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Desenvolvimento 
e Tecnologia 

UMA VISÃO ESTRATÉGICA DE 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

VII/berro R. AI/drade * 

INTRODUÇÃO 

Os grandes desafios hoje enfrentados pela maioria dos países em todo o mundo estão 
intimamente relacionados com as contínuas e profundas transformações motivadas pelo 
vertiginoso desenvolvimento cient(fico e tecnológico observado na segunda metade deste 
século. As mudanças daí decOlTentes têm afetado profundamente o homem, o meio ambiente 
e as instituições sociais de maneira sem precedentes na História da humanidade. 
Particularmente as instituições sociais têm sofrido enormes impactos provocados pelo 
freqüente emprego de novas tecnologias que, via de regra, alteram h,íbitos, valores e tradições 
que pru·eciam imutáveis. ' 

Paralelamente, o Brasil vive hoje um momento f0l1emente influenciado poruma conjuntura 
externa de intensa competição. Vivem-se tempos de consol idação de um novo padrão 
econômico e de um novo modelo de gestão das políticas públicas, a partir de uma profunda 
reforma da estrutura do Estado. Neste contexto, o papel da educação como promotora do 
desenvolvimento é considerado como determinante do desempenho da força de trabalho e 

da eficiência do sistema produtivo. Há mesmo enormes preocupações com o papel que os 
sistemas de educação deverão desempenhru· nas estratégias de desenvolvimento neste final 
de século. Novas demandas por reformas e práticas inovadoras na educação acumulam-se, 
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ao mesmo tempo em que se dissemina a noção 
entre alguns autores de que a dinâmica do 
desenvolvimento capitalista passa a depender 
menos de novos recursos materiais e humanos 
e mais da incorporação de conhecimentos 
científicos e tecnológicos. 

Algumas correntes advertem para o 
surgimento de uma sociedade de crescimento 
sem emprego, enquanto outros lembram que o 
fenômeno atualmente observado é transitório e 
semelhante àquele observado com o advento 
da Revolução Industrial, eque se resolveria com 
retreinamento e requalificação da população. 
Fica claro, entretanto, que a qualidade dos 
recursos humanos é considerada como com
ponente vital das estratégias de desenvol
vimento, naturalmente apoiada nas demais 
expressões do poder nacional. 

O presente trabalho tem por objetivo rever 
as estratégias de desenvolvimento adotadas por 
alguns dos países que hoje participam ativa
mente da competição estabelecida neste mundo 
globalizado, e parecem prontos para supenu' os 
desafios que se apresentam nesta virada de 
milênio. Paralelamente, o trabaUlO procura colher 
ensinamentos que possam ser incorporados às 
nossas próprias políticas de desenvolvimento. 

PERSPECTIVA HISTÓRICA DO 
DESENVOLVIMENTO 

CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 

O mundo vive a chamada Era da Infor
mação, e a base do conhecimento organizado 
hoje repousa no domínio da informática, aqui 
entendida como a ciência do tratamento racional 
e automático da informação. Da mesma forma 
que o telefone e as subseqiientes inovações que 
vieram no rastro do uso da eletricidade como 
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veículo de comunicação, o uso das Redes 
Globais de Alta Velocidade de Processamento 
de Dados vem produzindo um profundo impacto 
sobre o homem moderno, dinamizando os 
métodos de obtenção, difusão e processamento 
da informação. 

Alvin Toffler,2 em 1980, identificava este 
fenômeno como A Terceira Onda, um fenômeno 
de transformações que atua como uma maré que 
se eleva por sobre o mundo, criando um novo 
ambiente para se trabalhar, para se divertir e 
para se educar os filhos. Neste contexto confuso 
os homens de negócios nadam contra cor
rentes econômicas extremamente capricho
sas, os políticos vêem seu prestígio subir e 
descer loucamente como bóias de cortiça, 
enquanto universidades, hospitais e outras 
instituições lutam desesperadamente contra 
problemas econômicos. 

Hélio Jaguaribe3 afirma que estamos 
presenciando o início do terceiro ciclo da 
globalização. O primeiro ciclo teria se iniciado 
com as Grandes Descobertas, abrindo um 
período de expansão mercantilista na Europa. 
O segundo ciclo corresponde ao desenvolvi
mento da Revolução Industrial, e o terceiro e 
atual ciclo compreende a Revolução Tecno
lógica, que está nos conduzindo a um assimétlÍco 
relacionamento entre países de alta e baixa 
competitividade. O autor lembra que, ao se 
iniciar o primeiro ciclo da globalização, países 
como a Índia e a China tinham um lúvel de vida 
e de civilização superior ao da Europa. Ao se 
encerrar este ciclo, tais países, entretanto, já 
haviam se convertido em nações subdesen
volvidas, tendo consolidada sua posição de 
dependência no curso do novo ciclo. 

Porto Carreiro,' em sua obra História do 
Pensalllento Econôlllico, ens ina que o 
mercantilismo, que vigorou do século XVI até 
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metade do século XVIII, foi marcado por um 
fOlte incremento no comércio em toda a Europa. 
As Grandes Navegações tornaram possível 
desenvolver estreitas relações mercantis com a 
Ásia, vencendo a barreira que os otomanos 
haviam levantado no leste europeu em meados 
do  século Xv. Como conseqüência foi 
descoberto o Novo Mundo, que haveria de 
despertar a cobiça de Portugal e Espanha, que 
logo estariam prontos para explorar toda a sua 
riqueza. O mais importante resultado do 
descobrimento e conquista das telTaS do além
mar foi a expansão do suprimento de metais 
preciosos. Calcula-se que quando Colombo 
descobriu a América a quantidade de ouro e 
prata em circulação na Europa não passaria de 
200 milhões de dólares. Por volta de 1600, o 
volume dos metais preciosos naquele continente 
atingiria o pasmoso total de 1 bilhão de dólares, 
fruto da pilhagem feita por espanhóis nos 
tesouros dos incas e astecas, e da exploração 
de minas no México, na Bolívia e no Peru. 

No Brasil, além da mineração, estruturou
se uma indústria açucareira, que no século XVIII 
tinha um funcionamento bem próximo ao das 
fábricas atuais. Por volta de 1770, as expor
tações brasileiras somavam o dobro das 
exportações dos Estados Unidos e nossa 
economia possuía um tamanho e uma diver
sificação maiores que a economia americana. 
O Brasil seria, na época, a maior economia do 
Novo Mundo.' 

O fenomenal aumento das reservas de metal 
precioso influiu de maneira decisiva no desen
volvimento da economia capitalista. A grande 
extensão dos mercados, o aumento geral da 
procura por produtos manufaturados, a fácil 
colocação dessas mercadorias e seu rápido 
escoamento fizeram surgir condições novas que 
iriam modificar, nos séculos seguintes, detinitiva 

e radicalmente os antigos métodos de produção 
e transporte, detelminando um novo quadro de 
equilíbrio de poder no mundo. Engenheiros, 
inventores, operários atiraram-se ao trabalho de 
satisfazer às novas exigências do mercado. A 
Inglaterra começou a desenvolver rapidamente 
uma série de inovações tecnológicas com a 
finalidade de explorar com mais eficiência as 
matérias-primas fundamentais. A Revolução 
Industrial atingiu inicialmente a manufatura têxtil 
do algodão, que saiu da atividade restrita do lar 
p,ml penetrm no vasto campo da mecanização. 
Isto ocorreu em prazo bem curto - do fim do 
século XVIII ao princípio do século XIX. É 

interessante notar que a tecelagem inglesa, sem 
nenhuma regulamentação govemamental, estava 
exposta a uma enorme.concorrência externa, 
representada pelos tecidos hindus, que se vinham 
desenvolvendo desde épocas remotas. Esses 
tecidos penetravam na Inglaterra pela Cia. das 
Índias Ocidentais e eram de qualidade bem 
superior ao tecido inglês, conhecido, no início 
do século XVIII, como o pior tecido do mundo, 
pelo que não podia concorrer com o tecido 
hindu. Entretanto, manobras diplomáticas 
amarraram o mercado português ao produtor 
inglês, conseguindo um excelente escoamento 
para o péssimo produto que pouco era 
consumido pelo mercado interno da Inglatena. 
Desta forma o mercador inglês tratou de 
estimular o aumento da produção, o que 
determinou uma pressão sobre manufatores 
tecelões, que se viram obrigados a introduzir 
melhoramentos técnicos em sua indústria. O 
aumento na qualidade e quantidade de tecido 
produzido iria, finalmente, vencer a conconência 
com o tecido hindu. 

No período que antecedeu a Revolução 
Industrial, a Ciência se desenvolveu até tomar 
um corpo coerente em que se buscavam esta-
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belecer princípios para descrever os fenômenos 
naturais, compOltamentais e ambientais, sendo 
alguns destes plincípios, até hoje, universalmente 
aceitos. Neste primeiro estágio, as técnicas e o 
conhecimento utilizados para a produção de 
bens e serviços eram praticamente indepen
dentes. As interações, quando existiam, eram 
fluidas, complexas e pouco perceptíveis. En
tretanto, durante a Revolução Industrial, embora 
ainda não se tivesse introduzido o conhecimento 
científico no processo produtivo, foi possível se 
criar uma ambiência favorável à inovação. A 
Ciência procurava então responder às 
indagações oriundas das máquinas, dos 
processos e dos produtos. Somente em fins do 
século XIX a Tecnologia começou a fazer um 
uso mais intensivo da Ciência, quando 
principalmente a indústria química e as 
aplicações da energia elétrica se apoiaram em 
bases científicas. A partir daí deu-se o início da 
busca sistemática de tecnologias com aplicação 
intencional da Ciência, caracterizando a 
interação cada vez mais nítida e intensa entre 
Ciência e Tecnologia. Considera-se, finalmente, 
que o derradeiro estágio do progresso da 
Ciência e da Tecnologia se estende da Segunda 
Guerra Mundial até os nossos dias. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, 
cientistas e pesquisadores foram mobilizados, 
em escala sem precedentes na Histólia, na busca 
de soluções para os mais variados problemas, 
envolvendo desde o desenvolvimento de 
artefatos bélicos até o uso de aplicações mate
máticas nos processos de tomada de decisão. 
Mediante a ação direta de órgãos do governo 
ou do financiamento estatal, universidades, 
institutos de pesquisa e atividades industriais 
de caráter estratégico foram postos em 
prática, objetivando a produção de material 
de emprego militar, evidenciando o poder de 
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mobil ização do potencial c ient ífico e 
tecnológico de uma nação. 

CaIvão, trill10s, têxteis, aço, alumínio, auto
móvel, bOll'acha, máquinas operatrizes foraIn os 
produtos característicos da era industrial. Ba
seados em princípios industriais relativamente 
simples, eles usavam insumos de alta energia, 
em que eram necessários longas linhas de 
produção, trabalho repetitivo, artigos padro
nizados e controles pesadamente centralizados. 

A partir da década de 50, tornou-se evidente 
que estas indústrias eram retrógradas e 
decadentes. Nos Estados Unidos, enquanto a 
força de trabalho crescia 2 1  % entre 65 e 74, o 
emprego no setor têxtil cresceu 6% e a sidel1lrgia 
encolheu 1 0%. Essas indústrias começaram a 
ser transferidas para os chamados países em 
desenvolvimento, onde a mão-de-obra era mais 
barata e a tecnologia, menos avançada, dando 
lugar a indústrias mais dinâmicas. As novas 
indústrias diferiam acentuadamente das suas 
predecessoras na medida em que não eram mais 
primordialmenteeletromecânicas. Em vez disso, 
aplicavam tecnologias portadoras do futuro, 
agrupando, pela primeira vez, conhecimentos 
multidisciplinares como a mecânica quântica, a 
infonnática, a biologia moleculaI', a oceanografia, 
as ciências ambientais e as ciências espaciais. 
Destas novas ciências surgiram as novas indús
trias de computadores, de aeronaves, de 
química fina, de eletrônica, de comunicações, 
de engenhaI'ia genética, dentre outras. 

Atualmente, as complexas demandas das 
sociedades modernas são atendidas por 
tecnologias crescentemente resultantes da 
aplicação de conhecimentos científicos. A partir 
da geração sistemática da tecnologia de base 
científica, estima-se que os conhecimentos 
científicos e tecnológicos têm duplicado em cada 
10  a 1 5  anos e que mais de 80% deles foram 
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gerados após a Segunda Guerra Mundial. 
Sociólogos consideram que 50% dos objetos que 
formarão nosso universo nos próximos 10 anos 
ainda sequer foram inventados · 

Diante da intensa competição estabelecida, 
os planejadores começaram a se preocupar com 
o tempo em que as nações, através de suas 
instituições científicas e tecnológicas, serão 
capazes de transfonnm o conhecimento científico 
em inovação tecnológica. Fica evidente que 
algumas inovações estarão disponíveis no 
mercado em tempo inferior àquele necessário à 
formação de um profissional da área científica, 
fazendo com que o profissional recém-formado 
já chegue ao mercado desatualizado. Um eshldo 
de 500 inovações ocorridas entre 1953 e 1 973 
demonstrou que o tempo médio decOlTido entre 
as invenções e as respectivas aplicações era de 
7,7 anos na Inglalerra, 7,4 anos nos EUA, 5,2 
anos na Alemanha e 3,4 anos no Japão.' 

A universidade americana reconheceu que 
era preciso, então, dar uma resposla efetiva a 
este novo desafio. Escolas de engenharia 
introduziram significativas mudanças em seus 
cUlTículos, de forma a conscientizru' o protissional 
da necessidade de aperfeiçoamento constante, 
com capacidade de síntese e generalização. 
Atividades multidisciplinares e a prática do 
projeto de engenharia foram reconhecidas como 
importantes atividades para desenvolver no 
estudante o sentimento da viabilidade, da 
economia, do trabalho em equipe, do empreen
d imento, da  estratégia de markelil/g, da 
perspecti va global e da criati vidade.' 

O currículo de Engenharia reconhecida
mente precisava ser mais flexível de forma a dar 
aos estudantes a oportunidade de escolher entre 
um maior número de Cll\'SOS técnicos eletivos, 
atendendo ao talento e ao interesse individuais. 
O estudante precisava, já nos primeiros anos, 

ter sua criatividade encorajada através de 
práticas de engenharia, capazes de desenvolver 
a habilidade na solução de problemas práticos, 
relacionando-os com os  fundamentos 
científicos ensinados em sala de aula. 

A universidade que, como centro criador 
do conhecimento, é capaz de idealizar 
soluções, até mesmo para sua sobrevivência, 
tem de enfrentar problemas do dia-a-dia, como 
o questionamento de sua própria utilidade. A 
complexidade da tecnologia em uso e 
demandada pelo mercado, a vertiginosa 
evolução do conhecimento científico e da 
inovação tecnológica, a crescente dependência 
por financiamento para a pesquisa e o 
simultâneo enfraquecimento dos governos 
criam um quadro de difícil solução para a 
universidade e ela precisa estar pronta para o 
futll\'o e preparada para liderar os avanços 
cientíticos e tecnológicos. Como conseqüência, 
uma universidade forte, comprometida com o 
ensino e a pesquisa, foi a resposta que o mundo 
desenvolvido encontrou para a crescente 
competitividade que se delineou a pari ir dos 
anos 70. 

MEGATENDÊNCIAS: ÁSIA, 
ESTADOS UNIDOS E EUROPA 

Como vimos anteriormente, no século 
XX, e principalmente após a Segunda Guena 
Mundial, as relações entre C&T e o poder 
econômico, militar e político se tornmam mais 
explícitas. A promoção do desenvolvimento 
científico e tecnológico passou a ser uma 
preocupação dos governos e a avaliação destas 
atividades passou a ser uma atividade acoplada 
à gestão econômica. Observa-se que o 
panorama econômico mundial dos últimos 
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cinqüenta anos caracterizou-se pela rapidez da 
reconstrução das nações devastadas pela guerra 
e pela lentidão 011 mesmo ausência de 
crescimento dos países subdesenvolvidos. Em 
1 945 e 1 946 a Alemanha e o Japão exibiam 
uma economia destruída. A rapidez da 
reconstrução desses países estaria relacionada 
ao fato de a Alemanha e o Japão, embora 
devastados materialmente, disporem de quadros 
humanos qualificados para sua recuperação 
econômica. Observações dessa natureza 
levaram os economistas a pesquisru' com grande 
interesse o impacto da educação e da formação 
de recursos humanos para o desenvolvimento. 
Estas pesquisas conduziram quase que siste
maticamente à conclusão de que a contribuição 
da educação para a melhoria da renda per 
capita chega a ser mais importante do que a 
acumulação do capital físico." 

U m  estudo mais  cu idadoso do 
desempenho dos países asiáticos nos últimos 50 
anos traduz um melhor entendimento do 
problema. De 1 945 a 1995, a Ásia saiu de uma 
situação de extrema penúria para um quadro 
em que abriga o grupo dos chamados Tigres 
Asiáticos. A incidência da pobreza aí foi 
reduzida de 400 milhões de pessoas para 1 80 
milhões, enquanto a população crescia em 400 
milhões no mesmo período. O Banco Mundial 
afU'lna que em nenhuma outra parte do mundo 
e em nenhum outro período da História 
alcançou-se progresso semelhante, concluindo 
que o que ocorreu no leste asiático é um 
verdadeiro lIIilagre eCOIlôlllico. 

Naisbitt , ' U autor do l ivro in ti tu lado 
Megatelldêllcias-Ásia, procura mostrar pelo 
menos 8 razões para a rápida ascensão da Ásia 
no cenário econômico global. Em um dos 
capítulos de seu livro, destaca que o mundo 
estaria testemunhando uma mudança drástica do 
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uso intensivo de mão-de-obra na indústria e na 
agricultura para o uso de tecnologias de ponta 
em todas as atividades econômicas, e parti
cularmente na área de serviços com ênfase nos 
setores de telecomunicações e computação. O 
autor lembra que, à medida que a economia 
global muda de seu passado industrial para o 
pleno potencial do fu turo baseado n a  
informação, a chave para a produtividade não 
é mais a mão-de-obra btmlta, mas o melhor uso 
possível da alta tecnologia. 

Dentro deste espírito, países como Taiwan 
estabeleceram uma política de incentivos em 
tíreas estratégicas como telecomunicações, 
informática, eletrônica, semicondutores, 
mecânica de precisão, automação, aeroespacial, 
materiais avançados, química fina, saúde e meio 
ambiente. Observa-se que os engenheiros de 
Taiwan, formados em grande parte nos EUA, 
são responsáveis pelo sucesso dos projetos 
fomentados pelo governo e conduzidos pela 
iniciativa privada. Naisbitt afirma que, de 1 992 
a 1997, pelo menos 6 mil gerentes e engenheiros 
experientes teriam retornado a Taiwan, muitos 
com grau de doutor, e que o empenho em trazer 
milhares de asiáticos forl11ados nos EUA de volta 
para casa introduz a possibilidade concreta de 
uma drástica mudança no equilíbrio do poder 
tecnológico no mundo. Entre os que receberam 
o grau de PhD em engenharia em uni versidades 
norte-americanas em 1 993, quase metade eram 
cidadãos estrangeiros, muitos dos quais ficaram 
nos EUA para trabalhar nas indústrias ou em 
grandes centros de pesquisa e desenvolvimento. 
Esses estrangeiros talentosos foram e são vitais 
para o sucesso das empresas norte-americanas 
que usam tecnologias de base científica. À 
medida que estes artífices da alta tecnologia 
voltam para seus países levando o conhecimento 
e suas habilidades, associados a uma eficiente 
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rede de contatos, efetivamente reduz-se o hiato 
tecllológico que separa seus países das nações 
desenvolvidas. 

DE QUE POLÍTICA DE C&T 
PRECISA O BRASIL? 

A competitividade da indústria e dos 
serviços tornou-se uma das preocupações 
centrais dos governos,  e está l igada 
intrinsecamente à capacidade de a economia 
gerar e preservar os postos de trabalho. Isto 
fez com que as empresas se organizassem, 
alterando seus processos de produção, a fim 
de se tornarem mais eficientes. A importância 
dada à C&T pode ser avaliada a partir da 
experiência de países desenvolvidos, que foram 
capazes de construir parques industriais e de 
serviços fortemente competitivos e eficientes, 
geradores de PIB e de desenvolvimento social 
para seus cidadãos. Procurando responder à 
pergunta De Que Pesquisa Precisa o Brasil?, 
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o Prof Carlos H .  de Brito Cruz" analisou os 
investimentos em C&T no Brasil e em países 
desenvolvidos e concluiu pela necessidade de a 
comunidade científica,junto com o governo, 
elaborar políticas adequadas e capazes de 
convencer o empresariado nacional de que a 
atividade de C&T pode significar ganhos reais 
que nos possibil item melhores chances de 
competição nesta virada de milênio. 

A partir de dados obtidos na Natiollal 
Sciellce Foulldatioll americana e no relatório 
da UNESCO Sciel/ce al/d Techl/ology il/ the 
World, 1996, publicado em abril último, Brito 
relacionou inicialmente os gastos com C&T nos 
Estados Unidos em 1 996. A figura 1 mostra 
quem paga e quem realiza C&T nos Estados 
Unidos. Adota-se uma divisão da atividade em 
três categorias: desenvolvimento tecnológico de 
um produto ou serviço visando adequá-lo à 
produção setiada e ao consumo em larga escala; 
pesquisa aplicada, que é a etapa anterior ao 

desenvolvimento, quando se util izam os 
resultados da pesquisa básica para testar uma 
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Figura 1: Quem paga e quem realiza alividade de C& T nos Estados Unidos 
(dados de 1 994. Fonte: Science and Engineering Indicators, 1 996 - NSF) 
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idéia inovadora que pode resultar num produto; 

e a pesquisa básica, que busca o conhecimento 
sobre as leis fundamentais da natureza ou da 
sociedade. Os atores do sistema de C&T são 
agmpados em governo, indústria, universidade 
e outras entidades sem fim lucrativo. 

As principais conclusões que se podem tirar 
dos dados mostrados na figura I ,  relativos aos 
Estados Unidos, são: 

a) o desenvolvimento tecnológico e a 
pesquisa aplicada são custeados pelo governo 
e pela indústria, com ligeiro predomínio desta: 
isto faz sentido, já que a indústria precisa de 
pesquisa aplicada e de desenvolvimento 
tecnológico para ganhar competiti vidade, e ao 
governo americano interessa manter e avançar 
a competitividade da indústria americana; 

b) quem realiza as atividades de desenvol
vimento e de pesquisa aplicada é essencialmente 
a indústria, por ampla margem (mais de 80% 
do desenvolvimento, quase 70% da pesquisa 
aplicada): também faz sentido, pois, sendo o 
principal pagador, a indúsu;a investe os recursos 
em si mesma, criando suas próplias instalações 
de pesquisa e desenvolvimento. Por exemplo, 
na década de 80, nos legendários Laboratórios 
Bell da AT &T trabalhavam mais cientistas com 
título dePhD do que existiam em todo o Brasil, 
e com esse enorme potencial humano conse
guiam registrar uma patente nova por dia; 

c) a principal contribuição da universidade 
se dá na realização de pesquisa básica: nova
mente parece óbvio, pois a universidade tem 
como missão principal fonnm' pessoal altamente 
qualificado, e a ati vidade de busca do conhe
cimento original é instrumento ideal para 
estimulm' e exercitm' a atividade intelectual dos 
estudantes e assim formá-los melhor; 

d) a atividade de pesquisa básica é custeada 
principalmente pelo governo, mesmo num país 

UMA VISÃO ESTRATÉGICA DE CIÊNCIA E TECtlOLOGIA 

como os Estados Unidos de economia 
essencialmente privada. Essa conclusão não é 
tão óbvia, e poderá até surpreender alguns 
privatistas brasileiros. Mas faz sentido: os 
Estados Unidos aprenderam, ao longo de sua 
História como nação dona de uma economia 
poderosa, que o investimento em ciência básica 
é necessário tanto para formar os melhores 
cientistas e engenheiros, como também como 
celeiro de idéias que garantam a existência e a 
qualidade das ali vidades em pesquisas aplicadas 
e desenvolvimento. 

É in1pOltante acrescentar que a contribuição 
da indústria não é somente grande em 
porcentagem nas áreas de desenvolvimento e 
pesquisa aplicada: é também a maior parcela 
do total investido em C&T, pois é bem sabido 
que as atividades mais caras são justamente 
aquelas onde a indústria contribui mais:  
desenvolvimento e pesquisa aplicada. Do total 
gasto em C&T nos Estados Unidos em 1 994, 
52% foram pagos pela indústria, e 42% pelo 
governo federal. É claro que a maior parte disto 
a indústria gastou em suas próprias instalações 
deP&D: 30% dos cientistas com grau de doutor 
e engenheiros empregados no ano de 1995 nos 
Estados Unidos traba1l1avam em indústrias. No 
Brasil não se sabe ao certo, pois não há estudos 
sistemáticos sobre o assunto, mas sabe-se que 
quase todos cientistas brasileiros u'abalham para 
universidades e institutos de pesquisa estatais. 
Estudo recentemente encomendado pela 
ANPEI, 12 a Associação Brasileira de Pesquisa 
e Desenvolvimento em Empresas Industriais, 
velificou que, do pessoal empregado em cenuus 
de pesquisa de empresas no Brasil, menos de 
I % tem doutoramento. 

Da mesma maneira, em termos de recursos 
despendidos, dos US$ 79.03 1 .000.000 inves
tidos pela empresa nos EUA em P&D no ano 
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de 1 994, apenas US$ 1 .430.000.000, ou se
ja, apenas 6,8%, foram investidos em uni
versidades. A tabela I mostra o valor inves
tido por algumas das empresas que mais 
investem em P&D nos Estados Unidos. 

A primeira coluna da tabela I mostra a 
classificação da empresa na lista; a terceira, o 
valor investido em P&D em 1 994 em milhões 
de dólares, e a última mostra o investi mento em 
P&D como porcentagem de seu faturamento 
líquido no ano (note que algumas delas investem 
mais de 10% de seu faturamento líquido anual 
em P&D). Para efeito de comparação, 
mencionamos que no Brasil o investimento total 
das empresas instaladas no país, em P&D, foi 
de US$ 1 . I 94.200.000 em 1 994. '3 

Class. Empresa 

Total EUA 

General Motors 

2 Ford 

3 ruM 

4 M&T 

5 Hewlett-Packard 

6 Motorola 

7 Boeing 

8 Digital Equipment 

9 C1nysler 

1 0  Jolmson&Johnson 

12  Merck 

14  Pfizer 

1 6  Bristol-Myers/Squibb 

2 1  Abbot 

Os mais cépticos poderão argumentar que 
esses dados são para o caso dos Estados 
Unidos, mas a figura 2 mostra que o mesmo 
padrão verificado para os Estados Unidos se 
repete para todos os países, exceto para o 
Brasil, que é o último do gráfico da esquerda. 
Para os países desenvolvidos, a parte paga 
pela indústria é semelhante à parcela paga 
pelo governo, com exceção do Japão, OI)de 
a indústria paga quase o quádruplo do 
governo. No Brasil, se verifica o contrário: 
quase todo o esforço de P&D é bancado pelo 
governo. 

Brito continua seu estudo comparando 
Brasil e Coréia, dois países que nos últimos 
20 anos fizeram um grande esforço de 

US$ % Faturam. 

(milhões) 

79.031 

7.036 4,6 

5 .2 1 4  4, 1 

3.382 5,3 

3 . 1 1 0  4 , 1  

2.027 8 , 1  

1 .860 8,4 

1 .704 7,8 

1 .30 1 9,7 

1 .300 2,6 

1 .278 8 , 1  

1 .23 1 8,2 

1 . 1 39 1 3,8 

1 . 1 08 9,2 

964 1 0,5 

Tabeta 1 :  Investimento em atividades de pesquisa por empresas nos Estados Unidos, 
Ano Fiscal de 1 994 (Fonte: Science and Engineering Indicators, 1 996 - NSF). 
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Figura 2: Quem paga e quem realiza atividade de ciência e tecnologia nos Estados Unidos, 
Japão. Alemanha. França. Inglaterra e Canadá (Fonte: Unesco Science and Technology in lhe 

World. /996 e para o Brasil: Indicadores Nacionais de C& T do MCT, /990- /994). 

desenvolvimento. A figura 3 mostra o valor 

investido em C&T pelo Brasil e pela Coréia do 

Sul. Considerando que o PIE coreano é de 

aproximadamente 1 /3 do brasi leiro e 

considerando que a Coréia hoje participa do 

mercado global de forma bem mais competitiva 

que o Brasil, seria o caso de se perguntar por 

que o investimento coreano pôde ser mais 

eficiente do que o brasileiro? A resposta não 

está no valor absoluto do investimento, pois 

durante toda a década de 80 o volume investido 

pela Coréia do Sul em C&T sempre foi menor 

do que o investido pelo Brasil. 

Aparentemente o ganho de competitivi

dade da indústria coreana, a partir dos inves

timentos intensos em P&O, foi um dos ingre

dientes importantes no crescimento acelerado 

da economia daquele país. Isto é o que preci-

samos aprender como realizar no Brasil: o que 

é necessário fazer para que C&T possa se 
transformar em PIE nacional. Neste ponto, é 

certo que a participação do setor empresarial 

é insubstituível, pois quem produz PIE é a 

indústria e não a universidade ou institutos de 

pesquisa. 

Brito mostra que os dados apresentados 

acima permitem que alguns mitos instalados no 

Brasil sejam derrubados: um deles é a hipótese 

de que o desenvolvimento tecnológico brasileiro 

será feito pelas universidades brasileiras. Isto 

não acontece em nenhum lugar do mundo. O 

que ocorre em todo o mundo é que os profis

sionais formados nas universidades, sendo 

competentes, vão, ao se formarem, criar o de

senvolvimento tecnológico nacional trabalhando 

para indústrias que investem em tecnologia. 
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Figura 3: Valor investido em C& T pelo Brasil e pela Coréia do Sul (Fonte: NSF: Human 
Resources for S& T: The Asian Region - 1 993 e MCT: Estudos Analíticos de C& T no Brasil, 

coordenado por S. Schwartzmann, 1 994) . 

Outro mito brasileiro é o de que a atividade 

de pesquisa na universidade deva ser financiada 
pela indústria e não pelo governo: no mundo 

inteiro é o governo que banca a pesquisa aca

dêmica, e nos Estados Unidos, dos 2 1  bilhões 

de dólares investidos em pesquisa nas univer

sidades americanas em 1 994, somente 1 ,4 bi

lhão foram pagos pela indústria, um percentual 

menor do que 7%, conforme mostrado na tabela 

2 (ver página 49). 

A mesma tabela 2 mostra os valores 

i ndividual izados para algumas das mais 

conhecidas universidades americanas. Notem 

bem que este dado não quer dizer que a tão 

falada "interação universidade-empresa" não 

deva ser buscada: diz apenas que há limites bem 

definidos para esse tipo de atividade, deter

minados pela lógica própria de funcionamento 

da universidade e da empresa, e diz também 

que o eventual apoio da empresa à pesquisa 

acadêmica não será nunca um substitutivo para 

o apoio do governo. Os limites da interação 

resultam fundamentalmente das diferenças na 

natureza e objetivos das duas instituições: a 

universidade tem por objetivo primeiro formar 

pessoal e gerar conhecimento novo, enquanto 
a empresa tem por objetivo ser mais competitiva 

e obter mais lucro. Esta diferença faz com que 

o fator tempo nas duas instituições seja tratado 

de fonna muito diversa: é muito diferente realizar 

um projeto de pesquisa com o objetivo de 

educar estudantes, e realizar o mesmo projeto 

para obter resultados no menor tempo possível 

para ganhm-competitividade. Finalmente, Brito 

conclui que, mesmo com estas diferenças, a 

i nteração universidade-empresa deve ser 
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Investimento Investimento Percentagem 

Universidade total pela indústria investida pela 

(US$ milhões) (US$ milhões) indústria 

Total EUA 2 1.08 1 1.430 6,8% 

Johns Hopkins University 784 10  1 ,3% 

University of Michigan 43 1 27 6,2% 

Uni versity ofWisconsin, Madison 393 1 4  3,5% 

Massaschuselts Institute ofTechnology 

(MIT) 364 56 15 ,3% 

Texas A&M University 356 29 8,0% 

University ofWashington 344 33 9,7% 

University ofCalifornia, San Diego 332 10  3,0% 

Stanford University 3 1 9  1 5  4,6% 

University ofMinnesotta 3 1 8  24 7,5% 

Corne" University 3 1 3  17  5,5% 

Uiúversity ofCalifornia, Berkeley 290 1 3  4,3% 

Harvmd University 279 1 0  3,4% 

Columbia University 236 2 0,7% 

Califorllia Technology Institute (CalTech) 128 5 3,9% 

Ulúversity ofNelV Mexico 90 4 4,5% 

Tabela 2: Investimento em atividades de pesquisa em universidades americanas no ano de 1 994: 
Valor total investido, Valor investido pela indústria e Percentual do total investido pela indústria 

(Fonte: Science and Engineering Indicators, 1 996 - NSF). 

buscada, menos pelo apoio financeiro que pode 
trazer, e muito mais pela possibilidade de 
contribuir para a formação de melhores profis
sionais, mais preparados para lidarem com os 
problemas do mundo real. 

DE QUE PESQUISA O 
EXERCITO PRECISA 

Neste ponto seria esperado que alguma 
coisa fosse dita sobre a questão De Qlle 

Pesqllisa o Exército Brasileiro Precisa para 
cumprir os objetivos da Diretriz Estratégica de 
C&T que são o de reduzir a dependência em 
termos de material estrangeiro, reduzir o hiato 
tecnológico em relação aos Exércitos mais 
modernos e modernizar os seus processos 
administrativos. A questão não é simples e 
resulta da indecisão de se adotar uma solução 
mais imediatista pela importação do material 
necessário do exterior ou se desenvolver 
tecnologia autóctone, o que passa obrigato
riamente pelo fOltalecimento da indústria nacional 
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de defesa. Se é correta a suposição de que as 

fontes de suprimento estarão sempre à nossa 
disposição, prontas a nos fornecer o material 
mais modemo, sujeito apenas às leis de mercado, 
não há a menor dúvida de que esta é a melhor 
linha de ação. Longo14 lembra, entretanto, que 
a História da humanidade não registra nenhum 
país, considerado como potência ou nação 
desenvolvida, que tivesse sua indústria e outros 
importantes setores da economia totalmente 
controlados por i n teresses externos, 
particularmente na área de segurança e defesa. 

Como exemplo, seria instrutivo lembrar a 
política de C&T de uma nação que neste final 
de mi lênio assume um papel hegemônico no 
cenário mundial, pela leitura do relatório 
Ciêl/cia, Tecl/ologia e o Governo Federal 
preparado por um comitê misto da Academia 
Nacional de Ciência, pela Academia Nacional 
de Engenharia e pelo InstiMo de Medicina dos 
Estados Unidos. Em relação à Ciência, o 
primeiro objetivo exposto no documento é o 
de que os Estados Unidos devam estar sempre 
entre os líderes mundiais em todas as áreas da 
Ciência, o que lhes irá permitir aplicru'os avanços 
conquistados onde quer que eles ocorram. O 
segundo objetivo é o de que os Estados Unidos 
devam manter uma clara liderança em algumas 
das principais áreas da Ciência." 

Recentemente, Killion 16 revisou a estratégia 
de pesquisa básica do Exército americano, cujo 
objetivo é o de buscar o conhecimento e as 
tecnologias essenciais para o atendimento das 
suas necessidades. Killion lembra que a 
modernização do Exército de hoje é beneficiada 
por investimentos feitos no passado em pesquisa 
fundamental. O programa de pesquisa básica 
do Exército tem sua estrutura apoiada em 
ciências fundamentais como física, matemática, 
química, eletrônica, informática, ciência dos 

materiais, etc. A pesquisa de valor estratégico 
visa à obtenção, por exemplo, de fontes 
compactas de energia (aumentando em 1 0  vezes 
a capacidade das atuais baterias), à exploração 
de materiais biomiméticos (que usam princípios 
estl1lturais da nanlreza), ao desenvolvimento da 
nanociência (pelo controle de dispositivos com 
precisão de 1 0  ansgstroms), ao desenvolvimento 
de sistemas inteligentes (capazes de sentir, 
analisar, aprender, adaptar e agir). O Exército 
americano espera colher resultados em curto e 
médio prazos do programa de pesquisa ora em 
curso, e conta com a colaboração dos 
laboratórios nacionais, que estabelecem 
parcerias com universidades e consórcios 
industriais. Na área de telecomunicações o 
programa procura focalizar, por exemplo, o 
desenvolvimento de displays avançados e 
interativos, bem como o desenvolvimento de 
sensores avançados. 

Essencialmente, a pesquisa básica do 
Exército proporciona os alicerces fundamentais 
sobre os quais sistemas inovadores de alta 
performance se basearão. Essas tecnologias 
serão os produtos dos investimentos em áreas 
multidiscipl inares, cada qual dando sua 
contribuição para que os requisitos técnicos e 
operacionais dos sistemas pretendidos sejam 
alcançados. 

CONCLUSÕES 

No século XX, e principalmente após a 
Segunda Guerra Mundial, as relações entre 
C&T e os poderes econômico, militar e político 
se tornaram bem mais explícitas. A promoção 
do desenvolvimento científico e tecnológico 
passou a ser uma preocupação dos governos, 
e o acompanhamento e a avaliação da área de 
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C&T passaram a ser uma atividade acoplada à 
gestão econômica. O que se observa é que 
nenhuma nação pode facilmente passar de uma 
forma primitiva de economia para um sistema 
mais complexo, próprio das sociedades mais 
desenvolvidas, sem um esforço coordenado e 
bem-sucedido das várias expressões do poder 
nacional .  Particularmente em relação à 
consolidação de uma indústria independente e 
competitiva, isto SÓ é possível como efeito da 
ação coordenada dos vários setores do 
govemo. Uma indústria que se dispõe a produzir 
bens que agregam forte conteúdo tecnológico 
de base científica precisa aliar capacidade 
intelectual, capacidade de investimento, 
capacidade gerencial e vontade política, que se 
traduz no objetivo nacional de se manter como 
nação soberana. 

Particularmente em relação à indústria de 
material de defesa, verifica-se que nos dias atuais 
menos de uma dezena de nações tem 
competência para projetar, construir e equipar 
autonomamente aviões, blindados e sub
marinos. Menos de duas dezenas têm con
dições de projetá-los autonomamente e cons
truí-los mesmo com componentes importados 
ou fabricados sob l icença. Nesse cenário, 
cresceu o número dos exércitos nacionais 
equipados com material importado, ou 
Fabricados localmente por firmas estrangeiras 
ou por firmas nacionais sob extrema depen-

UMA VISÃO ESTRATÉGICA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

dência tecnológica externa. Evidentemente, a 
autonomia desses exércitos fica severamente 
limitada e sujeita a pressões dos fornecedores 
de armas e dependente de tecnologias críticas 
necessárias para fabricá-las. São exércitos 
vulneráveis. 

A questão que se coloca é se um país em 
desenvolvimento, dotado de território, recursos 
nanlrais e energéticos, população, mão-de-obra 
e mercado, seria capaz de emergir econo
micamente, assentado numa base científica e 
tecnológica subst�U1cialmente autônoma. Não há 
dúvida de que particularmente o Brasil poderia 
surgir como uma hipótese viável dentro desta 
conjectura. Entretanto o grande óbice seria a 
extrema dependência tecnológica externa em 
que se encontra o setor produtivo e a íi"agilidade 
de sua base científica e tecnológica em áreas 
estratégicas. 

Finalmente, é necessário entender-se Ciência 
e Tecnologia como uma expressão do Poder 
Nacional, que poderá proporcionar o desen
volvimento pretendido se apoiado nas outras 
expressões do Poder. Assim, o desenvol vimento 
de nossa capacitação científica e tecnológica 
deverá estar apoiado numa indústria inde
pendente incentivada por políticas governa
mentais orientadas para áreas estratégicas, numa 
força armada com poder de agir de maneira 
autônoma e, finalmente, em uma Nação com 

determinação de ser soberana. rn:J 
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