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ão Paulo,Minas
Gerais,Rio de Ja-
neiro e Espírito
Santo vão elabo-
rar um plano uni-
ficado de inves-

timentos em ciência,tecnologia e
inovação (C,T&I) para a região.A idéia
é firmar acordos de cooperação entre
as secretarias de Ciência e Tecnologia
para fomentar a pesquisa e o desenvol-
vimento de novos produtos em áreas
consideradas estratégicas,como a de
biotecnologia e de agronegócios.

A idéia de unificação da agenda
para o desenvolvimento tecnológico
começou a ser arquitetada durante a
Conferência Sudeste de C,T&I realiza-
da entre os dias 3 e 4 de agosto em Belo
Horizonte,quando cerca de 400 repre-
sentantes dos quatro estados elabora-
ram propostas para a 3ª Conferência
Nacional de Ciência,Tecnologia e Ino-
vação agendada para o mês de novem-
bro,em Brasília.A idéia foi defendida
por Lourival Carmo Mônaco,secretá-
rio executivo da Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Desenvolvimento Econô-
mico de São Paulo,encampada pelos
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Estados da Região Sudeste 
articulam agenda comum 
para o desenvolvimento

Ensaio
de orquestra

secretários de Ciência e Tecnologia do
Rio de Janeiro,Minas Gerais e Esp íri-
to Santo e apoiada pelo secretário exe-
cutivo da 3ª Conferência Nacional,
Carlos Aragão.A expectativa é que,at é
outubro,a proposta da Regi ão Sudeste
esteja detalhada e chancelada pelos go-
vernos estaduais.

Os quatro estados do Sudeste regis-
tram,em conjunto,os maiores porcen-
tuais de gastos em C&T entre as demais
regiões do país.Em 2002,por exemplo,
os dispêndios dos governos estaduais –
ainda que fortemente concentrados em
São Paulo – somaram R$ 937 milhões,
sem contar o R$ 1,3 bilhão repassado
por meio dos diversos programas do
Ministério da Ciência e Tecnologia
(MCT).A regi ão reúne mais da metade
dos grupos de pesquisa em atuação no
país e é responsável por 65% dos pedi-
dos de patentes depositados no Instituto
Nacional de Propriedade Industrial
(INPI) entre 2000 e 2002.

Agenda para o desenvolvimento - A 3ª
Conferência Nacional de C,T&I tem co-
mo tema central o desenvolvimento do
país subdividido em cinco grandes áreas:

geração de riqueza,inclus ão social, áreas
de interesse nacional,presen ça interna-
cional e gestão e regulamentação do co-
nhecimento.Esse tem ário pautou os
debates dos encontros regionais.

Em Belo Horizonte,as estrat égias
para o desenvolvimento tecnológico ti-
veram lugar de destaque.Houve con-
senso de que a Lei de Inovação, quando
regulamentada, deverá contribuir para
a criação de um ambiente cooperativo
entre as universidades,os institutos de
pesquisa e as empresas – preservadas as
vocações distintas – e resultar no de-
senvolvimento de novos produtos.En-
tre os participantes do encontro tam-
bém eram positivas as expectativas em
relação aos incentivos previstos na Me-
dida Provisória nº 252,conhecida co-
mo MP do Bem,que desonerou,por
meio de subvenção,a contrata ção de
pesquisadores por empresa e que entra
em vigor no próximo ano.

O baixo nível de investimentos das
empresas em pesquisa e desenvolvimen-
to (P&D),no entanto,poder á restringir
o impacto da Lei de Inovação e da MP
do Bem a alguns setores da atividade
econômica.“É mais fácil a universidade
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ajudar a empresa que já desenvolve
P&D do que aquela que não o faz”, afir-
mou Carlos Henrique de Brito Cruz,
diretor científico da FAPESP.

Avaliado dessa perspectiva,o agro-
negócio deverá ser um dos maiores be-
neficiários da Lei de Inovação, consta-
tou Alberto Portugal,ex-presidente da
Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (Embrapa). Nessa área, o Bra-
sil tem liderança internacional,mas,
para manter a posição de destaque,ter á
que consolidar a P&D. “O desafio se-
rá enorme”,lembrou Evaldo Vilela,
reitor da Universidade Federal de Viço-
sa (UFV). “Hoje temos a melhor tecno-
logia de agricultura tropical,mas no fu-
turo teremos uma brutal competição
no mercado mundial de fibras,alimen-
tos e madeiras,isso sem falar nas pers-
pectivas de barreiras crescentes para os
produtores.”

O sucesso de qualquer parceria en-
tre as universidades e o setor privado
exigirá que as escolas reavaliem o cur-
rículo e incentivem o empreendedoris-
mo. “Formamos doutores para serem
professores, não formamos pesquisa-
dores com a visão de tecnologia e,so-

bretudo, não protegemos o nosso co-
nhecimento.Precisamos de uma mu-
dança radical”,diagnosticou Jos é Arana
Varela, pró-reitor de pesquisa da Uni-
versidade Estadual Paulista (Unesp).

Ainda no âmbito acadêmico, foi
apontada a necessidade de uma maior
integração entre as universidades e as
escolas técnicas,a redefini ção do traba-
lho do tecnólogo,cujo papel é conside-
rado primordial na produção e difusão
de tecnologias,e a libera ção de verbas
específicas para o aparelhamento de la-
boratórios para aprimorar a formação
de profissionais nas áreas tecnológicas.

Institutos de pesquisa - No encontro de
Belo Horizonte,foi sugerida tamb ém a
“rediscussão e reavaliação” do papel dos
institutos de pesquisas tecnológicas. O
objetivo é buscar novas formas de fi-
nanciamento para modernizar a infra-
estrutura,criar alternativas para a “re-
posição” dos recursos humanos e alocar
verbas para a cooperação internacio-
nal. “Precisamos,ainda,de apoio jur í-
dico para negociar contratos e de avalia-
ção econômica e tecnologias”, afirmou
Sergio Almeida Cunha Filgueiras,di-

retor do Centro de Desenvolvimento de
Tecnologia Nuclear (CDTN),instituto
vinculado ao MCT.

Para as universidades e institutos
de pesquisa,a aproxima ção com o se-
tor privado colocará novos temas para
a pesquisa e,para as empresas,ajuda-
rá na inovação. “Mas,para a inova ção
crescer,ainda falta estimular a parceria
com investidores,a associa ção com
empreendedores e o apoio do Estado”,
lembrou Brito Cruz.

Evando Mirra,presidente do Cen-
tro de Gestão de Estudos Estratégicos
(CGEE), anunciou que o MCT prepara
o lançamento do portal Inovação para
facilitar a relação entre universidades e
empresas.O portal vai operar com o
mesmo modelo da Plataforma Lattes –
um sistema de informações,bases de da-
dos e portais web voltados para a gestão
de Ciência e Tecnologia (C&T) – e terá
como objetivo ampliar a adesão de mais
empresas ao processo de inovação.“Dos
4 milhões de pequenas e médias em-
presas no país, só 5 mil têm esforço ino-
vador”,contabilizou Mirra. •
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