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S^   GOVERNO ESTADUAL 

Responsabilidade 
partilhada 
Secretário de 
Desenvolvimento 
planeja criar 
agência de 
fomento para 
apoiara 
inovação em 
São Paulo 

O governador José Serra rebatizou a Secretaria 
de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico com o nome de Secretaria de De- 
senvolvimento e lhe conferiu novas atribui- 
ções. O órgão hoje tem "um foco diferencia- 
do", explicou o vice-governador Alberto Gold- 
man, que acumula o cargo de secretário. Man- 

tém o objetivo de atrair investimentos, ampliar a pro- 
dução e o emprego no estado, mas também acumula 
"a função de coordenação interna dentro do próprio 
governo - antes atribuída à Secretaria do Planejamen- 
to - e de fazer interface com o setor produtivo", afir- 
mou o vice-governador em encontro com o Conse- 
lho Superior da FAPESP, no dia 14 de fevereiro. 

Essa mudança na estratégia de atuação da secre- 
taria, de acordo com Goldman, exige que se defina cla- 
ramente o papel das instituições vinculadas e o peso 
que a ciência e a tecnologia terão no plano de desen- 
volvimento do estado. "Esse papel não está predefini- 
do. Temos que repensar a visão que a secretaria tem so- 
bre pesquisa e inovação", afirmou Goldman. "Preci- 
samos avaliar as referências institucionais necessárias", 
completou Carlos Américo Pacheco, secretário-adjun- 
to. Goldman e Pacheco reafirmaram o valor da FAPESP, 
a excelência da Fundação e a importância do apoio à 
pesquisa em São Paulo. "Precisamos da FAPESP para 
discutir isso. Queremos trabalhar de forma integrada", 
enfatizou o vice-governador. 
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Goldman: "Repensar a visão sobre 
a pesquisa e a inovação" 

As novas estratégias do governo para 
o desenvolvimento já consideram, por 
exemplo, a idéia de criação de uma agên- 
cia de fomento à inovação. "Os planos da 
Secretaria de Desenvolvimento incluem 
uma reforma institucional que atualize 
e reforce os instrumentos disponíveis 
para o desenvolvimento de São Paulo. 
Por exemplo, a idéia de criação de uma 
agência de desenvolvimento estadual, 
nos moldes de instituições financeiras 
que existem em outros estados. Ao mes- 
mo tempo, estamos pensando na criação 
de uma agência de inovação que atue de 
forma complementar à FAPESP. O apoio 
à pesquisa feito pela FAPESP tem sido 
excepcional. Precisamos de um corpo 
técnico preparado para a formulação de 
política industrial e tecnológica e de no- 
vos instrumentos, que possa potencia- 
lizar as oportunidades de desenvolvi- 
mento associadas à capacidade para pes- 
quisa existente em São Paulo", explicou 
o vice-governador. 

A proposta de criação da agência de 
fomento está sendo avaliada pela Secre- 
taria da Fazenda, ele adiantou. Lembrou 
que, no final da gestão de Cláudio Lem- 

bo, o governo paulista pensou em criar 
uma subsidiária da Nossa Caixa que fun- 
cionasse em moldes semelhantes. "Hou- 
ve, no entanto, divergências em relação 
ao projeto e agora estamos estudando 
o melhor caminho." 

Carlos Vogt, presidente da FAPESP, 
lembrou que, há 15 anos, o governo do 
estado também fez planos de criar uma 
agência de amparo à tecnologia. "A co- 
munidade se mobilizou e essa linha de 
financiamento foi incorporada na mis- 
são da FAPESP", disse Vogt. Hoje 16% do 
orçamento de R$ 560 milhões da Fun- 
dação é destinado aos programas de ino- 
vação em empresas. 

Apoio de mão dupla - "A FAPESP pode 
se beneficiar de maior articulação com 
a secretaria e do apoio oferecido pelo 
vice-governador", disse Carlos Henrique 
de Brito Cruz, diretor científico da Fun- 
dação, emendando que esse auxílio 
poderia ter mão dupla. Um exemplo dis- 
so é o Programa de Pesquisa sobre Eta- 
nol, que a FAPESP deverá lançar nos 
próximos meses para o qual se busca 
parceria com empresas e organizações 

internacionais. "Outro exemplo é o Pro- 
grama de Mudanças Climáticas, no qual 
parcerias internacionais podem ser mui- 
to interessantes." 

Brito observou ainda que a FAPESP 
poderia, em certos programas de apoio à 
pesquisa, ter uma atuação mais próxima 
à de um "investidor de capital empreen- 
dedor, trazendo benefícios e receitas à 
Fundação. Ocorre que os recursos ofe- 
recidos como apoio pela FAPESP não são 
reembolsáveis. Se a empresa cresce com o 
financiamento oferecido, a Fundação não 
pode ter participação. A nova versão da 
Lei de Inovação Estadual poderia consi- 
derar esta possibilidade de gerar receitas 
extra-orçamentárias para a Fundação", su- 
geriu o diretor científico. Ele solicitou 
também o apoio do governo do estado 
para reverter o quadro de redução de re- 
cursos federais para o financiamento da 
pesquisa paulista. "Há alguns anos, a par- 
ticipação das agências federais era de 60% 
e a da FAPESP, de 40%. O quadro agora 
se inverteu", observou Brito. Goldman 
se comprometeu em colaborar. ■ 

CLAUDIA IZIQUE 
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