
O salto quântico 

"ciência 
brasileira 
A pesquisa nacional 
se profissionaliza, 
incorpora o trabalho 
em grupo e melhora 
sua posição no mundo 

MARCOS PIVETTA 

A pequena reunião, bem informal, era em 
i^L casa mesmo, em meio a fraldas e ma- 

È ^k madeiras. De licença maternidade (ti- 
A"""^k nha acabado de ser mãe pela terceira 

È ^k vez), a bióloga molecular Marie- 
-^L. Ji^ Anne Van Sluys, do Instituto de 
Biociências da Universidade de São Paulo (USP), 
então com 34 anos, queria entrar numa nova em- 
preitada da FAPESP e gostaria de contar com o 
apoio de dois colegas de unidade: o experiente Car- 
los Menck, seu marido, e a ainda mais jovem Maria- 
na de Oliveira, 29. Empreitada que, naquele ano de 
1997, ninguém poderia imaginar que fosse dar tão 
certo e se tornaria um marco na ciência nacional. 
Marie-Anne iria se candidatar a ser coordenadora 
de um dos 30 laboratórios que tentariam fazer — e 
fizeram — o seqüenciamento do genoma da bacté- 
ria Xylella fastidiosa que provoca a Clorose Variega- 
da dos Citros (CVC), doença conhecida nos laran- 
jais como amarelinho. Uma responsabilidade e 
tanto para essa filha de belgas nascida no Rio de Ja- 
neiro e com doutorado na França. Afinal, ninguém 
no Brasil era especialista em genomas. "Havia hie- 
rarquia entre os grupos, mas todo mundo estava lá 
para aprender", relembra Marie-Anne. 

E aprenderam. Em 13 de julho de 2000, Marie- 
Anne era uma das 116 assinaturas que constavam 
do hoje histórico artigo científico sobre o genoma 
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da Xylella. Os brasileiros foram os pri- 
meiros do mundo a seqüenciar o geno- 
ma de um patógeno que atacava plan- 
tas. Pelo feito, não só emplacaram seu 
trabalho na revista inglesa Nature, tal- 
vez a mais conceituada das publicações 
científicas, como foram agraciados 
com a capa do periódico, distinção 
inédita para a ciência nacional. O ge- 
noma da Xylella gerou uma repercus- 
são enorme aqui e no exterior, tanto 
no meio científico como na sociedade 
que não vive o dia-a-dia dos laborató- 
rios de pesquisa. A ficha caiu e, talvez a 
contragosto, os países desenvolvidos 
perceberam que aquele gigante da 
América do Sul era mais hábil e versá- 
til do que pensavam. "Samba, futebol 
e... genômica", escreveu The Economist, 
revista inglesa especializada em econo- 
mia, mostrando que a ginga e os dri- 
bles nacionais haviam se espraiado pa- 
ra um novo campo do saber. 

Pelo modo como foi feito, pela re- 
percussão obtida e pelo perfil e quanti- 
dade de pessoas envolvidas no projeto, 
o genoma da Xylella é, efetivamente, 
um divisor de águas na pesquisa nacio- 

nal, a despeito de seus muitos críticos. 
O projeto serviu de modelo para outras 
iniciativas de porte, como a rede nacio- 
nal do programa Genoma Brasileiro, 
criado no ano 2000 pelo Conselho Na- 
cional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq). O Genoma Brasi- 
leiro montou uma rede de 25 labora- 
tórios, localizados em 15 estados, que 
decifraram o código genético da Chro- 
mobacterium violaceum, bactéria de 
importância para a biotecnologia. Mas, 
olhando para trás, a notícia mais im- 
portante não tem a ver com seqüencia- 
dores e genes. A boa nova, boa mesmo, 
é que, nos últimos 15 ou dez anos, a 
ciência nacional como um todo - e 
não apenas a genômica - cresceu, ga- 
nhou visibilidade e atingiu patamares 
de excelência internacional nunca an- 
tes vistos. De 1990 para cá, triplicou o 
número de cientistas nas instituições 
de pesquisa, dobrou o percentual de ar- 
tigos assinados por brasileiros em re- 
vistas internacionais indexadas e quin- 
tuplicou o total de novos doutores 
formados anualmente no país. "Nesse 
período, a pesquisa brasileira mudou de 

escala, ganhou massa crítica e se pro- 
fissionalizou", afirma Carlos Henrique 
de Brito Cruz, reitor da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp) e ex- 
presidente da FAPESP O sucesso do 
genoma nacional era apenas a ponta de 
um iceberg que então começava a 
despontar e hoje se revela por inteiro. 

Inovação e riqueza - Por ora, salto 
equivalente ao da ciência não aconte- 
ceu com o chamado setor de inovação, 
encarregado de transformar as boas 
idéias que surgem na pesquisa (básica) 
- feita em geral nas universidades pú- 
blicas - em produtos, empregos e ri- 
queza para o Brasil. Um dos indica- 
dores usados para medir a saúde da 
pesquisa tecnológica de um país é olhar 
para a evolução do número de patentes 
registradas nos Estados Unidos, a maior 
economia do mundo. Em 1990, o Bra- 
sil obteve 41 patentes desse tipo (a Co- 
réia, 225). Em 2001, a situação - a nos- 
sa, infelizmente - não havia se alterado 
radicalmente: 110 novos registros para 
o Brasil e 3.538 para o tigre asiático. É 
verdade que a quantidade de patentes e 
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A pesquisa nacional avança, mas a inovação ainda patina 

A ciência brasileira globalizada 
Um em cada 65 artigos científicos que 

saem em revistas internacionais indexadas 
é de brasileiros, proporcionalmente 

o dobro de 1990 

A inovação cresce lentamente 
Em 1990 o país registrou 5,5 vezes menos 

patentes nos EUA do que a Coréia. 
Em 2001 os orientais obtiveram 32 vezes 

mais registros do que os brasileiros 

Ano de artigos brasileiros 
em relação ao mundo 

de artigos brasileiros 
em relação à A. Latina 

1990 0,64 36,95 
1991 0,69 38,39 
1992 0,77 39,82 
1993 0,75 37,90 
1994 0,76 37,59 
1995 0,83 38,01 
1996 0,90 37,96 
1997 1,00 38,19 
1998 1,13 40,95 
1999 1,25 41,59 
2000 1,33 42,11 
2001 1,44 43,06 
2002 1,55 43,84 

Registros concedidos pelo escritório 

Brasil 

de patentes dos EUA 

Coréia 

1990                    41 225 
1991                     62 405 
1992                     40 538 
1993                     57 779 
1994                     60 943 
1995                     63 1.161 
1996                     63 1.493 
1997                     62 1.891 
1998                     74 3.259 
1999                     91 3.562 
2000                     98 3.314 
2001                     110 3.538 
^mtmmmmmlÊl^lm^a^mimmimlllmllmm 

Fonte: Institute for Scientiffc Information (ISI) Fonte: Escritório de Patentes e Marcas dos EUA (USPTO) 

registros concedidos a residentes no 
Brasil pelo Instituto Nacional de Pro- 
priedade Industrial (Inpi), no Rio Ja- 
neiro, dobrou entre 1995 e 2002, pas- 
sando de 1.445 para 3.724 concessões. É 
um quadro animador, sem ser revolu- 
cionário. "As empresas nacionais ainda 
não sabem como inovar. É uma ques- 
tão cultural. Esse tipo de atividade en- 
volve riscos e demanda tempo", explica 
Sérgio Rezende, presidente da Financia- 
dora de Estudos e Projetos (Finep), 
agência federal de apoio à inovação. 

A  pesar das dificuldades, houve 
I^L   progressos no setor, como a 
LJ^  criação em 1995 do progra- 
i      ^L   ma Parceria para Inova- 

-X-        ■   ção Tecnológica (PITE), 
da FAPESP, que hoje serve como mo- 
delo para iniciativas semelhantes em 
outros estados e no âmbito federal. O 
PITE promove associações entre insti- 
tuições de pesquisa do Estado de São 
Paulo e empresas de qualquer porte in- 
teressadas em desenvolver produtos ou 
processos produtivos com alto conteú- 
do tecnológico. Espera-se que a recente 

Lei de Inovação, enviada pelo governo 
federal para apreciação do Congresso 
Nacional, seja aprovada e abra cami- 
nho para a transferência efetiva de co- 
nhecimento dos centros de pesquisa pa- 
ra as empresas nacionais. Outra aposta 
é que o dinheiro dos fundos setoriais, 
criados em 1999 para fomentar a ino- 
vação, passe a chegar a seu destino. "Co- 
locar o tema inovação na agenda nacio- 
nal é fundamental para o país manter 
sua economia competitiva", diz Carlos 
Américo Pacheco, do Instituto de Eco- 
nomia da Unicamp e ex-secretário-exe- 
cutivo do Ministério da Ciência e Tec- 
nologia (MCT). O tema pode até ter 
entrado no discurso oficial, mas a polí- 
tica industrial ainda não reflete isso. A 
força da Petrobras, da Embraer e do 
agronegócio nacional, graças em parte à 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agro- 
pecuária (Embrapa), é ainda exceção no 
panorama da inovação. 

Três vezes mais artigos - Um dos indi- 
cadores mais expressivos do fortaleci- 
mento da pesquisa nacional é o aumen- 
to no número de trabalhos assinados 

por brasileiros em revistas internacio- 
nais. Em 13 anos, a quantidade de arti- 
gos científicos escritos aqui e publica- 
dos em periódicos indexados pela base 
de dados do Institute for Scientific Infor- 
mation (ISI) triplicou e o peso da pro- 
dução nacional dobrou em relação à do 
mundo. Em 1990, os pesquisadores 
brasileiros publicaram 3.552 artigos na 
base de dados do ISI, que monitora a 
produção científica de 8,5 mil revistas 
de 21 áreas de estudo. O número eqüi- 
valia a 0,64% da produção mundial 
acompanhada pelo ISI. Em 2002, os 
cientistas nacionais publicaram 11.285 
trabalhos e responderam por 1,55% da 
produção mundial - mais do que, por 
exemplo, a participação brasileira no 
comércio global (0,9%). O país firmou 
sua posição de líder inconteste da ciên- 
cia na América Latina. Quase 44% dos 
artigos oriundos dessa parte do planeta 
carregam hoje o nome de um brasi- 
leiro. Em 1990, esse índice era de 37% 
(veja tabela acima). Os números do ISI 
retratam com fidelidade o salto quanti- 
tativo e qualitativo que ocorreu com a 
ciência nacional? Pode até não ser o 
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melhor parâmetro desse fenômeno, 
mas, com certeza, não pode ser ignora- 
do. "Apenas 10% da produção científi- 
ca brasileira está em periódicos do ISI", 
diz Evando Mirra, presidente do Cen- 
tro de Gestão e Estudos Estratégicos 
(CGEE), do MCT. "Porém esse indica- 
dor é importante, pois é aceito interna- 
cionalmente e permite comparações." 

Possibilita, por exemplo, des- 
cobrir que o Brasil é hoje o 
17° produtor de artigos cien- 
tíficos indexados. Um em ca- 
da 65 trabalhos publicados 

nos periódicos da base do ISI carrega o 
nome de um cientista nacional. Vinte 
países emplacam mais de 10 mil artigos 
por ano em revistas indexadas - e o 
Brasil é um deles. Dos países que publi- 
cavam menos do que o Brasil em 1981, 
apenas a China e a Coréia estão agora 
em situação melhor do que a nossa. Em 
2.002, a China era o sexto produtor de 
artigos indexados (33 mil trabalhos) e a 
Coréia ocupava a 14a posição (15 mil ar- 
tigos). A despeito do processo crescen- 
te de globalização da ciência, a ativi- 
dade de pesquisa permanece bastante 
centralizada nos países mais ricos. Ape- 
sar de o interesse pela carreira científica 
estar em declínio entre seus habitantes, 
os Estados Unidos ainda lideram, com 
folga, a lista dos países com 
maior produção científica. 
Os norte-americanos res- 
pondem por 33,6 % dos 
artigos do mundo inde- 
xados pelo ISI. O segundo 
colocado, o Japão, fica com 
9,5%. Em seguida, apare- 
cem Reino Unido (9%), 
Alemanha (8,7%) e Fran- 
ça (6,2%). 

Os dados do ISI tam- 
bém jogam luz sobre as 
áreas da ciência nacional 
que mais publicam lá fo- 
ra. Considerando toda a 
produção indexada entre 
1998 e 2002, as ciências 
agrárias lideram esse ran- 
king. Seus artigos repre- 
sentaram 2,96% da produ- 
ção mundial nessa área de 
pesquisa. Em seguida, vie- 
ram a física (2,12%), a ciên- 
cia espacial (1,92%), a mi- 
crobiologia (1,91%), as 
ciências de plantas e ani- 

mais (1,87%), a farmacologia (1,57%) 
e a matemática (1,51%). Quem publica 
mais tem mais chance de ser citado em 
trabalhos de colegas, daqui ou do exte- 
rior. De forma mais discreta do que 
ocorreu com o crescimento no núme- 
ro de artigos científicos publicados, a 
quantidade de menções aos trabalhos 
nacionais também aumentou. Entre 
1992 e 1996, cada paper brasileiro foi 
citado em média 1,8 vez. Entre 1998 e 
2002, esse índice estava na casa de duas 
citações por artigo científico. No entan- 
to, em todas as áreas de estudos os es- 
critos dos brasileiros ainda são menos 
citados do que a média da produção 
mundial. Com 2,64 citações por traba- 
lho publicado, índice apenas 16% me- 
nor que a média mundial, a área de psi- 
cologia e psiquiatria teve o melhor 
desempenho nesse quesito. Outro pa- 
râmetro que mostra a preocupação dos 
brasileiros em publicar seus trabalhos é 
a consolidação da Scientiftc Electronic 
Library Online (SciELO). Financiada 
pela FAPESP desde 1997, com apoio do 
Centro Latino-Americano e do Caribe 
de Informação em Ciências da Saúde 
(Bireme), essa biblioteca eletrônica 
conta hoje com 123 periódicos brasilei- 
ros, todos de acesso livre e gratuito. A 
partir de 2002, o CNPq passou a inves- 
tir também no SciELO. 

Maise melhores cérebros 

Em uma década, a quantidade de cientistas em 
universidades e centros de pesquisa do país triplicou 

e a porcentagem de doutores cresceu 9 pontos 

Número de pesquisadores % de cientistas com doutorado 

1993 1995 1997 2000 2002  1993 1995 1997 2000 2002 

Fonte: CNPq 

Obs.: Não estão incluídos os pesquisadores de empresas privadas 

Por que a ciência brasileira evoluiu 
tanto nos últimos anos? Resposta: cres- 
ceu porque há mais gente - e sobretu- 
do mais gente qualificada - fazendo 
pesquisa no país. Houve o tal aumento 
de massa crítica e profissionalização 
das atividades de pesquisa nas univer- 
sidades e centros de estudos. Hoje a 
quantidade de jovens que ingressam na 
vida acadêmica com um olho na carrei- 
ra de cientista não pára de crescer. 

Mais mulheres - Em apenas nove anos, 
de 1993 a 2002, triplicou o número de 
cientistas trabalhando em universida- 
des e centros de pesquisa, segundo da- 
dos do CNPq. Pulou de pouco mais de 
20 mil para quase 60 mil pessoas, das 
quais 60% são hoje doutores (veja qua- 
dro abaixo). Nessas instituições, 46% 
dos pesquisadores são hoje do sexo fe- 
minino. "Mas a presença de mulheres 
na liderança de grupos de pesquisa é 
um pouco menor, cerca de 41%", afirma 
Jacqueline Leta, do Instituto de Ciências 
Biomédicas da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), que realizou um 
estudo sobre a participação feminina 
na ciência nacional. O conjunto de pes- 
quisadores registrados na base de da- 
dos do CNPq não inclui os cientistas 
que atuam em empresas privadas, pos- 
sivelmente mais 30 mil indivíduos. 

O aumento no núme- 
ro de gente fazendo pes- 
quisa permitiu à ciência 
nacional tocar projetos 
mais ambiciosos e, em al- 
gumas áreas, concorrer de 
fato com os grandes cen- 
tros internacionais. "Até a 
década de 1980, a comuni- 
dade científica no Brasil 
era muito pequena. Havia 
um esquema familiar de 
produção na pesquisa", co- 
menta Brito. "Todo mun- 
do conhecia seus colegas 
de área pelo nome. Isso já 
não acontece hoje." As pa- 
lavras do reitor da Uni- 
camp, um estudioso das 
tendências que permeiam 
a produção científica na- 
cional, não devem ser en- 
tendidas como uma crítica 
às gerações passadas. Não 
é nada disso. Sempre hou- 
ve gente qualificada fazen- 
do ciência de ótima quali- 
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dade no país. Só que o nú- 
mero de pesquisadores era 
pequeno no passado. Eles 
formavam um clubinho 
acanhado e fechado. Não 
dava para encher um está- 
dio de futebol com eles. 
Havia interação entre esses 
poucos cientistas, mas as 
colaborações eram fruto 
essencialmente do círculo 
de relações de amizade e 
conhecimento do pesqui- 
sador - e não de projetos 
ou programas pensados 
pela comunidade científica 
e agências de fomento. 
"Havia colaborações fortui- 
tas entre os pesquisadores. 
Agora essas colaborações 
são institucionais", afirma 
José Fernando Perez, dire- 
tor científico da FAPESP. 
Houve também um ama- 
durecimento dos grupos de 
pesquisa no país. "Eles su- 
peraram a antiga visão de 
competição e passaram a 
mais", comenta Perez. 

Sangue novo na pesquisa 

0| jaís forma hoje cinco vezes mais doutores do que no início da década passada 

Número de novos doutores titulados 

7.300 
6.843. 

6.042^ 

4.853 

3.949 ^H 3.497    ^iH 

2.497    ' ^^ 

1.410    1.750 1.759 1.875JS^^ 
m  

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* 

*Dado preliminar 

Fonte: Capes/Coordenação de Estatísticas e Indicadores do MCT 

cooperar 

Responsável por cerca de 
50% da pesquisa produzi- 
da no país, o Estado de São 
Paulo foi pioneiro nesse 
novo jeito de fazer ciência, 

dando ênfase a projetos maiores e mul- 
tidisciplinares que estimulassem o tra- 
balho em equipe em busca de resulta- 
dos de maior impacto. Criados em 
1990, os projetos temáticos da FAPESP 
são um exemplo da ciência nacional 
que entrou na maioridade e deixou a 
adolescência para trás. Até 2001, a Fun- 
dação havia investido R$ 230 milhões 
em 624 projetos de todas as áreas exa- 
tas, biológicas e humanas. Mais organi- 
zada e com mais gente, a pesquisa pôde 
abraçar empreitadas ambiciosas, como 
o programa Biota, um instituto virtual, 
sem sede física, que congrega 500 cien- 
tistas com o objetivo de levantar toda a 
biodiversidade paulista. Também pro- 
tagonizou lances ousados como a cos- 
tura político-financeira que permitiu a 
entrada do Brasil num empreendimen- 
to internacional e, literalmente, astro- 
nômico: a construção do Observatório 
do Sul para Pesquisa Astrofísica, o Soar, 
recém-inaugurado no Chile. O obser- 
vatório não tem concorrente em terra 

firme - seu competidor está no espaço, 
o telescópio Hubble - e deve dar um im- 
pulso sem precedentes à astrofísica 
nacional. Do custo total do projeto, 
US$ 28 milhões, o país entrou com US$ 
12 milhões e adquiriu o direito de usar 
34% do tempo de observação do teles- 
cópio montado nos Andes {veja adian- 
te reportagem sobre o Soar). 

No plano federal, também houve 
iniciativas recentes que estimularam o 
trabalho multidisciplinar e multicên- 
trico, juntando competências comple- 
mentares para investigar grandes temas 
da ciência, básica ou aplicada. A criação 
do programa Institutos do Milênio, em 
2001, pelo MCT/CNPq, se insere nesse 
contexto. Esses projetos promovem o 
trabalho em rede de um conjunto de 
cientistas dispersos, às vezes em dife- 
rentes instituições e estados. Hoje há 17 
Institutos do Milênio, dedicados a te- 
mas tão diversos como polímeros, na- 
nociências, matemática, terapia celular, 
recursos costeiros e genoma dos citros. 
Outra iniciativa vinda de Brasília que 
animou os pesquisadores brasileiros foi 
o lançamento em 1996 do Programa de 
Apoio a Núcleos de Excelência (Pro- 
nex). "Esses dois programas represen- 
tam novas formas de financiamento de 
longo prazo e são idéias muito boas", 
avalia Luiz Davidovich, do Instituto de 

Física da UFRJ e coordenador do Insti- 
tuto do Milênio sobre informação quân- 
tica. "Mas apresentam problemas em 
sua implementação." 

Descontinuidade de verbas - Proble- 
mas de implantação é a forma polida de 
aludir à crônica descontinuidade das 
verbas federais para a ciência e tecnolo- 
gia. O país dedica ao setor cerca de 1% 
do Produto Interno Bruto (PIB), dos 
quais 60% vêm do poder público (go- 
verno federal e, em menor escala, os 
estados) e 40% da iniciativa privada. 
Nações desenvolvidas canalizam, pro- 
porcionalmente, o dobro ou o triplo 
para o setor. No Brasil ainda é pequeno 
o investimento privado em pesquisa, 
mas a situação já foi pior. Há alguns 
anos, as verbas das empresas represen- 
tavam 10% do total despendido aqui 
em ciência. "A meta é investirmos pelo 
menos 2% de nosso PIB em pesquisa, 
com maior participação do setor pri- 
vado", diz o médico Eduardo Moacyr 
Krieger, do Instituto do Coração (In- 
cor), de São Paulo, e presidente de Aca- 
demia Brasileira de Ciências (ABC). 
Devido ao respaldo da FAPESP e a 
uma trinca de universidades estaduais 
de primeira linha (USP, Unicamp e 
Unesp), São Paulo é um estado privile- 
giado no cenário nacional. Sente me- 
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nos as oscilações no tamanho do orça- 
mento destinado pelo Planalto para a 
pesquisa (veja abaixo tabela com a evo- 
lução da verba federal para a ciência nos 
últimos anos). 

Nos outros estados, cujo 
sistema público de ciên- 
cia depende em maior 
medida do dinheiro de 
Brasília e da infra-estru- 

tura existentes nas univer- 
sidades federais, a vulne- 
rabilidade é maior e gera 
situações quase surreais. 
"Há ilhas de excelência 
num mar de miséria", afir- 
ma Davidovich. "Temos 
aqui na UFRJ laboratórios 
modernos em prédios sem 
lâmpadas, com goteiras e 
paredes com risco de de- 
sabar." Para minorar esse 
quadro, grupos de ponta 
de vários estados brasilei- 
ros procuram estabelecer 
parcerias com centros em 
melhor situação financei- 
ra. "Nos momentos de cri- 
se, a saída é intensificar a 
cooperação com colegas 
de São Paulo e do exterior", 
diz o neurocientista Ivan 
Izquierdo, da Universida- 
de Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS). 

Se não houve um au- 
mento expressivo - e per- 
manente - no volume de 
verbas destinadas para a 
ciência nacional, o que ex- 
plica a ascensão da pesqui- 
sa brasileira, reconhecida 
até no exterior, a partir dos 
anos 90? A resposta é um 
segredo de Polichinelo. O Brasil deu se- 
qüência a uma política de Estado, ini- 
ciada na década de 1960, e construiu 
um sistema de pós-graduação, em es- 
pecial nas universidades públicas. É da 
pós que sai o fermento que faz o bolo 
da pesquisa nacional crescer: os novos 
doutores. Até a década 1980 não havia 
alternativa para muitos aspirantes a cien- 
tistas que queriam se especializar em 
áreas de ponta: o caminho mais curto 
para o doutorado era o aeroporto. 
Conseguia-se uma bolsa de alguma 
agência de fomento nacional (ou até 

avião com destino aos Estados Unidos 
ou Europa. Hoje não é mais assim. "Na 
minha época, era preciso ir ao exterior 
para se especializar em biologia mole- 
cular de plantas", relembra Marie-Anne 
Van Sluys. "Agora é possível fazer o 
doutorado aqui, aprendendo as técni- 
cas de ponta."A pós-graduação se dis- 
seminou pelo país. Em 1990, os progra- 
mas nacionais de pós-graduação 
formaram 1.410 doutores. Ano passa- 
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mesmo do exterior) e tomava-se um 

do, cerca de 7.300 pessoas receberam 
esse título em território nacional (veja 
gráfico na página ao lado). 

O futuro da ciência brasileira, e em 
especial do setor de tecnologia e ino- 
vação, depende das oportunidades que 
serão criadas para essa crescente leva 
de doutores, um capital humano pre- 
cioso. No século 21, poucos países titu- 
lam a quantidade de doutores que o 
Brasil forma anualmente. Mas qual será 
o destino dessa mão-de-obra altamen- 
te especializada? Nos centros nacionais 
de pesquisa não há - e não pode haver 
- vagas para todos esses candidatos a 

cientistas. Ainda assim, uma parte de- 
les será absorvida nas universidades e, 
se devidamente financiada e estimula- 
da, poderá elevar a excelência e o peso 
da pesquisa (básica) nacional. Alguns 
doutores, inevitavelmente, emigrarão 
para os grandes centros internacionais. 
E os outros? O rumo de um bom nú- 
mero desses jovens pesquisadores de- 
verá ser a iniciativa privada, onde po- 
dem resolver dois problemas: um de 

ordem pessoal (arrumar 
emprego) e outro de or- 
dem estrutural para a 
economia do país (impul- 
sionar o setor de pesquisa 
e inovação no meio em- 
presarial). 

No final do mês passa- 
do, José Fernando Perez, 
da FAPESP, e Fernando 
Reinach, do Instituto de 
Química da USP e presi- 
dente da Alellyx, empresa 
nacional de biotecnolo- 
gia, fizeram uma proposta 
para patrocinar o casa- 
mento dos novos douto- 
res com a inovação: em- 
presas que contratarem 
doutores para a realização 
de atividades de Pesquisa 
e Desenvolvimento fica- 
riam desoneradas de todos 
os encargos sociais refe- 
rentes ao recrutamento 
desses indivíduos. O in- 
centivo valeria somente 
durante os dez primeiros 
anos subseqüentes à ob- 
tenção do título de dou- 
tor. Os autores da idéia 
calculam que 50 mil no- 
vos doutores poderiam ser 
beneficiados pela propos- 

ta nos próximos dez anos. "O impacto 
dessa medida seria imediato", dizem 
Perez e Reinach. "Os custos para con- 
tratação de doutores teriam uma redu- 
ção de 50%." Para as empresas, um dos 
insumos mais caros de um departa- 
mento de pesquisa é o recrutamento de 
cérebros. O subsídio proposto pode ge- 
rar o círculo virtuoso de que o Brasil 
tanto precisa: mais emprego, mais em- 
presas de base tecnológica, mais inves- 
timento privado na pós e maior proxi- 
midade da universidade e da indústria. 
A ciência nacional já deu um salto. 
Agora é a vez da inovação. • 
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