
•Pesquisa
I

PESQUISA FAPESP
, UMA PUBLICAÇÃO MENSAL

DA FUNDAÇÂO DE AMPARO À PESQUISA
DO ESTADO DE sAo PAULO

PROF. DR. CARLOS HENRIQUE DE BRITO CRUZ
PRESIDENTE

PROF. DR. PAULO EDUARDO DE ABREU MACHADO
VICE-PRESIDENTE

CONSELHO SUPERIOR
ADILSON AVANSI DE ABREU
ALAIN FLORENT STEMPFER

CARLOS HENRIQUE DE BRITO CRUZ
CARLOSVOGT

FERNANDO VASCO LEÇA DO NASCIMENTO
HERMANN WEVER

JOS, JOBSON DE ANDRADE ARRUDA
MAURICIO PRATES DE CAMPOS FILHO

NILSON DIAS VIEIRA JUNIOR
PAULO EDUARDO DE ABREU MACHADO

RICARDO RENZO BRENTANI
VAHAN AGOPYAN

CONSELHO T~CNICO-ADMINISTRATIVO
PROF. DR FRANCISCO ROMEU LANDI

DIRETORPRESIDENTE
PROF. DR. JOAQUIM J. DE CAMARGO ENGLER

DIRETORADMINISTRATIVO
PROF. DR. JOS, FERNANDO PEREZ

DIRETORCIENTíFICO
EQUIPE RESPONSÁVEL

CONSELHOEDITORIAL
PROF. DR. FRANCISCO ROMEU LANDI

PROF. DR. JOAQUIM J. DE CAMARGO ENGLER
PROF. DR. JOSÉ FERNANDO PEREZ

EDITORACHEFE
MARILUCE MOURA
EDITORESADJUNTOS

MARIA DA GRAÇA MASCARENHAS
NELDSON MARCOllN

EDITORDE ARTE
HÉLIO DE ALMEIDA

EDITORES
CARLOS FIORAVANTI (CI(NClA)
CLAUDIA IZIQUE (POLinCA C&D

MARCOS DE OLIVEIRA [TECNOLOGIA)
EDITOR·ASSISTENTE

ADILSON AUGUSTO
REPÓRTERESPECIAL
MARCOS PIVEnA

ARTE
JOS, ROBERTO MEDDA (DIAGRAMAÇAO)

TÂNIA MARIA DOS SANTOS
(DIAGRAMAÇAO EPRODUÇÃOGRÁFICA)

FOTOGRAFOS
EDUARDO CESAR
MIGUEL BOYAYAN
COLABORADORES

ALEXANDRE AGABITI FERNANDEZ
AMILCAR DE CASTRO
ANA MARIA FlORI
CARLOS TAVARES

JOS, TADEU ARANTES
LUCAS ECHIMENCO

MAURICIO LIBERAL AUGUSTO
MAURO BELLESA
ono FILGUEIRAS
RENATA SARAIVA
ROBSON BORGES

SIMONE BIEHLER MATEOS
TÂNIA MARQUES

YURI VASCONCELOS
FOTOLITOS

GRAPHBOX·CARAN
IMPRESSÃO

PADILLA INDÚSTRIAS GRÁfiCAS S.A.
TIRAGEM: 24.000 EXEMPLARES

FAPESP

R~tT6Ig;IL~~l ~0~AÕE~A~~~-~~1
TEL.(O - 11) 3838·4000 - FAX: (O - 11) 3838-4181

SITE DA REVISTA PESQUISA FAPESP:
httpJ/www.revistapesquisaJapesp.br

cartas@trieste.fapesp.br
Os artigos assinados não refletem

necessariamente a opinião da FAPESP
t PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL
DE TEXTOS E FOTOS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇAo

SECRETARIA DA CltNCIA TECNOLOGIA
E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

EDITORIAL

AsGa, um caso exemplar

Desdeque o antigo boletim No-
tícias FAPESP tornou-se Pes-
quisa FAPESP, em outubro de

1999, ainda não havíamos encontra-
do uma oportunidade para transfor-
mar em objeto da reportagem de capa
da revista um caso de sucesso de peque-
na empresa, baseado em suas ativida-
des de pesquisa e desenvolvimento
(P&D). Foram muitos, é verdade, os
bons resultados de projetos apoiados
pela FAPESP,dentro do Programa de
Inovação Tecnológica em Pequenas
Empresas (PIPE), apresentados na se-
ção de Tecnologia. Mas, ao longo das
20 edições anteriores, outros temas ter-
minaram se impondo como assunto da
capa. E ainda que os critérios para ele-
ger o que merece a capa pareçam sem-
pre óbvios a qualquer editor, trata-se,
de fato, de escolha nem sempre fácil.

Nesta edição, no entanto, as dúvi-
das não prosperaram. Tínhamos a
reportagem com uma charmosa pes-
quisa mostrando que forças atuam
nos movimentos do corpo humano e
indicando até a forma ideal de bater
na bola de tênis (página 48). Tínha-
mos uma outra reportagem impor-
tante sobre o lançamento, em breve,
do primeiro livro contemporâneo
sobre a flora fanerogâmica do Estado
de São Paulo, que reúne informações
sobre quase 500 espécies de gramíne-
as nativas ou originárias de outros
países (página 26). Seriam, em outras
ocasiões, possibilidades de capa, mas
não desta vez: o caso da AsGa (pági-
na 54) se impôs porque ele é, no mí-
nimo, emblemático do potencial de
um setor - o das pequenas empresas
- que o senso comum, pelo menos
no Brasil, nem sempre associa à ca-
pacidade de inovar e fazer tecnologia
de ponta. Essa pequena empresa de
Paulínia, a 15 minutos da Unicamp,
fabricante de multiplexadores e mo-
dens ópticos, conseguiu elevar seu fa-
turamento de R$ 16,5 milhões, em

1999,para R$ 31,5 milhões, em 2000 e,
finalmente, para os esperados R$ 100
milhões deste ano. Está obtendo essa
marca impressionante, com certeza,
graças à visão estratégica, à capacida-
de empreendedora, à saudável teimo-
sia, até, de seus criadores, mas tam-
bém e talvez principalmente por sua
determinação inarredável de investir
em P&D, e pelo apoio financeiro que
para isso obtiveram - no caso, apoio
do PIPE que, lançado em 1997, hoje
financia 165 projetos de inovação em
pequenas empresas, das quais muitas
deverão repetir o sucesso comercial
da AsGa.

Vale deter-se um pouco sobre esse
exemplo da AsGa num momento em
que o país propõe-se a discutir, sob
os auspícios do Ministério da Ciência
e Tecnologia e da Academia Brasileira
de Ciências, uma política de ciência,
tecnologia e inovação (CT&I) para os
próximos dez anos. Ora, nas confe-
rências regionais preparatórias para
esse debate nacional (ver reportagem a
respeito na página 14), entre os múlti-
plos diagnósticos sobre o setor, mos-
trou-se à exaustão que um dos mais
sérios problemas da CT&I no país é
sua parca capacidade de transformar
conhecimento em riqueza, por uma
razão fundamental: é muito baixa ain-
da a participação das empresas nos
investimentos totais do setor, algo em
torno de 30%. Será por distorções da
cultura empresarial brasileira, por-
que faltam mecanismos suficientes de
apoio ao investimento em P&D, por
dificuldades conjunturais que barram
os investimentos de retorno mais
longo e alto risco, seja pelo que for, o
que o exemplo da AsGa indica é que,
com os apoios adequados, há chances,
sim, de se criar no país um ambiente
empreendedor novo, fundado na níti-
da compreensão de que conhecimen-
to é a grande fonte de riqueza nas so-
ciedades contemporâneas.
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