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Nesse campo, os desafios do Brasil se apresentam em cascata O
país deve aumentar o número de pesquisadores em geral, pois
dispõe de apenas 700 por milhão de habitantes; a Coreia tem 4.500
e os Estados Unidos 4.700.
É necessário, ainda, número maior de pesquisadores nas empresas - são pouco mais de 41 mil, enquanto na Coreia eles são quase
170 mil e nos Estados Unidos somam mais de 1 milhão. E, por fim, é
necessário, entre os pesquisadores que trabalham na indústria, aumentar o percentual de doutores; por aqui são apenas 3,5%, na
Coreia somam 6%, e nos Estados Unidos atingem 17%. O maior ou
menor número de doutores em atividades em P&D indica, portanto, o grau de competitividade de uma economia
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No que se pode chamar de "divisão mundial da inovação", há
os países líderes, que desenvolvem produtos e processos inovadores
em larga escala, e os seguidores, que compram ou, no máximo, abrigam fábricas desses produtos.
O Brasil, localizado entre os seguidores, ganhou reforço fundamental para suas pretensões de mudar de lado. Desde que assumiu a presidência do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), o engenheiro Glaucius Oliva
incluiu entre seus objetivos agregar ao principal órgão de financiamento à pesquisa a c a d ê m i c a no Brasil o papel de "apoia-
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dor t a m b é m da pesquisa dirigida à inovação tecnológica".
A decisão de Oliva era tão esperada quanto necessária Uma característica comum aos países de economia inovadora é a formação
de pesquisadores para a indústria O Brasil, até aqui, tem se dedicado a formar mestres e doutores apenas para a academia E há uma
diferença de essência entre uma atividade e outra O trabalho de
pesquisa feito na academia é caracterizado pelo desafio livre de
buscar novos conhecimentos (relevantes, de preferência), que são
registrados em artigos científicos e agregados ao ensino. Já a pesquisa na indústria visa objetivos prévios e específicos, como criar
ou melhorar um produto, processo ou serviço.

Para Glaucius Oliva, não é por meio de leis que se altera essa realidade, mas com a valorização, pelas agências de financiamento,
da produção científica dirigida à inovação. A Plataforma Lattes, do
CNPq, que abriga currículos de pesquisadores, por enquanto certifica a autenticidade apenas das atividades acadêmicas. Oliva informa que, em breve, no site da Plataforma haverá um campo em que
será possível comprovar atividades realizadas por pesquisadores
para empresas. O registro de dados sobre patentes e trabalhos em
parceria com empresas, por exemplo, ajudará as agências de financiamento na qualificação dos projetos dos pesquisadores que
querem se dedicar à inovação.

Oliva pretende ainda, nas novas cotas para os programas de
pós-graduação, incluir a concessão de bolsas extras para projetos
dirigidos à inovação tecnológica.
Outra iniciativa importante é que os programas de mestrado e
doutorado feitos em parceria com empresas sejam computados no
sistema de avaliação da pós-graduação.
Na verdade, ampliar e consolidar parcerias com empresas é
outro objetivo. Neste ano o CNPq já lançou um edital em conjunto
com a Vale e agora prepara outro, com a farmacêutica Glaxo
SmithKJine. E o programa que concede bolsas para pesquisadores
desenvolver projetos em empresas teve o orçamento ampliado de
R$ 30 milhões, em 2010, para R$ 40 milhões neste ano.
Oliva considera que entre as agências de financiamento e
as lideranças das instituições de ciência e tecnologia há uma
boa c o m p r e e n s ã o da i m p o r t â n c i a da inovação, mas reconhece que ainda é preciso sensibilizar os pesquisadores científicos para essa situação.
Ele está seguro de que é possível fazer ciência de qualidade
para solução de desafios do dia a dia.

Fonte: Mundo Project Management, Curitiba, ano 7, n. 40, p. 16, ago./ set. 2011.

