
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Falta de investimento na pesquisa e na produção de conhecimentos
impede que o Estado avance no campo tecnológico e repasse suas
inovações à indústria e à sociedade como um todo, condição para
melhorar a produtividade, a competitividade e a qualidade de vida
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ual o real significado de modernidade.
competitividade, produtividade e quali-
dade? Essas palavras, por estarem sendo
repetidas com insistência, acabaram tor-
nando-se lugares co-
muns, levando-nos, mui-
tas vezes, a nos esque-
cermos de questionar os
conceitos que asbalizam.
Para muitos, por exem-
plo, modernidade é po-
der usufruir de carros im-
portados. telefones celu-
lares e
microcomputadores de
última geração. Esque-
cem-se de que oportunidade para todos
no tratamento médico-hospitalar e edu-
cação de qualidade são requisitos ainda
mais essenciais da modernidade.

Fala-se muito também, neste País,
em melhorar a competitividade do pro-
duto nacional, e ninguém se lembra de

investigar como está a nossa capacidade
de geração de inovações. Cabe pergun-
tar se é possível a qualquer nação, região
ou Estado ser competitivo e moderno

sem antes construir uma
infra-estrutura científica e
tecnológica qualificada e
competente.

Podemos assegurar,
com base em exemplos de
outros países, que não é ra-
zoável esperar que a indús-
tria de bens e serviços possa
alcançar patamares expressi-
vos de aumento de produti-
vidade, de qualidade e

competitividade de seus processos e pro-
dutos, sem contar com uma produção con-
tínua de inovações tecnológicas. Como a
geração de riqueza de um Estado depende,
basicamente, da competitividade da sua
indústria, essas questões adquirem relevân-
cia e precisam ser avaliadas com cuidado.

por PAULO GAZZ!NELLI *
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O problema agrava-se numa situação de mercado
aberto e competitivo, como passaremos a ter daqui
para frente. O consumidor, com a possibilidade de
acesso a uma gama variada de produtos,
tecnologicamente sofisticados, com desiga moderno e
elevado nível de qualidade industrial, vai tomar-se
cada vez mais exigente. Para competir, a indústria
local será obrigada a buscar melhores níveis de quali-
dade para seus produtos.

Não devemos esquecer, além disso, que os refle-
xos da ampla competitividade vão além da demanda
direta dos consumidores. A prestação de serviços
também é influenciada pela disponibi-
lidade de produtos e processos mais
eficientes e de maior confiabilidade.
Os bancos, as redes defastfood, as
lavanderias e prestadoras de serviços,
de uma maneira geral, estão procu-
rando sofisticar os seus equipamen-
tos, como forma de assegurar atendi- de
mento ao cliente que se torna cada vez
mais exigente. Se a indústria local não
atender aos novos requisitos de for-
necimento dos equipamentos solici-
tados pelo mercado, a solução será
importar. Esse processo vai tomando
dimensões de tal ordem que, a partir
de um certo instante, a nossa indústria
sentirá que não está havendo mais
espaço para ela. Neste momento, ou ela procura
alternativas de sobrevivência, ou morre.

A política de governo não deve ser, obviamente,
direcionada no sentido de fechar os portos, levando a
indústria a permanecer num nível inferior de atendi-
mento às expectativas do mercado.

Deve, sim, procurar reforçar a infra-estrutura
científica e tecnológica, como forma de assegurar às
empresas a capacidade de inovar e de desenvolver
novos produtos, com qualidade e design que atendam
às exigências dos consumidores. A política de governo
deve buscar a criação de instrumentos que ajudem a
indústria local a competir com os produtos importa-
dos, garantindo volume de produção, qualidade de
produto e assegurando o estabelecimento de redes de
manutenção competentes.

Foi isso que fizeram o Japão e a Coréia, em
passado não muito distante, e com excelentes resulta-

dos.
E como anda a nossa infra-estrutura de produção

de conhecimento, de geração de inovações e de gestão
tecnológica?

Já que estamos no limiar de novas administrações
públicas, tanto no Executivo federal quando no esta-
dual, e estamos também renovando o Congresso e as
nossas Assembléias Legislativas, não seria este um
bom momento para examinarmos a fundo essa ques-
tão? Não é esta uma boa ocasião para verificarmos
qual a nossa competência, nossas vantagens compa-
rativas, nossos pontos fracos?

De que dispomos, no Estado de Minas Gerais, em
termos de estoque e capacidade de produção de
conhecimento e de geração de inovações tecnológicas?

Não é pouco. Na verdade, Minas é dotada de
expressivo número de universidades, escolas superio-
res isoladas e instituições de pesquisa, que cobrem,
praticamente, todas as áreas do conhecimento cientí-
fico e tecnológico. Em termos de universidade fede-
rais, temos a maior coleção do País: são seis ao todo.

No que toca às instituições de pesquisa estaduais,
dispomos de uma em cada campo do conhecimento: o
Cetec, dedicado às pesquisas industriais; a Funed,
especializada no campo da saúde; a Epamig, que cuida
das matérias referentes à agropecuária; e a Fundação
João Pinheiro, responsável pelas questões ligadas à
economia e ao planejarhento público. O Estado conta
ainda com outras instituições federais de prestígio,
como o Centro de Pesquisas Renê Rachou, o Lanara,

A política de governo deve procurar reforçara
infra-estrutura científica e tecnológica, como
forma de assegurar às empresas a capacidade

inovar e de desenvolver novos produtos e
buscar a criação de instrumentos que ajudem
a indústria local a competir com os produtos
importados, garantindo volume de produção e
qualidade do produto, assegurando o estabe-
lecimento de redes de manutenção competentes
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o matei, a Escola Superior de Agricultura de Lavras e
a Escola de Engenharia de Itajubá, que são respeitadas
em todo o País. Há ainda a PUC e a UEMG.

Cabe perguntar qual o valor do estoque de conhe-
cimento armazenado nessas instituições e qual a sua
atual capacidade de continuar gerando e de transferir
novos conhecimentos para o setor produtivo e para a
sociedade de uma maneira geral.

Não há como colocar dúvidas sobre a qualidade
do estoque de conhecimento armazenado. Há muito
conhecimento desenvolvido e de valor inestimável
para a sociedade; porém a maior parte dele está numa
forma de difícil apropriação pela indústria. Consta de

Eles existem, mas em número insuficiente a qual-
quer esforço mais significativo no sentido de gerar
inovações e transferir os resultados para o setor
produtivo. E de todas as instituições de pesquisa de
Minas as que dependem de recursos do Tesouro
estadual são as que estão em pior estado. Por vários
motivos.

Há muito tempo o governo não suporta, de forma
sistemática e organizada, programas de treinamento e
formação de recursos humanos nessas instituições.
Pior que isso, a dificuldade de contratação de especi-
alistas, resultante dos entraves administrativos no
processamento dos concursos públicos, somada aos

baixos níveis salariais ofertados, faz
Não há como colocar dúvidas sobre a qualidade do
estoque de conhecimento armazenado no Estado.
Há muito conhecimento desenvolvido e de valor
inestimável, para a sociedade; porém a maior
parte dele está numa forma de difícil apropriação
pela indústria. É preciso um esforço concentrado
de pesquisadores e técnicos com experiência
Industrial para que todo o conhecimento Implícito
seja colocado numa forma acessível aos usuários

quase impossível a reposição das per-
das de especialistas, motivadas pela
competição externa ou por aposenta-
dorias precoces, que, lamentavelmen-
te, são estimuladas pela própria carreira
pública. O resultado tem sido uma pro-
gressiva diminuição na qualidade das
equipes, não apenas em número, mas,
principalmente, em termos da compe-
tência individual dos pesquisadores.

Uma instituição de pesquisa, para
se credenciar como suporte da ativida-
de industrial, tem que ser flexível. A
estrutura de órgão público dificulta so-

relatórios técnicos, artigos científicos e anotações
pessoais do pesquisador. É preciso um esforço con-
centrado de pesquisadores e técnicos com experiência
industrial, para que o conhecimento implícito seja
colocado numa forma acessível aos usuários finais.

E quanto à capacidade de gerar e transferir novos
conhecimentos?

Sabemos que a competência de uma instituição de
pesquisa depende, basicamente, de dois fatores: pes-
soal especializado e qualificado em vários níveis e
equipamentos modernos. Se tomarmos esses dois
fatores como paradigmas da qualidade de nossas
instituições de pesquisa, podemos afirmar que estamos
muito mal. Não que não haja pessoal qualificado e
especializado, não que não haja equipamentos moder-
nos.

bremaneira a sua agilidade. Rapidez na
contratação e dispensa de especialistas,

visando suprir necessidades de projetos específicos,
velocidade no processamento de compras, flexibilida-
de na gestão financeira, possibilitando a transposição
de recursos de uma rubrica para outra, como forma de
otimizar a alocação de recursos entre projetos, são
condições indispensáveis para garantir resultados que
assegurem ao setor produtivo a competitividade alme-
jada. Para ser competitivo não bastam boas idéias, -é
preciso que elas sejam colocadas no mercado antes
que os concorrentes o façam.

É bom lembrar que, há 20 anos, o Instituto de
Tecnologia Industrial do Estado de Minas Gerais (ff1)
encerrou suas atividades exatamente sob a alegação de
que, como órgão da administração direta do Estado,
não tinha a agilidade exigida pelo florescente parque
industrial mineiro. Foi então substituído pela Funda-
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ção Centro Tecnológico de Minas Gerais, que, por sua
configuração jurídica, sanava os problemas diagnosti-
cados no ff1. Estamos, sem qualquer dúvida, na
mesma situação de 20 anos atrás, no que concerne à
capacidade de nossos centros tecnológicos de servi-
rem como instrumentos do aumento da competitividade
de nossas empresas.

Um esforço tem sido feito, pelas administrações
dos órgãos, no sentido de suprir essas deficiências
através da prestação de serviços e atendimento a
consultas de empresas. Infelizmente, ou talvez feliz-
mente, um expressivo segmento da nossa indústria
começa a precisar de mais do que isto. Para um bom
número de empresas, a fase do
controle de qualidade já não é
mais o grande problema. O que se

	

deseja, nessas empresas, são solu-	de pro d u i
	ções para problemas que dificul-	adequadi

tam a mudança de patamar

	

tecnológico. E para isto os nossos	nossa i n
	centros ainda não estão prepara-	que a m

dos adequadamente.

	

A Fapemig, criada e	capacid
	instrumentalizada pela Assembléia	ciência,

Constituinte com recursos sufici-

	

entes para formar especialistas e	para, cor
	financiar projetos de interesse da	tituição, i

sociedade, pouco tem podido fa-
zer. A instabilidade na liberàção
de recursos, que têm, em média,
atingido pouco mais que 10% do previsto pela Cons-
tituição, para cada ano, inviabiliza qualquer planeja-
mento de formação de pessoal ou de solução dos
problemas demandados aos centros de pesquisa.

Também na saúde e na agropecuária, setores
básicos para o desenvolvimento do nosso Estado, o
suporte científico e tecnológico oferecido pelas nossas
instituições estaduais está bem abaixo do mínimo
desejável.

A Fundação Ezequiel Dias, responsável pela pro-
dução de fármacos e imunobiológicos para distribui-
ção na rede pública hospitalar e pelas vigilâncias
epidemiológica e sanitária de alimentos, não dispõe de
um centro de pesquisas compatível com o tamanho da
sua responsabilidade social. Apesar de contar com um
pequeno grupo competente de pesquisadores, o cen-

tro tem sofrido, ao longo dos tempos, com a incapa-
cidade dos administradores públicos de perceberem a
importância de seu papel na melhoria da qualidade de
vida de nosso povo.

A Epamig, por sua vez, já teve, no passado,
reconhecimento internacional. Com a perda em massa
de pesquisadores, carece agora de "massa crítica" de
profissionais para atender a toda a demanda do setor
agropecuário mineiro.

Na verdade, não falta muito para que a nossa infra-
estrutura de produção de conhecimento seja instru-
mento adequado ao aumento da competitividade de
nossa indústria e à melhoria da qualidade de vida de

nosso povo, tornando Minas moderna.
Falta o reconhecimento de que a modernidade é

diretamente dependente da permanente capacidade de
inovar. Inovar na cultura, inovar na ciência, inovar na
tecnologia. Como consta de relatório do "Office of
Technological Assessment", do Congresso norte-ame-
ricano: "A longo prazo, nem o país nem os seus
cidadãos podem controlar, nem influir sobre o que
não conseguem produzir com competência ".

Falta também vontade política para, com os recur-
sos que já estão autorizados pela nossa Carta Magna,
dar o passo decisivo para a modernidade.

* Paulo Gazzinelli, coordenador de Pesquisas da
PUC—MG e consultor em Política, Planejamento e
Gestão de C&T,foi diretor científico  da Fundação de
Amparo à Pesquisado Estado de Minas Gerais (Fapemig)

Não falta muito para que a nossa infra-estrutura
ão de conhecimento seja instrumento

o ao aumento da competitividade de
dústria. Falta o reconhecimento de
odernidade depende de permanente
ide de inovar. Inovar na cultura, na
na tecnologia. Falta vontade política
n os recursos já autorizados pela Cons-
lar o passo decisivo para a modernidade
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