
FOCO NA 
COMPETITIVIDADE 

O incentivo à pesquisa científica por meio de distribuição de bolsas 
pode elevar o Brasil a patamares respeitáveis da produção de ciência, 

tecnologia e inovação no mundo 

m um mundo onde a dependência 
tecnológica é a crônica anuncia-
da da subserviência econômica, o 

programa Ciência sem Fronteiras, realizado 
conjuntamente pelo Ministério da Educa-
ção e o da Ciência e Tecnologia, se constitui 
em momento de extrema pertinência para o 
país. As metas do programa são ambiciosas, 
prevendo a concessão, até 2014, de 100 mil 
bolsas de estudos, nas melhores universida-
des internacionais, para pesquisadores, pós-
doutorados e cerca de três mil estudantes de 
nível médio. A idéia é promover, de maneira 
rápida, o desenvolvimento tecnológico e es-
timular os processos de inovação, por meio 
da mobilidade internacional docente, dis-
cente de graduação e pós-graduação, de pós-
doutorandos e pesquisadores, estimulando a 
inserção das pesquisas feitas nas instituições 
brasileiras nas melhores ex-
periências internacionais. 

Serão 40 mil bolsas por 
meio da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes), 
organismo responsável pela 
promoção e avaliação da 
pós-graduação stricto sensu 

no sistema nacional de en-
sino, e 35 mil por intermédio do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), significando investi-
mento público de R$ 3,16 bilhões. Outras 25 
mil ficarão a cargo da iniciativa privada, cuja 
participação é igualmente importante e per-
tinente. Trata-se, portanto, de um projeto 

São inegáveis os avanços observados nos 
últimos anos na área acadêmica, conforme 
se pode constatar em dados da Capes. Hoje, 
as universidades nacionais formam cerca de 
12 mil doutores por ano, o país também já al-
cançara, em 2008, a 13a posição no ranking 
mundial da produção científica. Naquele 
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ano, a publicação de artigos científicos atin-

giu a expressiva marca de 30.451. Confor-

me o estudo Science, Tecnology and Industry 

Outlook 2010, recentemente divulgado pela 

Organização para Cooperação e Desenvol-

vimento Econômico (OCDE), a participa-

ção do Brasil nas publicações mundiais de 

artigos científicos (1,6%, em 2008) supera a 

de vários países desenvolvidos, como Sué-

cia, Suíça, Bélgica e Holanda. O número de 

doutores per capita em nosso país t ambém 

supera o pa tamar médio da OCDE. 

No entanto, esses avanços não se refletem 

em indicadores determinantes da pesquisa e 

inovação aplicadas à competitividade, con-

forme diz o próprio estudo da OCDE. Em 

2008, o Brasil registrou somente 0,3 paten-

tes triádicas (com validade na Europa, Esta-

dos Unidos e Japão) por milhão de habitan-

tes. No período entre 2003 e 2005, apenas 

3,6% das empresas brasileiras introduziram 

produtos novos no mercado, índice que está 

muito abaixo da média dos países desenvol-

vidos. Em 2007, a participação de graduados 

em ciência e engenharia no total dos recém-

formados brasileiros foi de 11%, o que repre-

senta metade da média da OCDE. 

Em contraste com o Brasil, a Coréia do 

Sul, cujo salto na área do ensino, ciência e 

pesquisa foi fator determinante para o de-

senvolvimento, registra mais de 2,5 mil pa-

tentes e o Japão mais de três mil por gru-

po de um milhão de habitantes. A China, o 

emergente que de maneira mais acirrada 

compete conosco nos mercados internacio-

nais, promove crescimento de 9,4% ao ano 

de pessoal qualificado em ciência e tecnolo-

gia, cujo número absoluto (1,4 milhão) prati-

camente já se igualou ao dos Estados Unidos. 

A inovação na China também apresentou 

evolução bastante expressiva entre os anos 

de 2004 e 2006, 15% das empresas do país 

introduziram produtos novos no mercado e 

a sua economia já está entre as doze maiores 

quanto à participação no total mundial de 

patentes triádicas. 

O Brasil ocupa a 13a posição mundial em 

produção científica, mas é apenas o 47° em 

inovação e precisamos pôr fim a esse des-

compasso. É o que se espera do Ciência sem 

Fronteiras, que atinja per t inentemente seu 

foco para a produção de pesquisa, inovação 

e desenvolvimento aplicados à competitivi-

dade, contribuindo para a multiplicação das 

exportações de bens com valor agregado, 

a criação de empregos, o crescimento sus-

tentado da economia e, portanto, a melhor 

distribuição de renda. • 
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Text Box
Fonte: Ensino Superior, São Paulo, ano 14, n. 157, p. 40-41, out. 2011.




