
CNPq quer dobrar o orçamento em 4 anos 
O novo presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 
Glaucius Oliva, tomou posse, em 27 de janeiro, anunciando a meta de aumentar o orçamento da 
agência federal de fomento à pesquisa para R$ 3,5 bilhões em quatro anos. Como o CNPq aplicou 
R$ 1,85 bilhão em 2010, o aumento significaria praticamente dobrar os investimentos. "Esta é 
uma meta ousada, mas assim devem ser as metas", afirmou Oliva em seu discurso de posse, 
em Brasília. Diretor da área de Engenharias, Ciências Exatas e Humanas e Sociais do CNPq 
desde o ano passado, Oliva assumiu a presidência do órgão no lugar do físico Carlos Alberto 
Aragão, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

Ao lado do desejo de au
mentar os recursos para bolsas 
e fomento à pesquisa, o novo 
presidente do C N P q defendeu 
a ideia, repetida pelo ministro 
da Ciência e Tecnologia, Aloizio 
Mercadante, desde sua posse, 
de "fazer mais com menos". "Te
mos a certeza de que, com os 
mesmos recursos, poderemos 
fazer muito mais, se os procedi
mentos burocráticos forem sim
pl i f icados" , d iscursou O l i va , 
após defender a modernização 
dos processos e sistemas de 
gestão do C N P q . 

A despeito do intuito de "fa
zer mais com menos", Oliva de
fendeu a preservação dos orça
mentos para ciência, tecnolo
gia e educação da contenção 
fiscal, cujo anúncio é esperado 
para meados de fevereiro. 

"Somos conscientes da se
veridade do momento econô
mico, o qual exige de todo o 
governo redobrado esforço de 
contenção de despesas, mas 
vamos lutar, e muito, sob a lide
rança de nosso ministro Aloizio 
Mercadante, para mostrar que 
os investimentos em ciência, 
tecnologia e inovação devem 
ser preservados para aumentar 
a competitividade da indústria 
nacional e promover o desen
volvimento do país", diz trecho 
do discurso de Oliva, disponível 
no site do C N P q . 

Para isso, ele cobrou a partici
pação da comunidade científica. 
"Não basta apenas mais dinhei
ro. Nós, da comunidade científi
ca, temos que fazer mais ciência, 
de melhor qualidade, e mais 
antenada com os grandes pro
blemas nacionais", discursou 
Oliva, que é professor do Instituto 
de Física de São Carlos, da Uni
versidade de São Paulo (USP). 

Ciência e sociedade - O maior 
envo lv imento dos c ient is tas 
com a sociedade é uma das 
ide ias - fo rças repet idas por 
Oliva desde a indicação de seu 
nome para a presidência do 
C N P q , em 10 de janeiro. Para 
ele, esse envolvimento está re
lacionado com a disposição de 
os governos manterem os in
vestimentos na área. 

"Cada vez mais, ciência é 
uma coisa cara e é financiada 
com os impostos pagos pela 
sociedade. Portanto, a socieda
de precisa estar informada so
bre o que estamos fazendo, até 
para nos defender, por exem
plo, na hora de fazer cortes no 
orçamento do governo federal", 
afirmou Oliva em entrevista a O 
Estado de SP, em 23 de janeiro. 

Para Oliva, parte da falta de 

tratamento prioritário para a ci
ência e a tecnologia no Brasil é 
responsab i l idade da própria 
comunidade científica. 

"Ainda não encaramos como 
parte essencial de nossa mis
são acadêmica a divulgação da 
ciência. As pessoas ainda acham 
que isso é perfumaria, mas é 
questão de sobrevivência da ci
ência", disse ao Estadão. 

Outras ideias-forças difundi
das por Oliva em entrevistas e 
repetidas em seu discurso de 
posse são a modernização da 
gestão no apoio à pesquisa, a 
desburocratização das ativida
des científicas (com mudanças 
nas leis), o incentivo à inovação 
e a modificação dos critérios de 
avaliação tanto de propostas 
submetidas em editais quanto 
da produção científica. 

O jornal O Estado de SP, por 
exemplo, destacou na entrevis
ta com Oliva a "criação de um 
novo marco legal" como priori
dade. Para o presidente do 
C N P q , as leis devem atender as 
necessidades das atividades de 
pesquisa na gestão de recur
sos, importações e contratação 
de pessoas. 

"Ainda estamos submetidos 
a um regime de compras públi
cas igual ao do trabalho buro
crático do governo. Mas para 
fazer pesquisa é preciso mais 
flexibilidade" afirmou Oliva na 
entrevista. "É preciso lutar para 
ter uma lei que ampare a aplica
ção de recursos de forma mais 
ágil, mais desburocratizada e 
mais eficiente", completou, as
sociando as mudanças na le
gislação com a vontade de mo
dernizar práticas de gestão e 
dar eficiência aos gastos públi
cos, no intuito de "fazer mais 
com menos". 

Segundo Oliva, o momento 
atual é propício para mudar as 
leis. "Temos um ministro da C i 
ência e Tecnologia que é uma 
liderança política. Não há opor
tunidade melhor do que essa" , 
disse ao Estadão. 

Em mandato de oito anos 
como senador, Aloizio Merca
dante foi líder do governo e da 

bancada do PT no Senado. Mi
litante histórico do partido, é 
considerado integrante do "nú
cleo duro" do PT. 

"Ele conhece a área com de
talhes e, ao mesmo tempo, co
nhece todos os meandros polí
ticos por ter sido parlamentar 
tanto tempo", ponderou Oliva 
na entrevista. 

Sobre burocracia e altera
ções no marco legal, o presi
dente do C N P q destacou, no 
discurso de posse, uma reunião 
ocorrida, em 26 de janeiro, en
tre o Ministério da Ciência e 
Tecnologia (MCT), o C N P q , a 
Receita Federal e a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitá
ria (Anvisa), para tratar da sim
pl i f icação da importação de 
insumos para pesquisa. 

Avaliação - Em relação aos cri
térios de avaliação, Oliva foi en
fático ao defender alterações. 
Para ele, mexer nos critérios faz 
parte da modernização da ges
tão do C N P q . Em seu discurso 
de posse, Oliva defendeu crité
rios capazes de privilegiar "a qua
lidade da ciência, a inovação e 
a multidisciplinaridade". "Temos 
consciência de que o modelo 
de avaliação de projetos e pes
soas delineia a produção cien
tífica e tecnológica resultante, e 
é premente rever estes procedi
mentos", completou. 

Na entrevista ao Estadão, 
Oliva foi mais específico. Se
gundo ele, o atual sistema de 
avaliação valoriza o número de 
publicações e o fator de impac
to, o que leva pesquisadores a 
publicar mais e procurar revis
tas de alto impacto. 

"É preciso introduzir no siste
ma de avaliação fatores que ga
rantam a qualidade e que pro
movam as abordagens multidis
ciplinares", afirmou, para arre
matar: "Não se deve olhar ape
nas o número de publicações". 

Ainda na entrevista, o novo 
presidente do C N P q sugeriu que 
as alterações no sistema de ava
liação poderão vir associadas a 
novas modalidades de apoio à 
pesquisa. "A gente tem pensa
do em ter um edital para pesqui
sa de fronteira", adiantou Oliva. 

A chamada não seria separa
da por áreas do conhecimento e 
procuraria colocar o foco na qua
lidade da proposta, em vez de 
privilegiar o currículo do pesqui
sador. "O mais importante na 
avaliação vai ser o projeto e não 
o currículo do pesquisador. Hoje, 
o que pesa mais é o currículo do 
camarada. Eu queria editais em 
que o projeto fosse o protagonis
ta", explicou. (Vinicius Neder) 
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