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mérica Latina e Caribe e a
União Européia (UE) es-
tão buscando formas de
ampliar os investimen-
tos na área de ciência e

tecnologia (C&T) e redefinir políticas
de cooperação para expandir a pesquisa
eo desenvolvimento(P&D) entre os paí-
ses membros. O grande desafio é re-
duzir o gap tecnológico que aprofunda
as desigualdades econômicas e sociais
regionais e compromete a competiti-
vidade das nações no mercado inter-
nacional. Os dois blocos de países já
mantêm, historicamente, relações de
parceria na forma de acordos bilaterais,
que, no entanto, necessitam ser refor-
muladas para que se traduzam num
intercâmbio eficaz com ganhos con-
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Cooperação para
o desenvolvimento
América Latina e Caribe
e U E querem ampliar
investimentos em P&D

pidamente, resultados. E a pressa se
justifica: os Estados Unidos investem,
anualmente, 2,7% do seu Produto In-
terno Bruto (PIE) em ciência e tecno-
logia, equivalente a US$ 216 bilhões, o
que explica a sua liderança mundial
em pesquisa, desenvolvimento e ino-
vação e em relação ao número de pa-
tentes registradas de processos e pro-
dutos. No Japão, o porcentual é ainda
maior: supera a casa dos 3% e atinge a
cifra dos US$ 126 bilhões, garantindo
posição de destaque no restrito grupo
de países inovadores. A União Euro-
péia também aposta alto em ciência e
tecnologia: o investimento médio dos
15países membros no setor foi de 2,4%
do PIE em 2001, algo em torno de 150
bilhões de euros ou US$ 133 bilhões.
Mas esse resultado deve-se à contribui-
ção de países como Alemanha, Suécia,
Finlândia, Reino Unido e França, que
investem até 4,84% do PIE em P&D.
De acordo com a Eurostat (agência de
estatísticas da União Européia), 2l dos

211 centros de produção de tec-
nologia de países da UE são
responsáveis por mais da meta-

de das 10.500 patentes com
aplicação em alta tecnologia

depositadas no Escritó-
rio Europeu de Pa-

tentes, em 2000.
O destaque épara
a Alemanha, que
no período em
questão produ-

ziu 42% das pa-
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eretos para toda a sociedade. O foro
para esse novo diálogo sobre a coope-
ração científica e tecnológica é a Alcue
- Conferência Ministerial sobre Ciência
e Tecnologia da América Latina, Caribe
e União Européia -, instalada no Rio
de Janeiro, em junho de 1999,e que teve
continuidade em Brasília, entre os dias
20 e 22 de março último. Ministros e
representantes de 47 países elabora-
ram propostas para a cooperação bir-
regional,e que constam na Declaraçãode
Brasília, que serão submetidas à apro-
vação dos chefes de Estados e gov,/:!r-
nos, nos dias 17 e 18 de maio, na 11Ci-
meira da Alcue, em Madri (veja box na
página 15).

, A expectativa da Alcue é que esse
novo modelo de parceria produza, ra-



tentes de alta tecnologia. O desempe-
nho de países como Portugal e Espanha,
que contabilizam, respectivamente, in-
vestimento de 0,9% e 1,7% de seus
PIEs em C&T, ou ainda o da Itália e
Grécia, que também registram baixo
padrão de gastos em pesquisa, deixa
claro que a UE convive com forte con-
centração regional na produção do co-
nhecimento e, conseqüentemente, com
enorme disparidade de desenvolvimen-
to tecnológico entre os países.

Agenda política - As desigualdades re-
gionais são ainda mais gritantes quan-
do se observa o desempenho dos paí-
ses latino-americanos e caribenhos. No
ano passado, os gastos médios em C&T
de grande parte dos países da região
oscilou entre 0,4% e 0,6% do PIE. Com
um total de investimentos inferior a
US$ 15 bilhões, a grande maioria dos
países da América Latina e Caribe in-
tegra o grupo de nações qualificadas
como tecno-excluídas, A boa notícia é
que a maior parte dos governos já tem
claro que ciência e tecnologia têm pa-
pel estratégico no desenvolvimento e
incluiu em sua agenda política planos
de ampliação dos investimentos no se-
tor. Mas o grande problema é a sua es-
trutura de financiamento: pelo menos
80% desses recursos têm origem nos
cofres públicos, já que a contribuição
privada para pesquisa e desenvolvi-
mento ainda é baixa. O Brasil, por
exemplo, conseguiu elevar os gastos em
C&T de 0,6% para os atuais 0,9% do
PIE, nos últimos dois anos, agregando'
ao orçamento do Ministério de Ciên-
cia e Tecnologia (MCT) recursos dos
fundos setoriais para financiar a pes-
quisa científica e tecnológica em setores
estratégicos. O MCT espera que o Con-
gresso Nacional aprove, ainda neste se-
mestre, o projeto de Lei de Inovação
por meio do qual pretende estimular
o empreendedorismo e estreitar rela-
ções entre a universidade e o setor pri-
vado. A expectativa é que, em 2010, o
país contabilize recursos da ordem de
2,4% do PIE no setor, com incremen-
to da participação privada.

O México enfrenta problemas
muito semelhantes: pretende atingir o
patamar de 1,5% de investimentos em
C&T, nos próximos dois anos, com um
conjunto de medidas de incentivos fis-
cais para ampliar a participação privada.

Também o Chile conta com o apoio das
empresas para ampliar os investimen-
tos em C&T dos atuais 0,7% para 1,2%
do PIE até 2006. "O crucial, nesse con-
texto, é fazer com que o setor privado
faça um aporte, que não seja só recursos
públicos': enfatiza Eric Goles Chacc,
presidente da Comissão Nacional de
Investigação Científica e Tecnológica
do Chile (Conicyt) (veja entrevista na
página18).

A situação não é diferente na Costa
Rica, país que investe 0,5% do PIE em
C&T. "Nos últimos quatro anos criamos
um fundo especial com o objetivo de for-
talecer as unidades de pesquisa e, ao mes-
mo tempo, criar uma nova cultura no
setor empresarial", conta Fernando Gu-
tierrez, vice-ministro da Ciência e 'Iec-
nologia costa-riquenho. O fundo, for-
mado por recursos governamentais e
privados, financia projetos das unida-
des de pesquisa em função das necessi-
dades das empresas. "Temos que criar
uma nova cultura no setor empresarial,
em sua maioria formado por pequenas
e médias empresas.".Nroporçãoentre investimen-

tos públicos e privados em
P&D só é mais equilibra-
da em Cuba. "Investimos
US$ 120 milhões no se-

tor, ou 1,68% do PIE. No ano passado,
60% foram gastos públicos e '40% fo-
ram aportados pelas próprias empresas':
conta América Santos Rivera, vice-rni-
nistra cubana de Ciência, Tecnologia e
Meio Ambiente. "Não temos dúvidas
de que o futuro da investigação cientí-
fica está no estreitamento das relações
entre a indústria, a universidade e os
centros de investigação': conclui.

Incentivos fiscais - A baixa participa-
ção privada nos investimentos em
P&D também preocupa os países da
União Européia. Enquanto nos Esta-
dos Unidos eles contribuem com 69%
dos investimentos em P&D, na União
Européia a média da participação pri-
vada é de 56%. Mas, mais uma vez,
esse desempenho não é homogêneo.
Em Portugal, por exemplo, a parcela
das empresas no financiamento das
pesquisas é da ordem de 30%. "Isso faz
repousar sobre os fundos públicos a
maior parte do esforço de investigação
que é necessário promover", afirma

Declaração
de Brasília

Em maio, a Cúpula de Che-
fes de Estado e Governo de 47
países da América Latina, Cari-
be e União Européia, em Madri,
deverá transformar em decisão
política a recomendação da Al-
cue de criar um "espaço especí-
fico" para a cooperação científica
e tecnológica entres os dois blocos
econômicos. Essa é a essência da
Declaração de Brasília, aprovada
ao final da Conferência Ministe-
rial sobre Ciência e Tecnologia.
A relação entre esses países tem
sido, historicamente, bilateral. A
intenção agora é criar um marco
inter-regional de cooperação em
áreas prioritárias para a atuação
conjunta: saúde e qualidade de
vida, sociedade da informação,
crescimento competitivo em am-
biente global, desenvolvimento
sustentável e urbanização e patri-
mônio cultural. A parceria tam-
bém contempla questões ligadas
à capacidade de inovação dos paí-
ses, como educação e treinamento
de recursos humanos, mobilida-
de transnacional e intersetorial de
pesquisadores e estudantes nas
áreas de pesquisa apontadas. Um
grupo de trabalho com 18 mem-
bros vai detalhar, até o final do
ano, sugestões de medidas con-
cretas para pôr em prática essa
decisão.

A conferência definiu tam-
bém um plano de ação que pre-
coniza a mobilização de todos os
recursos necessários, nacionais e
regionais, com participação dos
setores público e privado bilate-
rais e birregionais" para a coope-
ração científica e tecnológica en-
tre países. Está previsto, ainda, o
apoio a redes transnacionais de
centros de excelência, com o en-
volvimento de instituições cien-
tíficas, acadêmicas e tecnológi-
cas nacionais de todos os países
parceIros.
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Acordo com
a Argentina
Ao mesmo tempo em que

participa do diálogo multirregio-
nal no âmbito da Alcue, o Brasil
intensifica sua política de coope-
raçãobilateralcom paísesda Amé-
rica Latina e União Européia. O
Ministério da Ciência e Tecnolo-
gia fechouum amplo acordo com
a Argentina por meio do qual se
compromete a disponibilizar R$
1,5 milhão do Programa Sul-A-
mericano de Apoio às Ativida-
des de Cooperação em Ciência e
Tecnologia (Prosul) para finan-
ciar o intercâmbio e a formação
de recursos humanos. A parceria
prevê que pesquisadores brasi-
leiros e argentinos possam fazer
visitasbilaterais, com períodosde
15dias a seis meses de duração,
e receber bolsas de doutorado e
pós-doutorado. O acordo de co-
operação inclui também ações
conjuntas no setor de genômica
com capacitação de recursos hu-
manos nas áreas de biologia mo-
lecular,bioinformática e seqüen-
ciamento de genes. A idéia é
formar uma rede binacional de
genômica e proteônica, que po-
derá incluir laboratórios argen-
tinos na Rede Nacional de Bio-
logia Molecular Estrutural.

BrasileArgentina pretendem,
ainda, submeter ao Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento
(BID) proposta de financiamen-
to de projeto de cooperação em
C&T no prazo de cinco anos. Os
projetos serão definidos nas pró-
ximas semanas."Entendemos que
essa é uma parceria estratégica,
pois sem ela a Argentina não se
sustenta no mundo globalizado';
afirma o secretário de Ciência,
Tecnologiae Inovação Produtiva
da Argentina, Júlio Luna.
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Armando Trigo de
Abreu, presidente do
Instituto de Coope-
ração Científica e
Tecnológica Interna-
cional, do Ministério
da Ciência e Tecnolo-
gia de Portugal.

Na tentativa de
alterar esse quadro, o
Conselho Europeu
de Barcelona, reunido
nos dias 15 e 16 de
março, sugenu que
os países membros
não medissem esfor-
ços para atingir, nos Cuba: 1,68% do PIB em C&T
próximos dez anos,
um patamar de investimentos em
C&T de 3% do PIB, e que fossem
criadas condições - leia-se incentivos
fiscais - para a expansão dos investi-
mentos de empresas em P&D. "Dos
3% de investimentos desejados, mais
ou menos dois terços deveriam ser fei-
tos pelo setor privado e um terço pelo
setor público, em média': explica Ana
Birulés i Bertran, ministra para a
Ciência e Tecnologia da Espanha.
Como a Espanha, até junho, ocupa a
presidência da União Européia, a mi-
nistra acumula o cargo de presidente
do Conselho de Pesquisa da UE, presi-
dente do Conselho Industrial da UE e
presidente do Conselho de Telecomu-
nicações da UE (veja entrevista na pá-
gina 17). •

A Declaração de Brasília, que reú-
ne as propostas da Alcue, não estabele-
ce metas para investimentos em C&T.
o diretor-geral do Conselho Nacio-
nal para a Ciência e Tecnologia do
México, Jaime Parada
Avila, até sugeriu que
o documento estabe-
lecesse patamares mí-
nimos para investi-
mentos no setor -
entre 1% e 1,5% do
PIB - nos próximos
dez anos, proposta
que contou com o
apoio do Panamá,
Equador, Chile, Cuba
e Colômbia, por tra-
tar-se de um forma
de "amarrar compro-
misso dos governan-
tes",conforme foi jus- Portugal: mais gastos públicos

tificado. Prevaleceram
no entanto os argu-
mentos diplomáticos
e, no documento, os
participantes da con-
ferência aplaudem a
decisão do Conselho
Europeu de Barcelona
e expressam "a espe-
rança de que um es-
forço paralelo seja en-
vidado nos países da
América Latina e do
Caribe para atribuir
a máxima prioridade
possível à política de
C&T e aumentar sig-
nificativamente os re-

cursos dedicados ao desenvolvimento,
à pesquisa e à tecnologia"

Financiamento - A questão do finan-
ciamento do desenvolvimento tecno-
lógico, como se vê, é um problema co-
mum aos dois blocos de países e um
desafio para consolidar a cooperação
científica. "É necessário pensar qual o
modelo de financiamento a ser adotado
no plano internacional. Estamos estu-
dando algumas propostas", diz Ro-
naldo Sardenberg, ministro da Ciência
e Tecnologia do Brasil. O Banco Mun-
dial e o Banco Interamericano de De-
senvolvimento, que já têm recursos
para o setor, poderiam ser parceiros
nesse projeto, mas, para tanto, seria ne-
cessário rever sistemasde apoio conside-
rados "obsoletos". A ministra da Ciên-
cia e Tecnologiada Espanha acredita que
a cooperação entre países, no âmbito
da Alcue, também poderá contar com
o estímulo de agências como o Banco

Europeu de Investi-
mentos e de recursos
provenientes de convê-
nios com empresaspri-
vadas. "Creio que essa
é uma disposição que
veremos crescer entre
organismos, bancos e
entidades financeiras
dedicadasao fomento';
afirma. Para Ana Biru-
lés, o financiamento
para C&T será um
"elemento-chave" na
Cúpula de Chefes de
Estado e Governo,
em Madri.



Incentivo
fiscal para. ,..,alnovaçao

ções favoráveis para a expansão dos
investimentos das empresas em P&D,
de forma a ampliar mais a inovação.
Ou seja, dos 3% de investimentos de-
sejados, mais ou menos dois terços de-
veriam ser feitos pelo setor privado e
um terço pelo setor público, em média.

os seus centros de pesquisas sem per-
der o posto de trabalho.

Levamos o debate sobre a mobili-
dade de pesquisadores também à reu-
nião da União Européia, no Conselho
de Barcelona. Ficou estabelecido um
plano de ação de mobilidade que in-
clui a assistência social entre países
membros da União Européia. Mobili-
dade não pode pressupor apenas posto
de trabalho, reconhecimento de títulos,
da carreira ou do trabalho feito. Deve
envolver também questões como a as-
sistência social. Ela deve ser idêntica à
que o pesquisador tinha em seu país
de origem.

• No caso específico da Espanha, como
estão os investimentos em C&T?
- Tivemos, em 2000, um incremento
de 14,5% de investimento em P&D. A
inovação aumentou 20% e dobrou o
número de empresas inovadoras. Mas
nós vínhamos de níveis ainda baixos de
investimentos nessa área, algo como 1,7%
do PIE, contando com a inovação. Sabe-
mos que temos que
correr, não só em
termos de pesquisa e
desenvolvimento,
mas também para co-
locar um marco fis-
cal favorável para os
investimentos de em-
presas, criando um
entorno financeiro
para que se desenvol-
va o capital similla
(semente) e o capital
de risco.

Entrevista:
Ana Birulés i Bertran*

• Como serão recebi-
das na Cúpula de
Chefes de Estado, em
Madri, as propostas
da Conferência AI-
cue reunidas na De-
claração de Brasília?
- A Alcue tem
como objetivo in-
tensificar as relações
entre a União Euro-
péia, América Latina
e o Caribe. Estamos
colocando a ciência,
tecnologia e a inova-
ção na agenda polí-
tica dos governos. A
Declaração de Brasí-
lia reúne propostas
muito importantes e
é uma chave para a
coesão e para novas

formas de cooperação. Acredito que a
reunião dos chefes de Estado e governo,
em Madri, vai representar um avanço
de cooperação política com elementos
muito concretos, entre os quais o desen-
volvimento sustentável, conhecimento
e sociedade da informação. Os temas
relacionados à Ciência, Tecnologia, Ino-
vação e Conhecimento estão, cada vez
mais, nos níveis mais altos da política. E
a Conferência de Barcelona também
mostrou isso. Não se trata apenas do

• O Conselho Europeu de Barcelona reu-
niu-se em 15 e 16 de março e sugeriu aos
países membros que ampliassem os inves-
timentos em Ciência, Tecnologia e Inova-
ção nos próximos dez anos, até atingir o
porcentual de 3% do seu Produto Interno
Bruto (PIB). Em que patamar estão,
atualmente, os investimentos europeus
nessa área?
- Na Europa, os níveis de investimen-
to em Pesquisa e Desenvolvimento es-
tão, em média, ao redor de 1,8% do PIE.
Mas há um peso muito forte dos inves-
timentos públicos nas universidades e
centros de pesquisa. O peso do setor pri-
vado é relativamente mais baixo. E essa
defasagem não é só uma questão de pes-
quisa e desenvolvimento. Também refle-
te a capacidade de transformar pesquisas
em produtos e serviços de tecnologia.
Aposta-se pouco na inovação. Esse, aliás,
foi o tema que a Espanha colocou na
Conferência de Barcelona. Ali, pela pri-
meira vez na história, reuniram-se os
ministros de Pesquisa e os ministros da
Indústria de todos os países da União
Européia. A avaliação foi de que era ne-
cessário avançar, não só em pesquisa e
desenvolvimento, mas também de um
modo que estimulasse uma maior par-
ticipação do setor privado que permi-
tisse transformar a UE no espaço euro-
peu da Inovação, e a proposta foi
ratificada pela conferência.

• O tema capital de
risco também foi dis-
cutido na reunião de
Barcelona?
- Sim. Todos fica- O desafio de transformar a UE
ram de acordo so- no espaço europeu da inovação
bre a necessidade
de se fazer uma integração dos mer-
cados de valores europeus, para esti-
mular o desenvolvimento do capital
de risco. Outro tema-chave, também
discutido em Barcelona - e que temos
aplicado na Espanha -, é o da mobili-
dade dos pesquisadores entre centros
científicos e entre os centros científi-
cos e as empresas. No ano passado in-
vestimos na mobilidade entre centros
científicos. Criamos, neste ano de
2002, uma medida que autoriza os
cientistas a pedirem uma licença es-
pecial de até quatro anos, para colabo-
rar com uma empresa ou para criar a
própria empresa, aportando patentes
e conhecimento como capital. Até
agora as licenças eram muito curtas e
apenas para pós-doe. Agora, depois de
quatro anos, eles podem voltar para

• A proposta de ampliação de 3%, por-
tanto, não se refere exclusivamente aos
investimentos públicos?
- O objetivo é investir 3% do PIE,
porém os Estados membros e a União
Européia devem criar marcos e condi-

'I- Ministra para a Ciência e Tecnologia
da Espanha, presidente do Conselho de
Pesquisa da UE, presidente do Conselho
Industrial da UE e presidente do
Conselho de Telecomunicações da UE
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avanço, do crescimento e do bem-estar
futuro, mas da abertura de muitas ja-
nelas do ponto de vista da sociedade.
Por exemplo, em Brasília debateu-se a
importância das Ciências da Saúde e
Sociedade - que abre novas perspecti-
vas para a sociedade, ou da sociedade
da informação - que permitem redu-
zir o tempo e o espaço, e que possibi-
litam que regiões que não têm telefo-
ne fixo possam ter telefone e Internet.
São temas importantes do ponto de
vista do avanço científico e econômi-
co, com também do ponto de vista so-
cial, do fortalecimento dos países e da
democracia.

• Uma das preocupações dos países da
América Latina e Caribe é com a questão
do financiamento para C&T. Qual a saí-
da para os países em desenvolvimento?
- Como é um pouco cedo para ter
conclusões, farei uma reflexão sobre o te-
ma. No Conselho de Ministro da Indús-
tria e de Pesquisa da União Européia, em
Giron, que antecedeu o de Barcelona,
esteve presente a presidência do Banco
Europeu de Investimentos, porque eles
também acham que deveriam focar seus
recursos na Ciência, Tecnologia e Inova-
ção. Eu creio que essa é uma disposição
que começaremos a ver crescer entre or-
ganismos, bancos e entidades financeiras
dedicadas ao fomento. Hoje, o fomen-
to, o desenvolvimento e a cooperação
passam claramente pelo reforço desses
elementos que tratamos na Declaração
de Brasília. E esse será um elemento-
chave na Cúpula de Chefes de Estado e
Governo, em Madri, em maio.

• E nessa questão do financiamento
também a iniciativa privada pode co-
laborar?
- Está claro que muitas das empre-
sas estão investindo na inovação e em
pesquisa e desenvolvimento. Também
está claro que todos os mercados não
são iguais. Há elementos mínimos de
adaptação. Interessa, por exemplo, que
o desenvolvimento de conteúdos e o de-
senvolvimento de aplicações nas uni-
versidade próximas de onde estão ins-
taladas as empresas sejam os mais altos
possíveis, já que isso pode lhes garantir
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maior competitividade no mercado. As
empresas espanholas, por exemplo, vie-
ram ao Brasil porque o mercado é im-
portante e existe capacidade técnica e
científica. Para a empresa, o entorno de-
ve ser inovador. Convênios, a contrata-
ção de pesquisa e desenvolvimento nas
universidades ou a participação econô-
mica direta no desenvolvimento do ca-
pital de risco são vias que as empresas
vêm utilizando para apoiar P&D.

• Mas como criar condições para am-
pliar os investimentos privados?
- É preciso ter um ambiente fiscal fa-
vorável. E o incentivo fiscal é uma boa
saída, inclusive aquele que se denomi-
na mecenato, que, no passado, fez
muito pela cultura. Hoje é preciso fa-
zer o mecenato científico. Às empre-
sas interessa que ao redor de seu tra-
balho, da sua zona de produção,
existam as universidades, interessa
um âmbito de informática, para que
aportem dinheiro e que tenham van-
tagens fiscais.

• Há leis de incentivos fiscais para C&T
na Europa?
- Existe na Espanha e um pouco na
Holanda e há alguns temas de mece-
nato no Reino Unido. •

Brasil,
•parceiro

estratégico
Entrevista:
Eric Goles Chacc*

• Qual é, atualmente, o porcentual de
investimento do Chile em C&T?
- No Chile, em 1999, o aporte de re-
cursos em C&T era de 0,6% do Produto
Interno Bruto (PIE). Hoje é de 0,7%. E
o presidente, Ricardo Lagos, se compro-
meteu a passar a 1,2% até 2006. E che-
gar a 1,2% significa passar de US$ 500

milhões em 99 a US$ 1,3 bilhão em 2006.
O crucial nesse contexto é fazer com que
o setor privado e empresarial faça um
aporte, que não seja só recursos públicos.
Mas isso não é fácil. Boa parte do esfor-
ço para chegar a 1,2% terá que ser, pelo
menos nesta primeira etapa, um esfor-
ço público. Épreciso incentivar a mudan-
ça cultural do setor privado. Sabemos que
os países desenvolvidos têm uma parti-
cipação de 50% a 60% de investimen-
tos privados em C&T. No Chile, temos
que olhar de outro ponto de vista. Pre-
cisamos fazer com que nossos jovens
adquiram um espírito empreendedor que
os leve a criar empresas. O venture capi-
tal no Chile está apenas começando. Já
existe um organismo estatal que está
fazendo isso e algumas outras institui-
ções de capital de risco. Mas os jovens
se formam e ainda procuram por traba-
lho. Não se trata apenas de criar centros
de excelência, precisamos também de
um bom sistema de divulgação em todo
o país, de uma grande quantidade de bol-
sas de doutorado e mestrado, de proje-
tos individuais concursáveis de ciência,
de projetos globais e de apoiar a estru-
tura acadêmica das universidades. Ou
seja, temos que criar um mecanismo
que contenha diversas ferramentas. E esse
conjunto de ações tem que caminhar
junto, senão qualquer investimento é di-
nheiro jogado fora.

• Qual a importância estratégica da
cooperação científica e tecnológica para
os países latino-americanos?
- O governo do Chile tem claro que é
preciso reforçar nossa colaboração em
âmbito científico e tecnológico regional.
A América Latina é muito pouco res-
ponsável pelo que se faz hoje em C&T no
mundo. Participamos de poucas conver-
sações nos diversos âmbitos e, sozinhos,
nada conseguiremos. Precisamos nos
unir, o que implica a necessidade de
contatos bilaterais e multilaterais. Es-
tamos nos associando a diversos paí-
ses com objetivo de cooperação. Com
o Brasil, o Chile tem múltiplos acordos,
em particular com o Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia (MCT), mas também
com a FAPESP e o Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (CNPq).

• Como está o andamento dos convê-
nios com a FAPESP?



terais. Temos capacidade para ter um
programa complementar ao nosso na
Europa ou naquelas áreas que estão
num nível superior. Temos que olhar
para a Europa, não numa mirada de ir-
mão mais novo, mas de igual a igual.
Um exemplo está na astronomia. O céu
chileno, por razões naturais, é o melhor
do Hemisfério Sulpara a pesquisa astro-
nômica. Os Estados Unidos compreen-
deram isso, por meio da National
Science Foundation. Gostaria que isso
fosse compreendido do mesmo modo
pelos países europeus. Podemos formar
mais astrônomos e ganhar força na
ciência pura. A parte política está cum-
prida. Precisamos, no entanto, desen-

volver ferramentas
específicas para essa
nova modalidade de
relação. Mas tenho a
impressão de que a
União Européia ain-
da não está madura
para a idéia de que
também para eles é
importante a coope-
ração com a Améri-
ca Latina.

- Os convênios com a FAPESP são
amplos. Estamos em conversação para,
de algum modo, complementar nossas
iniciativasna área de genômica. No Chi-
le, há seis ou sete meses, criamos um
programa neste setor, o Genoma Chile,
por meio do qual estamos seqüencian-
do bactérias biolixiviantes que ajudam
na produção de um cobre mais limpo e
mais econômico. Também estamos fa-
zendo genômica vegetal. Há uma série
de vírus que teremos que estudar. Outro
ponto importante: o Chile é um grande
exportador de frutas, de modo que esse
tipo de investigação é muito importan-
te. Investimos na biologia e na genômi-
ca para obter melhorias na produção
de frutas e alimentos e garantir maior
competitividade no mercado externo.
Também estamos muito perto de ser o
maior produtor mundial de salmão.
Porém, surgiram doenças próprias de
nossos salmões. Já seqüenciamos o gene
de uma das bactérias que atacam a pro-
dução. Temos conhecimento que, para-
lelamente, os grupos ligados à FAPESP
estão fazendo anotação de muitos orga-
nismos e acumulando mais experiências
em genômica. Além disso, esse grupos
utilizam laboratórios bem equipados e
aparelhados com os quais poderemos
nos associar. Com o Brasil, e em parti-
cular com São Paulo e a FAPESP,pode-
remos ter uma aventura muito interes-
sante. No caso do cobre, por exemplo, o
empreendimento poderia ter a forma
de um consórcio do qual participariam
cientistas, organismos do Estado e em-
presas ligadas ao setor de cobre. Gosta-
ríamos de chegar a algo muito concre-
to em termos de colaboração na área de
bioinformática ainda neste ano.

• O ministro Ronaldo Sardenberg este-
ve recentemente no Chile, junto com o
presidente Fernando Henrique Cardoso.
Foram assinados alguns acordos?
- Foram discutidas algumas parcerias.
Assinamos um memorando de enten-
dimento entre Brasil e Chile, em Arica,
que dá um novo sinal político de inte-
gração entre os dois países. O Chile, por
exemplo,vai começar a participar da Pla-
taforma Lattes, do Conselho Nacional
de DesenvolvimentoCientíficoeTecnoló-
gico, e adotá-Ia no nosso sistema nacio-
nal. Outra coisa muito importante é
que, no Chile, apesar de o número de
bolsas de doutorados estar crescendo,

• O Brasil é, portanto, um parceiro es-
tratégico para o desenvolvimento da
C&T no Chile?
- Há pelo menos 25 anos mantemos
acordos com o Brasil por meio do qual
grupos de cientistas e tecnólogos dos
dois países têm colaborado em conjun-
to. No Chile, como no Brasil, estamos
investindo em Centros de Excelência.Já
temos dez centros
que são núcleos de
pesquisadores numa
disciplina específicae
com qualidade reco-
nhecida por institui-
çõescomo a National
Science Foundation,
etc. Estamos inves-
tindo muito dinhei-
ro para, em dez anos,
convertê-los numa
referência mundial
em áreas como astro-
nomia e astrofísica,
matemáticas, biolo-
gia celular, ecologia,
oceanografia, biome-
dicina e ciência dos
-rnateriais. Cada uma Ações conjuntas para garantir
dessas áreas está as- resultados nos investimentos
sociada a centros de
formação de doutoramento. Queremos
criar uma rede de Centros de Excelên-
cia onde a circulação de pesquisadores
seja fácil e necessitamos que esses cen-
tros se articulem com organismos se-
melhantes nos demais países da Amé-
rica Latina, sobretudo com o Brasil.

formamos 100 doutores por ano. Esse
número precisa crescer. O Brasil, por
exemplo, forma algo como 3 mil dou-
tores por ano. É uma barbaridade. O
nosso objetivo é facilitar a mobilidade
de doutores entre Brasil e Chile. Preci-
samos trabalhar nessa direção.

• Como o senhor avalia as propostas da
Alcue contidas na Declaração de Brasília?
- Há uma intenção política clara: que-
remosevamosnos relacionarcom aUnião
Européia. Queremos que nos reconhe-
çam como um espaço importante de
ciência e tecnologia. Além disso, tanto
o Brasil como o Chile têm relações bi-
laterais muito boas com países euro-
peus. O Chile tem uma relação de pri-
meira linha com a França em C&T.
Queremos passar a ter relações multila-

• Qual a sua expec-
tativa em relação aos
resultados da Confe-
rência da Alcue e das
propostas da Decla-
ração de Brasília?
- Só vou me con-
vencer do sucesso
dessa relação multi-

lateral entre os dois blocos quando tiver-
mos ferramentas específicaspara finan-
ciar ciência e tecnologia. Esse processo
que está sendo promovido pela Alcue
poderia ser um pouco mais rápido.
Não é bom para o mundo que tenha-
mos na América Latina muitos países
em que a noção de fazerciência e tecno-
logia é ainda incipiente. Hoje, educação
e conhecimento é uma variável crucial
para garantir a identidade de um país.
Brasil, Chile e México compreenderam
isso.Quisera que também a comunida-
de européia compreendesse isso. •

Presidente da Comissão Nacional
de Investigação Científica e Tecnológica
do Chile (Conicyt)

PESQUISA FAPESP . MAIO DE 2002 • 19




