
REVISTA DO LEGISLATIVO166

Adriana Cláudia Teixeira de Souza
Consultora da Alemg

minas repete desempenho nacional na

ciência
e tecnologia

análise setorial



REVISTA DO LEGISLATIVO 167

Assim como o Brasil, Minas Gerais ainda não conseguiu superar questões cruciais na área de ciência e tecnologia. Desarticulação, baixa produção e

reduzida inovação, além da acanhada participação da iniciativa privada são alguns obstáculos a serem transpostos. Uma boa notícia é que a Fapemig tem

conseguido aperfeiçoar seus métodos de trabalho e alcançar resultados, mesmo sem o repasse dos recursos orçamentários que lhe são devidos. Apesar

disso, enquanto Minas não enfrentar todos os problemas do setor, não terá competitividade nos cenários nacional e internacional.
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O binômio Ciência e Tecnologia (C&T) é um conceito imanente à

noção de progresso. De fato, o conhecimento científico e tecnológico

tem constituído, em uma perspectiva civilizatória, o arcabouço de esfe-

ras vitais do empreendimento humano, nos segmentos intelectual,

social, econômico e cultural.

As políticas públicas, viabilizadas pelo Estado para suprir as deman-

das dos diversos setores do organismo social, não podem prescindir

da concorrência de conhecimentos basilares de natureza científica que

respaldem o planejamento, a construção e a sistematização de ações

orientadas para o desenvolvimento socioeconômico e a correção de

problemas de diversas ordens, que, potencial ou concretamente, ma-

nifestam-se nas contingências que caracterizam a vida em grupo. Os

esforços para garantir a educação e a saúde, bem como aqueles

orientados para conciliar o desenvolvimento com a necessidade

inadiável de preservar o meio ambiente, são exemplos de uma extensa

gama de ações que Estado e sociedade precisam engendrar e que

devem estar amparadas sobre os pilares do conhecimento científico,

ou seja, é fundamental o implemento de pesquisas básicas e aplicadas

e a facilitação do acesso a tecnologias apropriadas para que sejam

alcançados os resultados esperados.

No mundo contemporâneo, a capacidade de absorver e produzir

tecnologia está diretamente relacionada com o crescimento econômi-

co de longo prazo. Um acompanhamento da evolução econômica e

social de países que têm priorizado o investimento nas áreas científica

e tecnológica demonstra que há um visível incremento nos níveis de

renda em relação às nações que têm preterido a implantação de polí-

ticas que visem a esse fim. Não é necessário defender aqui a importân-

cia da ostensiva participação governamental nos rumos do desenvolvi-

mento científico, não apenas como ente financiador, mas também (e

essencialmente) como gestor competente de políticas de C&T. Essa

competência se traduz na capacidade de arbitrar o ponto de equilíbrio

entre prover demandas em nível abrangente, que visem à promoção

da qualidade de vida da população, e estimular a liberdade e a

criatividade dos pesquisadores em projetos que não têm aplicação

imediata, mas que podem produzir contribuições científicas e inova-

ções tecnológicas em longo prazo.
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 O Brasil envidou louvável esforço de construção de um sistema de

ciência e tecnologia nas últimas cinco décadas, esforço que o colocou

à dianteira da América Latina nesse setor. A despeito disso, verifica-se

que problemas cruciais ainda não foram superados, tais como a de-

sarticulação das políticas da área, baixa produção e inovação

tecnológica e acanhada participação do setor privado na produção de

C&T. Essas mazelas refletem-se na insatisfatória participação brasilei-

ra no cenário mundial da ciência e tecnologia: apenas 1% dos artigos

científicos publicados internacionalmente provém das pesquisas reali-

zadas no Brasil, segundo dados do Ministério da Ciência e Tecnologia.

Se no âmbito federal as carências do setor científico e tecnológico

são grandes, no âmbito estadual elas são ainda maiores. Investimen-

tos insuficientes e, em alguns casos, irrisórios, fragilidade e inconsistên-

cia das políticas governamentais e ausência de estratégias que aten-

dam à realidade de cada estado e do País acabam por perpetuar a

pobreza e as desigualdades regionais. Em São Paulo, o programa de

desenvolvimento científico e tecnológico remonta à década de 30. Não

é por acaso que, além de concentrar a produção científica, São Paulo

concentre também a riqueza do País. O estado paulista conta com a

garantia do repasse mensal regular de recursos vinculados à arreca-

dação tributária para as instituições integrantes do sistema de ciência

e tecnologia. Além disso, capta, por meio dos programas de auxílio à

pesquisa, aproximadamente metade das verbas federais reservadas

ao investimento em C&T.

Cotejando-se o panorama observado em São Paulo com a realida-

de do setor em Minas, verifica-se que a desproporção é imensa: a

comunidade de pesquisadores de Minas Gerais recebeu, entre 1998

e 2000, um aporte de recursos públicos aproximadamente dez vezes

menor do que o obtido pelos pesquisadores de São Paulo. Minas Ge-

rais também leva desvantagem em relação ao Rio de Janeiro, apesar

de, contraditoriamente, deter maior PIB. Enquanto o Rio responde por

18% da produção científica do País, Minas responde apenas por 8%.

É necessário analisar mais de perto o quadro da ciência e tecnologia

em Minas Gerais, para que se possa formar juízo mais consistente

sobre a situação da área em nosso estado, referente ao período de

1999 a meados de 2002. O arranjo institucional para a pesquisa em



REVISTA DO LEGISLATIVO170

Minas Gerais compõe-se de 12 instituições federais de ensino superior

(responsáveis pela grande maioria da oferta dos cursos de mestrado

e doutorado); 5 institutos de pesquisa, também mantidos pelo gover-

no federal; entidades estaduais que formam o conjunto de geração de

pesquisa e desenvolvimento (Cetec, FJP, Funed, Epamig, Feam, Emater,

Iga e Ipem); e 2 universidades estaduais (Uemg e Unimontes).

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais

(Fapemig) é a agência de fomento à pesquisa no Estado, cuja clientela

são as citadas instituições federais e estaduais, centros de pesquisa e

empresas públicas e privadas. Entidade redistributiva, responsável por

apoiar as outras instituições de pesquisa, visando ao desenvolvimento

científico e tecnológico do Estado, a Fapemig recebe a maior fatia de

recursos destinados à ciência e tecnologia no orçamento estadual.

Por esse motivo, para analisar o quadro da ciência e tecnologia no

Estado de Minas Gerais, é necessário que se examine a Fapemig, suas

condições de funcionamento e suas realizações.

A Constituição Estadual destinava à Fapemig 3% da receita orça-

mentária corrente ordinária, excluindo-se a parcela de arrecadação

de impostos transferidos aos municípios. A Emenda à Constituição nº

17, de 1995, reduziu esse percentual para 1%, mas, mesmo assim, a

Fapemig não tem recebido os repasses financeiros que lhe são devi-

dos. Grande parte do pagamento à instituição é feito de forma apenas

escritural, ficando retida no chamado Fundo de Recursos a Utilizar

(FRU) do Tesouro estadual, o que gera dívida do Estado para com a

entidade. Um cálculo aproximado demonstra que essa dívida alcançou

valor superior a R$ 500 milhões até o final de 2001.

No governo Itamar Franco, de 1999 a agosto de 2002, foram

liberados, em média, 32% dos recursos programados no orçamento

para a Fapemig, enquanto no governo anterior foram liberados 48%.

O repasse, além de insuficiente, tem sido bastante irregular, segundo

demonstram os balancetes mensais da fundação. Isso compromete o

seu desempenho operacional, pois muitos compromissos assumidos

pela instituição tiveram de ser interrompidos ou remanejados. O de-

monstrativo abaixo apresenta, em reais, o comparativo entre a pro-

gramação orçamentária e o que foi efetivamente repassado à Fapemig,

no período de 1999 a 2001:
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Entre 1995 e 1999, houve uma demanda por auxílio a projetos de

pesquisa de aproximadamente 6 mil solicitações. Devido à escassez e

irregularidade no repasse de recursos, até o início de 2000, o acúmulo

da demanda era de 1,4 mil projetos. Os projetos vêm sendo contrata-

dos conforme a disponibilidade financeira e os critérios definidos pelo

Conselho Curador da Fapemig, mas, em 2002, com o corte no de-

sembolso de recursos, apenas 22% dos projetos deverão ser atendi-

dos, originando novo acúmulo.

É preciso salientar, entretanto, que, não obstante todas as dificul-

dades que se apresentam à Fapemig, agravadas pela ausência de

uma política de contornos mais definidos para a ciência e tecnologia no

Estado, a instituição tem conseguido aperfeiçoar seus métodos de

trabalho, alcançando resultados bastante expressivos, especialmente

em 2001. Nesse ano, decretado o ano da ciência e da tecnologia, a

entidade recebeu um aporte de recursos superior ao transferido nos

anos anteriores, o que possibilitou o cumprimento satisfatório das li-

nhas de ação definidas.

A partir de 2001, a Fapemig privilegiou o atendimento dos projetos

de demanda induzida em detrimento dos projetos de demanda espon-

tânea. Isso significa um grande avanço na política de C&T em Minas

Gerais, uma vez que os recursos, sob a forma de financiamento aos
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projetos induzidos, são canalizados conforme a sua adequação a um

plano que estabelece prioridades para o desenvolvimento social e eco-

nômico do Estado, de acordo com programação elaborada pelo Con-

selho Estadual de Ciência e Tecnologia (Conecit). Houve, com isso, alte-

ração no perfil das áreas financiadas pela Fapemig. Anteriormente, o

setor de ciências agrárias deteve, por vários anos, o maior percentual

dos recursos na modalidade de auxílio à pesquisa. Após o implemento

dos projetos induzidos, as áreas de Biologia e Biotecnologia passa-

ram a ocupar o primeiro lugar. Mesmo o atendimento à demanda

espontânea foi racionalizado, por meio da reformulação e do estabe-

lecimento de novos critérios de análise e julgamento baseados no

mérito científico.

Também em 2001, a Fapemig, pela primeira vez, financiou ativida-

des de ciência e tecnologia para empresas privadas, juntamente com

o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais (BDMG). Os

resultados são promissores, pois a nova modalidade de financiamento

amplia o campo de atuação da instituição para além dos espaços aca-

dêmicos e ganha maior força de penetração no interior do Estado.

Metade das propostas recebidas e mais da metade das propostas

recomendadas partiram de empresas situadas no interior. Também o

Programa de Capacitação de Recursos Humanos foi ampliado para

atender a empresas privadas.

Intensificou-se também, nesse período, o relacionamento da

Fapemig com a Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg). As

duas instituições programaram em conjunto eventos de interesse da

ciência e tecnologia no Estado, entre outras ações. Foi incrementado o

fomento à inovação no setor empresarial, por meio do apoio às em-

presas de base tecnológica, à gestão de incubadoras e à implantação

de parques tecnológicos.

No entanto, o progresso verificado no último ano certamente não

se repetirá em 2002. Segundo relatório da Diretoria Administrativa e

Financeira da Fapemig, que apresenta dados de janeiro a agosto de

2002, houve queda considerável no repasse de recursos do Tesouro

estadual em relação a 2001. A previsão inicial para liberação em 2002

era da ordem de 54,78% do orçamento. Em agosto, foi comunicado à
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diretoria da Fapemig que haveria uma redução para 26,81% do orça-

mento aprovado, ou seja, 32,81% a menos do que o disponível em

2001. Esse fato impediu a contratação de projetos já selecionados e

interrompeu a execução de programas como o Programa de

Capacitação de Recursos Humanos (PCRH), voltado para as institui-

ções estaduais de pesquisa. Dados obtidos no Siafi/MG demonstram

que, até o final de setembro de 2002, a Fapemig havia recebido me-

nos de R$ 15 milhões dos R$ 84 milhões que deveriam ser destinados

à fundação no exercício. Novas bolsas de pesquisa não deverão ser

concedidas até dezembro de 2002. Da mesma forma, teve de ser

suspenso o atendimento às solicitações para a participação de pesqui-

sadores em eventos e congressos.

Verifica-se, pelo quadro aqui apresentado, que não são pequenos

os desafios que se apresentam para o desenvolvimento da ciência e

tecnologia no Estado de Minas Gerais para os próximos anos. Um

persistente trabalho de articulação, nos níveis federal e estadual, entre

os formuladores de políticas e diretrizes para o setor, o uso adequado

do aparato governamental e uma reserva de recursos condizente com

a missão e a responsabilidade do Sistema Estadual de Ciência e

Tecnologia são condições imprescindíveis para que o Estado de Minas

Gerais alcance posição de maior competitividade no cenário nacional e

internacional.

Nesse sentido, faz-se urgente maior participação do setor produti-

vo no desenvolvimento de C&T, não só em Minas Gerais, mas também

no Brasil, pois empresas que sejam � ou possuam o potencial para se

tornarem � hábeis em inovação garantirão ao Estado posição vantajo-

sa nos mercados mundiais, em constante mutação. Nos países eco-

nomicamente mais desenvolvidos, há uma forte tendência de transfor-

mação dos parques produtivos na direção da produção de bens de

alta tecnologia, que têm um peso crescente no Produto Interno Bruto

(PIB) desses países.

Por fim, a ciência e a tecnologia mineiras precisam encontrar for-

mas mais eficazes de traduzir o seu potencial em resultados concretos

para a melhoria da qualidade de vida e superação das desigualdades

e injustiças sociais, reforçando uma conduta ética que valorize a digni-

dade e a vida dos cidadãos mineiros.


