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Empresas precisam de mais ousadia
Para pesquisador, indústria
deve investir em inovação para
alcançar liderança internacional

Martha San Juan França
mfranca@brasileconomico.com.br

A concentração do emprego de
doutores em instituições de ensi-
no é comum em todos os países,
mas a proporção brasileira parece
exagerada. Esta é a opinião de
Eduardo Viotti, coordenador da
publicação Doutores 2010: estu-
dos da demografia da base técni-
co-científica brasileira, do Cen-
tro de Gestão de Estudos Estraté-
gicos, ligado ao Ministério da
Ciência e Tecnologia. Segundo
ele, essa concentração, por um
lado, é consequência do recente
processo de amadurecimento,
crescimento e diversificação da
universidade brasileira, especial-
mente da própria pós-graduação.
Por outro lado, está associada à
baixíssima tradição que as em-
presas nacionais ou multinacio-
nais existentes no Brasil têm de
realizar atividades de pesquisa e
desenvolvimento.

A boa notícia, de acordo com
Viotti, é o fato de que os demais
setores da sociedade estão au-
mentando significativamente a
contratação de doutores. “A in-
dústria da transformação ainda
emprega uma quantidade muito
reduzida, mas a proporção tem
crescido continuamente ao longo
dos últimos anos”, diz .

A cota da indústria
Os números da pesquisa mostram
que menos de 1% dos doutores ti-
tulados em 1996 estavam empre-
gados em 2008 na indústria de
transformação. Entre os titulados
em 2006, essa proporção era de
2%. Isso indica que o emprego no
segmento teria crescido quase
500% entre 1996 e 2006.

Viotti acredita que serão ne-
cessários aumentos mais do que
proporcionais na formação de
doutores nas áreas de engenha-
rias, ciências exatas e da terra e
nas biológicas. Mas as empresas
também precisam fazer a sua
parte. “Elas precisam se dar con-
ta do enorme potencial que essa
mão de obra altamente qualifi-

cada representa. Em especial,
precisam investir mais em ativi-
dades de pesquisa, desenvolvi-
mento e inovação tecnológica.”

O pesquisador salienta que as
empresas brasileiras precisam ou-
sar mais, investindo em inovação
e buscando alcançar competitivi-
dade e liderança em mercados in-
ternacionais. É preciso também,

segundo afirmou, que as empre-
sas que são líderes nos setores tec-
nologicamente mais avançados,
que em sua maioria são de capital
estrangeiro, façam um esforço
para investir em pesquisa e de-
senvolvimento no Brasil, em vez
de adotarem estratégia tecnológi-
ca passiva e apenas absorverem o
que foi gerado fora. ■

Concentração
de doutores na
universidade está
associada à
baixíssima tradição
das empresas
brasileiras e
multinacionais
de realizar atividades
de pesquisa e
desenvolvimento
no Brasil Porcentagem de doutores formados no Brasil em 1996 e em 2006 que 

estavam empregados em 2008 em cinco áreas de atividade econômica
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