambiente.
Com isso, caracteriza-se uma autêntica autorregulação. Importa verificar se
os elementos estruturantes dessas normas se comunicam com o conteúdo
de princípios de Direito, como o da dignidade humana e da precaução,
princípios de proteção ao trabalhador, e serem reconhecidas como
ferramenta que evidenciam o cumprimento do ordenamento jurídico,
naquilo que diz respeito às atividades de uma empresa/organização, ou
ainda, podem ser utilizados como meio de evidenciar adoção de condutas
que preservam o meio ambiente e a saúde humana.
Verifica-se que existem críticas ao modelo autorregulatório com a
adoção das normas ISO, primeiramente porque a adoção implica
investimentos a serem calculados, conforme a definição do escopo, pelas
organizações, podendo ocorrer que o escopo da certificação não inclua
todas as áreas ou departamentos das organizações. Outra fragilidade
constatada é que, sendo a adoção voluntária, a autorregulação não seria
adequada para os casos de “atores ruins” optem em não adotá-las. No
entanto, essas normas são uma possibilidade de se estabelecer a
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autorregulação, não é a única, mas é uma possibilidade. Aí teve-se um
dos objetivos deste livro.
Um capítulo foi dedicado a aprofundar o conhecimento quanto ao
funcionamento da ISO no mundo, como se estrutura e como emite suas
normas. A autorregulação envolve aspectos que estão relacionados à
conduta ética das organizações, intrínsecos ao que se considera
responsabilidade empresarial, de modo que se confirmando a
possibilidade de reconhecer em atores de produção normativa como a
ISO, legitimidade na produção normativa. Com isso, estar-se-ía diante de
uma modernização jurídica.
A partir dessas observações, resgata-se que o livro pretendeu
responder ao seguinte problema: quais as possibilidades das normas ISO,
especificamente as de gestão de qualidade e risco, através de seus
elementos estruturantes, serem utilizadas a partir da autorregulação, como
patamar mínimo, no preenchimento do espaço deixado pela ausência de
marcos regulatórios jurídicos relacionados às nanotecnologias? Respondese a este questionamento, após as análises dos elementos estruturantes das
referidas normas, que há possibilidades das normas ISO desempenharem o
papel de patamar mínimo regulatório, desde que, no decorrer do processo
de adoção voluntária, se torne evidente a boa fé e responsabilidade da
organização com objetivos constantes em documentos internacionais, que
tratam de proteger a vida, a saúde e assegurar o bem estar humano e do
meio ambiente, muitos deles constantes na Constituição Federal como
direitos fundamentais e princípios constitucionais. Isto significa dizer que é
possível considerar a ISO como patamar mínimo regulatório, respeitandose o significado e a adoção de condutas baseadas na boa fé e
responsabilidade e, analisando-se o escopo definido pela organização, a
fim de verificar a adequação de sua atividade com a inclusão de áreas mais
sensíveis a ela relacionada, dentro do escopo definido.
Como hipótese, havia se desenhado a seguinte resposta provisória:
de que as normas ISO de gestão de qualidade e risco, por serem acolhidas
pelo Estado, podem ter eficácia jurídica, num cenário de ausência de
marcos regulatórios em que sejam competentes para preencher o espaço
ainda não ocupado pelo Direito, bem como a observância de normas
técnicas de especificação e gestão da ISO pode significar para as
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organizações um patamar mínimo regulatório. Conforme já mencionado
anteriormente, constatou-se a possibilidade de confirmação da hipótese,
com ressalvas quanto a concepções que dizem respeito ao caráter ético
das organizações, quanto à definição do escopo, quanto ao modo como
estipulam suas políticas com relação à sociedade em que estão inseridas e
de que forma estabelecem a comunicação para além das fronteiras da
organização, ou seja, a hipótese pode se confirmar à medida que as
organizações adotem e cumpram com sistemas aptos a evidenciar a
responsabilidade empresarial nos aspectos econômicos, éticos e sociais. A
constatação dessa possibilidade se deu através da análise detida no
conteúdo dos requisitos e princípios estruturantes das normas ISO,
comparando-os com Princípio da Precaução, direitos fundamentais e
princípios para supervisão de nanotecnologias e nanomateriais.
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