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Mudança estratégica 
Dinamizar, essa é a missão principal do novo diretor do /PT 

Sem rejeição a qualquer traço de 
sua imagem centenária, o Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas do Estado 
de São Paulo (IPT) decidiu encarar 
o desafio de tornar-se uma referên
cia mais forte e renovada do sistema 
paulista de inovação tecnológica, 
com fôlego de atleta. É disso, antes 
de mais nada, que o 
instituto vai precisar 
para amarrar os fios da 
extensa rede de inova
ção que a nova direto
ria pretende montar, 
como anunciou o dire
tor-superintendente, 
Guilherme Ary Plonski, 
na cerimônia de posse, 
em 13 de agosto. 

A essa altura, diz 
Plonski, "trabalhar em 
rede não é nenhuma 
idéia original, mas um 
recurso para o IPT res
ponder com compe
tência e agilidade às 
demandas por solu
ções tecnológicas que 
nos chegam do gover
no, das prefeituras, da 
indústria e de outros 
setores". Plonski é pro
fessor da Escola Poli
técnica da Universida
de de São Paulo (USP) 
desde 1977 e da Facul
dade de Economia, Ad
ministração e Contabi
lidade (FEA) da mesma 
USP desde 1980. Ele 
imagina o IPT como 
um grande portal de 
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tecnologia, retomando uma posição 
de liderança em inovação, sem res
tringir-se ao papel de mero difusor 
de tecnologias prontas. É desses pla
nos que ele fala nesta entrevista: 

• Quais são as mudanças que o senhor 
quer para dinamizar o IPT? 

-A primeira, é entender que temos 
um instituto de pesquisas tecnológi
cas, e não um conjunto de pequenos 
institutos com pouca relação entre si. 
O modelo de gestão adotado até aqui 
estimulou uma visão paroquial das 
divisões e dos agrupamentos do ins
tituto. Gostaríamos que os projetas, 

as iniciativas e as de
mandas fossem trata
dos pelo instituto como 
um todo. Uma segun
da mudança, até mais 
estratégica, é entender 
que o instituto tem 
uma tradição centená
ria, muitas realizações, 
mas o ambiente atual é 
muito diverso daquele 
de suas origens, quan
do existiam poucas ins
tituições voltadas para 
pesquisa tecnológica. 
Hoje, cabe ao instituto 
desenvolver uma com
petência de gerenciar, 
de articular redes volta
das à inovação. Antes, 
havia uma visão linear 
de circulação do conhe
cimento desde a univer
sidade até o mercado, 
onde os institutos de 
pesquisa tinham um 
papel bem definido. 

• Então, o IPT estava no 
meio do caminho entre 
a universidade e o mer
cado? 
- Sim. Isso, conside
rando uma certa "tubu-



lação virtuosa" que faria, a partir do 
dinheiro colocado na pesquisa bási
ca, o conhecimento gerado na uni
versidade seguir para o instituto de 
pesquisa, daí para a pesquisa aplica
da, para a área de engenharia de 
uma empresa, que levaria o conheci
mento embutido no produto para o 
mercado. Há pelo menos década e 
meia esse modelo é considerado su
perado, a não ser em poucos casos. 
Ou seja, tem que haver um esforço 
articulado para criar um movimento 
em que os conhecimentos se trans
formem em produtos, serviços, qua
lidade de vida, etc. O IPT tem uma 
boa condição para essa ar
ticulação, porque está 
próximo da universidade e 
também da empresa e dos 
responsáveis por políticas 
públicas. 

• Como seria essa articu
lação? 
- Por exemplo, estamos 
revitalizando a relação com 
a USP. Durante muito tem
po o IPT era o braço de 
pesquisa da Poli e estava 
todo mundo feliz. A Poli 
dava aula, fazia extensão, 
o IPT fazia pesquisa, e ha
via um trânsito fluido de 
docentes que eram ao mesmo tem
po professores da escola e pesquisa
dores do instituto. Acontece que, com 
a mudança dos critérios de avaliação 
na universidade, passou-se a exigir, 
também, da Poli, atividade de pes
quisa e publicações. Em poucos 
anos, criou-se uma percepção, evi
dentemente inadequada, da univer
sidade como "concorrente" do IPT. 
Concorrente com maior competiti
vidade no mercado, porque os salá
rios dos docentes são pagos pelo Esta
do, com recursos estabelecidos em 
lei, e os salários dos pesquisadores 
não são igualmente garantidos. 

• Os salários no IPT não são pagos 
pelo Estado? 
- Nesse momento, cerca de metade 
do orçamento anual do IPT - da 

ordem de R$ 100 milhões- é cober
ta com serviços prestados e projetas, 
ou seja, depende de consegmrmos 
recursos externos. 

• Há algum projeto desenvolvido pelo 
IPT que aponte para a visão de rede? 
-Muitos. Um exemplo é o do Cen
tro de Desenvolvimento de Cilin
dros, inaugurado em 10 de setem
bro, uma parceria entre a Poli, o IPT 
e a Aços Villares Sidenor, com apoio 
da FAPESP e da Financiadora de Es
tudos e Projetas (Finep). É um 
exemplo muito positivo da relação 
com a Poli. 
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• O IPT tem uma dívida considerávél. 
De quanto ela é atualmente? 
- Estou encontrando o IPT com 
uma dívida de cerca de R$ 32 milhões 
já identificados e outros itens que 
ainda estamos avaliando. 

• Em sua posse, o senhor falou sobre o 
risco que o IPT corre de ser apenas 
um difusor de tecnologias prontas. 
Por quê? 
-O IPT atua numa área que en
volve pesquisa e desenvolvimento, 
serviços tecnológicos, engenharia 
não rotineira e apoio à aquisição 
de tecnologia. É isso que se con
hece internacionalmente como 
"pesquisa e desenvolvimento am
pliado". Nós precisamos definir 
qual o esforço da instituição em 
cada um desses itens. Acho que não 

há sentido em situá-la apenas no 
avanço do conhecimento, nem so
mente na difusão do conhecimento 
já existente. O desafio é conseguir 
competência para fazer pesquisa e 
difusão ao mesmo tempo. 

• Há pessoal suficiente para isso no 
IPT? 
- Claro que não. Se o IPT não re
novar seu quadro, em cinco anos ele 
vai ser uma instituição muito pouco 
relevante. Mas sinto que há no IPT 
uma energia muito grande das pes
soas e, na medida em que exista 
uma orientação de trabalho cole-

giado, com adesão a valo
res básicos e mudança de 
certos conceitos, a compe
tência e os novos talentos 
vão florescer. 

• O IPT tem quantos fun
cionários? 
-No quadro, 947 pesso
as. Existem também umas 
300 contratadas, mais esta
giários e bolsistas. O nú
mero de freqüentadores do 
campus do IPT é da ordem 
de 1. 700 pessoas. E cerca 
de 450 são pesquisadores. 

• Se o senhor tivesse que re
sumir numa frase, qual é a grande vo
cação do IPT? 
-O IPT é um instituto de pesqui
sa pluridisciplinar. Isso tem sido 
questionado, porque se diz que o 
espaço existente hoje é para institu
tos de pesquisa focalizados num 
certo setor, numa certa área. Penso 
que o papel do IPT é articular, de
senvolver e manter redes para fazer 
o conhecimento ser um propulsor 
de competitividade e qualidade de 
vida. Nesse sentido trabalharemos 
para transformar a pluridisciplina
ridade em interdisciplinaridade, 
permitindo ao segmento empresa
rial e aos responsáveis por políticas 
públicas, soluções sistêmicas para 
seu desafios, fundamentadas no 
melhor conhecimento tecnológico 
disponível. • 
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