
CIÊNCIA & TECNOLOGIA

O governo mineiro priorizou a Ciência & Tecnologia entre seus
programas estruturantes detalhados no PMDJ, ciente de que os
investimentos no setor irão alicerçar um novo ciclo de desenvolvimento
regional, masfalta uma ação coordenada entre todos os atores envolvidos

GOVERNO E EMPRESAS
BUSCAM SINTONIA EM C&T
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ão há quem negue
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que investir em ci-
ência e tecnologia
(C&T)é apostar no
futuro. Se antes a

questão permanecia entre os mu-
ros das universidades e dos cen-
tros de pesquisa, hoje, com o imen-
so mercado aberto que se tornou o
Ocidente e parte do Oriente, o
assunto entrou na pauta de go-
vernos e empresários. Com o fim
das barreiras, aparentemente
irreversível, das reservas de mer-
cado, parece encerrado o ciclo da
cópia malfeita de produtos e das
invenções de segunda mão. Essa
imposição do capitalismo do final
de século tornou as chamadas
tecnologias de ponta um dos bens
mais preciosos. O Brasil saiu em
atraso nessa nova corrida do ouro
e precisa recuperar o terreno per-
dido. Mas quem tem cacife hoje,
em Minas Gerais, para bancar
essa aposta no futuro?

O titular da Secretaria de Esta-
do da Ciência e Tecnologia (Sect),
Mauro Lobo, afirma que "o papel do
Estado hoje não é mais o de dispor
de recursos para a sustentação de

projetos, mas fomentar a
alavancagem desses projetos".
A Sect, com um orçamento de apro-
ximadamente R$ 2,2 milhões, tem
procurado, segundo Mauro Lobo,
seguir essa orientação através de
projetos próprios e das instituições
a ela subordinadas, como a Funda-
ção Centro Tecnológico de Minas
Gerais (Cetec) e a Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais (Fapemig).

A Sect recebeu papel de desta-
que no Plano Mineiro de Desenvol-
vimento Integrado (PMDI), que
incluiu a área de C&T entre os
programas estruturantes, junta-
mente com a reforma do Estado,
transporte, educação, saúde e irri-
gação. O trabalho principal da Se-
cretaria será o de levar adiante as
missões tecnológicas, definidas
como "esforços concentrados de
desenvolvimento, com mobilização
de recursos humanos, materiais e
financeiros para responder a de-
mandas geradas por problemas e
oportunidades, mercados e situa-
ções regionais". O trabalho não é
pequeno. O governo quer reunir
universidades, entidades da socie-
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dade civil, representantes de clas-
ses e empresários nesses esforços.

Nesse projeto, o papel de peso
caberá mesmo ao setor empresa-
rial. Mas como eles estão respon-
dendo a esse chamado? Segundo o
presidente da Câmara de Ciência e
Tecnologia da Federação das In-
dústrias do Estado de Minas Ge-
rais (Fiemg) e da Biobrás, Guilher-
me Emrich, o interesse é alto. Para
ele, o primeiro passo já foi dado
com os investimentos em gestão e
qualidade, que marcaram a pri-
meira metade da década de 90.
O resultado disso, afirma, é o gran-
de número de empresas mineiras
que obtiveram o certificado ISO
9000. O segundo passo, acredita
Emrick, será a busca do desenvol-
vimento tecnológico.

Apesar do entusiamo do empre-
sário, em pelo menos duas áreas de
atuação do governo é possível afe-
rir que a parceria governo-empre-
sa não é fato consumado. Uma de-
las é a do Cetec, voltado para a
pesquisa e o desenvolvimento de
tecnologia. Apesar da difusão de
seus serviços e de toda a disposição
em se aproximar do setor produti-
vo privado em serviços de maior
vulto, através de contatos com a
Fiemg e com os sindicatos patro-
nais, o presidente Marco Paulo Dani
considera o retorno "baixo". "E im-
portante que a iniciativa privada
perceba a importância do Cetec,
cujo patrimônio é avaliado em cer-
ca de R$ 60 milhões", afirma.

O outro indicador vem da
Fapemig, que fez um convênio com
o Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais (BDMG), com a par-
ticipação de um órgão federal, a
Financiadora de Estudos e Proje-
tos (Finep), para apoiar projetos de
desenvolvimento tecnológico apre-
sentados por empresas ou consór-
cio de empresas em conjunto com
centros de pesquisa e instituições
de ensino e pesquisa. A Fapemig

y

/	/A
destinou uma parcela de até R$
100 mil para cada projeto, e a em-
presa entra com um mínimo de
50% do custo total da pesquisa, com
recursos próprios ou financiamen-
to através do BDMG. O propósito
era ode financiar 20 projetos, mas,
embora o edital tenha sido divulga-
do pelas entidades promotoras,
Secretaria da Ciência e Tecnologia,
Cetec, Fiemg e Sebrae, apenas 17
projetos foram apresentados, pro-
cura considerada baixa. Desses, oito
foram aprovados. Mas um deles
surpreende por envolver nada me-
nos que 28 empresas.

O presidente em exercício da
Fapemig, Afrânio Carvalho Aguiar,
conclui que os empresários minei-
ros ainda não perceberam a impor-
tância da pesquisa, para a sobrevi-
vência num mercado cada dia mais
concorrido e exigente. "Convênios
como esse demonstram a vontade
do governo de aplicar recursos es-
taduais de modo a atrair
contrapartidas e trazer maiores
benefícios para o Estado", afirma.

Por que os setores produtivos
privados não respondem às pro-
postas do governo? Guilherme
Emrich admite que há uma certa
cautela em relação aos investimen-
tos neste momento, em face da
atual conjuntura. "A perspectiva é
de um quadro favorável para o
próximo ano", antevê. Emrich acha

"O papel do
Estado hoje não é
mais o de dispor
de recursos para
a sustentação de
projetos, mas
fomentar a
alavancagem
desses projetos"
Mauro Lobo

que o convênio FapemigIBDMG e
as missões tecnológicas são passos
importantes do governo. Ele consi-
derou "animadora" a iniciativa do
convênio. "E a primeira vez que a
Fapemig procura aproximar-se das
empresas mais diretamente, ape-
sarda mediação com instituição de
pesquisa e ensino", analisa, acres-
centando que a tentativa ainda é
tímida, mas este é o caminho.

O ex-diretor científico da
Fapemig, Paulo Gazzinelli, aponta
dois aspectos do problema. De um
lado, observa, a relação dos órgãos
de governo com empresas é bastan-
te incipiente e complicada quando
se trata das fontes de financiamen-
to. Por outro lado, os empresários
não percebem ainda o potencial da
tecnologia para a competitividade.
Ele lembra que, enquanto em ou-
tros países a participação da ini-
ciativa privada nos recursos de pes-
quisa é de 70 a 80%, no Brasil o
governo participa com 90%, e as
empresas, com 10%, relação que
vale até para o Estado de São Pau-
lo, o mais industrializado do País.

"Há problemas de parte a parte,
mas o básico é que nos falta a
cultura da tecnologia. O problema
é estrutural e tem raízes profun-
das. No Brasil, aplica-se dinheiro
na compra ou aluguel de máqui-
nas, e isto é confundido com inves-
timento em tecnologia", analisa.
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"A Fapemig vai
priorizar, sem
abrir mão da
análise de mérito,
o atendimento
aos projetos
vinculados às
missões
tecnológicas"
Afrânio Carvalho Aguiar

Para Gazzinelli, é preciso mudar a
cultura, formando técnicos.
"Os Tigres Asiáticos fizeram uma
grande reforma no sistema educa-
cional para se tornarem competiti-
vos. Aqui nem a educação nem o
técnico são valorizados", dispara.

O papel primordial do Estado
nesse campo, para Gazzinelli, é o
de formar técnicos e pesquisado-
res, e urna das conseqüências da
falta de uma política educacional
adequada pode ser vista no Cetec.
"Com 300 profissionais de nível
superior, mesmo qualificados, o
Cetec não está preparado para aten-
der ao mercado. As instituições de
pesquisa na Europa contam com
mais de mil doutores. O pessoal
dos institutos deve ser tão ou mais
qualificado que o das empresas",
afirma. Avaliando as missões
tecnológicas, Paulo Gazzinelli con-
clui que elas significam um avanço
importante, mas podem esbarrar
na carência de pessoal qualificado.

Ele aproveita para tocar em ou-
tro ponto polêmico. "Hqje defendem
uma universidade voltada para o
mercado. Isso vai matar a universi-
dade. Ela não foi feita para atender
ao mercado, ela tem que estar sem-
pre um passo além. Se ela se restrin-
gir a atender ao mercado hoje, não
poderá antecipar e pensar o merca-
do de amanhã", avalia. "Não adian-
ta olharmos nosso problema educa-

cional só por cima. Afinal, o iceberg
é muito maior para baixo do que a
ponta mostra", resume.

Empresas estão
sensibilizadas, mas
não mobilizadas

PMDI deu ênfase à cons-
tituição de missões
tecnológicas, que com-

preendem o processo de análise,
planejamento de gerenciamento
de ações que envolvem as esfe-
ras governamental, acadêmica
e privada, para apoiar o desen-
volvimento sustentado em
áreas escolhidas de comum acor-
do por personalidades represen-
tativas das três esferas.

Em trabalho coordenado pela
Secretaria de Estado da Ciência e
Tecnologia, com a participação de
representantes do Fórum de Reito-
res, da Federação das Indústrias
do Estado de Minas Gerais (Fiemg),
da Assembléia Legislativa, da Fe-
deração da Agricultura (Faemg),
da Secretaria de Estado do Plane-
jamento e Coordenação Geral e do
Banco de Desenvolvimento de Mi-
nas Gerais, foram definidas as mis-
sões "Gemas e Jóias", "Melhoria do
Rebanho e Saúde Animal",
"Aqüicultura", "Florestas Renová-

veis", "Biotecnologia" e "Processa-
mento de Resíduos e Rejeitos
Poluidores".

Para o secretário Mauro Lobo,
um grande diferencial da proposta
é o envolvimento de instituições
não-governamentais no processo
das missões. "E o ponto fundamen-
tal, pois constitui a garantia da
continuidade do processo após a
passagem do governo", esclarece.

O trabalho está na fase de in-
dicação de nomes, pelas institui-
ções participantes, para a compo-
sição das missões. Um dos res-
ponsáveis por essa tarefa é o de-
putado Ajalmar Silva, que repre-
senta a Assembléia Legislativa
no processo de formação das mis-
sões. "Buscamos informações com
outros parlamentares para indi-
car as pessoas". Ele classifica a
proposta das missões como "mui-
to interessante" e acrescenta que
nas reuniões com empresários ela
teve boa receptividade.

O grupo que compuser uma
missão deverá ser capaz de indi-
car todas as ações necessárias à
solução dos problemas apontados,
indicar fontes de recursos e, se
preciso, propor a elaboração de leis
ou mudanças nas já existentes.

Um caso exemplar é o da área
de gemas ejóias. Segundo o supe-
rintendente de Pesquisa e Desen-
volvimento da Sect, responsável
também pela Coordenação Geral
das Missões, Adair Evangelista
Marques, Minas Gerais perde di-
nheiro com o contrabando de pe-
dras preciosas ou mesmo com a
saída do produto in bruto do Es-
tado para voltar sob a forma de
jóia. O grupo responsável por essa
missão deverá aproximar os seg-
mentos envolvidos, estudar for-
mas de incentivo que poderiam
ser concedidas para o desenvolvi-
mento do setor, de modo que a
transformação a ser operada te-
nha impacto econômico e social
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no Estado, com geração de divi-
sas e de empregos.

Quanto ao ritmo do trabalho,
o secretário Mauro Lobo se diz
um pouco impaciente, mas consi-
dera que, se a demora resultar
num processo que tenha conti-
nuidade, terá valido a espera. Já
o deputado Ajalmar Silva acha
que as missões estão se desenvol-
vendo no tempo certo. "Os proje-
tos são complexos, não há como
obter respostas imediatas, vai
demorar um pouco." Para o coor-
denador Adair Marques, a demo-
ra decorre de um "processo de
escolha criteriosa de nomes, para
que o processo tenha continuida-
de rio futuro'.

Fapemig entra em
nova fase

diretor científico da Fun-
dação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de Minas

Gerais, no exercício da presidên-
cia, Afrânio Carvalho Aguiar, está
otimista com a atual fase da ins-
tituição. Até a administração
Eduardo Azeredo, a entidade vi-

via um período de incertezas
quanto ao recebimento de recur-
sos. O atual governo mexeu na
Constituição, reduzindo a verba
destinada à Fapemig"a um valor
factível, que corresponde à pre-
tensão inicial", assegura Afrânio.
Ele esclarece que os 3% de recur-
sos orçamentários previstos pela
Constituição foram determinados
pela necessidade de salvar as ins-
tituições estaduais, que estavam
bastante debilitadas em 1988. A
garantia dos recursos, assumida
pelo governo, permite a multipli-
cação dos valores através de
contrapartidas, já que os repas-
ses são feitos com regularidade.
O orçamento da fundação para
este ano é de R$ 108,5 milhões.

Até 30 de junho, a Fapemig
pôde destinar recursos para to-
dos os projetos contratados até 30
de julho do ano passado. "Isso não
acontece em nenhuma institui-
ção de fomento à pesquisa no
País", garante Afrânio. São 399
projetos de pesquisa, que envol-
vem valores da ordem de R$ 8,27
milhões.

A nova fase mudou a fisionomia
dos números da entidade, que,

nos últimos quatro nos, viveu uma
queda muito significativa da de-
manda pelas instituições. Em 1995,
a Fapeniig voltou a receber um
volume de pedidos que se aproxi-
ma dos índices de 1992. A fundação
vai priorizar, sem abrir mão da
análise de mérito, o atendimento
aos projetos vinculados às missões
tecnológicas. Sem poder repassar
recursos diretamente à iniciativa
privada, a Fapemig apóia indireta-
mente a prestação de serviços para
a iniciativa privada. São exemplos
disso o financiamento da reforma
do laboratório de metrologia do
Cetec e a aplicação de recursos em
projetos como a Funsofter, a Incu-
badora de Biotecnologia e a Rede
Internet Minas. Recursos foram
destinados ainda à manutenção de
uma central de normas técnicas,
base para os processos de
certificação ISO 9000, para empre-
sas mineiras.

A Fapemig está envolvida em
pesquisas de desenvolvimento
tecnológico para a área de
agropecuária, em convênios com
as Universidades de Viçosa e La-
vras, com a participação da Epamig.
Para o planejamento da ação go-
vernamental, recursos da entida-
de foram usados na montagem e
manutenção do Centro de Estatís-
tica e Informação da Fundação João
Pinheiro, entre outros projetos.
Juntamente com o BDMG, a enti-
dade prepara o segundo edital para
apoio financeiro aos projetos de
pesquisa para micro, pequenas e
médias empresas.

Tecnologia com
endereço certo

gestão do atual presidente
da Fundação Centro
Tecnológico do Estado de

Minas Gerais, engenheiro Marco
Paulo Dani, começou com a ela-
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'	aó objetivo da
fundação é o de
desenvolver
tecnologia com
endereço certo
e não
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simplesmente
desenvolver
tecnologia"
Marco Paulo Dani

boração de um plano estratégico
que definiu as prioridades do ór-
gão, que hoje está voltado para a
aproximação com o setor produti-
vo privado. "O objetivo é o de de-
senvolver tecnologia com endere-
ço certo e não simplesmente de-
senvolver tecnologia. O negócio do
Cetec é oferecer aos empresários
soluções tecnológicas que auxili-
em o desenvolvimento
socioeconômico do Estado", afir-
ma o presidente. O governo tem o
propósito de alocar cerca de R$
150 milhões no setor de ciência e
tecnologia. "Eo maior investimen-
to já feito no setor, em Minas Ge-
rais", avalia Marco Paulo Dani.

O Cetec está voltado para sete
grandes áreas tecnológicas: qua-
lidade industrial, tecnologias de
materiais, tecnologias ambien-
tais, tecnologia de alimentos,
tecnologia automotiva, geociên-
cias aplicadas e projetos especi-
ais. A fundação presta, ainda,
atendimento nas áreas de servi-
ços tecnológicos (testes, ensaios,
análises e laudos técnicos), apoio
tecnológico (consultoria, prepa-
ração de pessoal, levantamento
de demandas e informação
tecnológica) e pesquisa e desen-
volvimento (apropriação e adap-
tação de tecnologias e desenvolvi-
mento de novas tecnologias). O
orçamento do Estado prevê para
o Cetec, em 1996, recursos da

ordem de R$ 19,5 mil.
Através do Programa de Ex-

tensão de Tecnologias, desenvol-
vido em parceria com o Sebrae,
foram atendidas, em 1995, em
torno de 1.500 consultas de
microempresas. São clientes de
"balcão", cerca de 500 empresas
da rede hospitalar, indústrias,
sindicatos, que solicitam exames,
testes e serviços de metrologia.
Esse atendimento rendeu à fun-
dação, em 1995, cerca de R$ 900
mil. A meta para 1996 é de apu-
rar cerca de R$ 1,6 milhão somen-
te com o "balcão". A política do
Cetec está voltada para a busca
da auto-sustentação.

Ciência on une, via
Internet

Rede Internet Minas tem
o objetivo de disseminar a
Internet - rede mundial

de computadores - pelo Estado. E
uma rede de tráfego irrestrito de
natureza comercial, governamen-
tal e acadêmica. Envolve a Univer-
sidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), em Belo Horizonte, e mais
19 instituições de ensino e pesqui-
sa, chegando hoje a outras 11 cida-
des mineiras: Uberlândia,
Uberaba, Lavras, Itajubá, Santa
Rita do Sapucaf, São João dei-Rei,
Juiz de Fora, Viçosa, Ouro Preto,

Governador Valadares e Montes
Claros. Essas localidades pos-suem
pontos especiais de acesso (PEAs),
através dos quais podem ser
conectados outros usuários.

A idéia de formação da rede é de
1992, mas sua consolidação só acon-
teceu em maio de 1995, quando a
UFMG e a Fapemig, com
interveniência da Sect e da Funda-
ção de Desenvolvimento da Pes-
quisa (Fundep) e mais 17 entida-
des, assinaram o convênio para
implantá-la.

As diretrizes políticas da rede
são definidas pelo Conselho Dire-
tor, que tem como titular o profes-
sor Mário Fernando Montenegro
Campos, da área de Ciência da
Computação da IJFMG. Conta tam-
bém com um Conselho de Usuári-
os, formado pelas instituições par-
ticipantes. "Chegar ao interior e
promover a integração do Estado é
o grande trunfo da rede", assinala
Montenegro Campos.

A rede conta com recursos da
Fapemig, que destinou cerca de
R$l milhão, que serão alocados em
três anos. A Telemig concede 50%
de desconto para o tráfego acadê-
mico. No entanto, segundo
Montenegro Campos, o custo mais
alto das operações é com recursos
humanos, para suporte e manu-
tenção, sendo mantido pelas insti-
tuições participantes.

A rede opera com uma velocida-
de baixa, de 9.6 kbits por segundo.
Montenegro Campos diz que o mí-
nimo ideal são 64 kbits por segun-
do. "Estamos trabalhando para
atingir esse nível, e são muito gran-
des o interesse e a harmonia do
pessoal que gerencia os pontos da
rede", assinala. O esforço de im-
plantação do projeto recebeu elogi-
os do comitê gestor da Internet-
BR. O endereço eletrônico da Rede
Internet Minas é:

http.//www.redeminas.br
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