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Acultura inovadora se
espalha pelas empre-
sas nacionais, mas, no
Brasil, quem absorve

o maior número de cientis-
tas continua sendo a acade-
mia, em um cenário distinto
dos países desenvolvidos.
Segundo consultores, a ex-
plicação para isso é o fato de
ainda ser pequeno no País o
número de centros de pes-
quisa  e  desenvolvimento
(P&D) de grandes empresas.
Este panorama, no entanto,
gradativamente se  al tera.
Grandes multinacionais co-
mo General Eletric (GE), Sie-
mens, Halliburton e L’Óreal
estão se instalando em par-
ques tecnológicos por aqui,
o que certamente elevará a
demanda por pesquisadores. 

Segundo dados da Plata-
forma Lattes  do Conselho
Nacional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico
(CNPq), que integra bases de
dados de profissionais, gru-
pos de pesquisa e institui-
ções de todo o País, no ano
passado foram incluídos
331.529 novos currículos no
sistema, o que eleva seu total
para mais de 2,07 milhões de
pesquisadores em potencial,
excluídos os cerca de 400 mil
que estão há mais de quatro
anos sem atualização. 

Por região, o Sudeste está
em primeiro, com 879 mil cur-
rículos, seguido por Nordeste,
com 413 mil,  Sul (394 mil),
Centro-Oeste (234 mil) e Nor-
te (148 mil).  Em relação às
áreas do conhecimento, a li-
derança é das ciências da saú-
de (255 mil), que é acompa-
nhando pelas sociais aplica-
das (224 mil), humanas (206
mil),  exatas e da terra (133
mil), biológicas (91 mil), enge-
nharias (83 mil), agrárias (77
mil) e lingüística, letras e artes
(77 mil). O restante não infor-
mou área de atuação. 

Pouco diálogo

O sócio-diretor da consul-
toria da recrutamento Hor-
ton International, Ugo Bar-
bieri, explica que os centros
de P&D ainda estão concen-
trados nos países onde ficam
as matrizes das grandes cor-
porações,  ou seja,  fora do

Brasil. Outro motivo seria a
falta de diálogo entre as uni-
versidades,  companhias e
consultorias, afirma Barbieri. 

Na avaliação do sócio-pre-
sidente da consultoria em-
presarial Crescendo Kea&Par-
tners, Frédéric Donier, ainda
existe muita distância entre
os acadêmicos e as empresas.
Donier defende que é preciso
existir  mais troca entre os
dois lados. “Primeiro é preci-
so aproximá-los fisicamente,
criando pólos de pesquisa
próximos das companhias.
Outra solução é realizar mais
fóruns de debates, com temá-
ticas específicas, onde ambos
troquem ideias”, diz.

Ainda assim, segundo Do-
nier,  há bons exemplos de
parcerias entre empresas e a
academia, casos da Universi-
dade Federal do Rio de Janei-
ro (UFRJ) com a Petrobras e
do Instituto Tecnológico de
Aeronáutica (ITA) com a Em-
presa Brasileira de Aeronáu-
tica (Embraer). “A inovação
tecnológica não ocorre sem
uma boa gestão”, ressalta o
consultor da Horton Inter-
national, Ugo Barbieri, expli-
cando que somente aquelas
companhias que têm admi-
nistração orientada para a
melhoria dos negócios con-
seguem se sobressair.

Remuneração 

O pesquisador titular da
Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), Eloi Garcia, desenvolve
pesquisas desde o segundo
ano da faculdade, há pelo me-
nos 50 anos. Formado em me-
dicina veterinária e doutor
em biologia molecular, Garcia
já passou pela Universidade
Federal Rural do Rio de Janei-
ro (UFRRJ), pela Universidade
Federal Fluminense (UFF) e,
desde 1980, está na Fiocruz.
“Até hoje, portanto, só traba-
lhei no mundo acadêmico”,
ressalta Garcia.

O tempo de formação mé-
dio de um pesquisador soman-
do graduação, mestrado e dou-
torado fica entre 12 e 15 anos.
Garcia relembra que não é pos-
sível mais trabalhar como pro-
fessor ou pesquisador sem o
título de doutor, que é exigên-
cia em todos os concursos.
“Aqui no Brasil ainda não é
costume, mas na Europa a

maioria dos doutores estão
trabalhando na indústria”, afir-
ma. “Quase todos os produtos
são desenvolvidos fora do País,
mas não é por falta de interes-
se da classe científica”, acres-
centa Garcia. 

Meritocracia

Segundo o pesquisador da
Fiocruz, na área científica tu-
do é gerido pela meritocra-
cia.  A remuneração,  por
exemplo, varia de acordo com
a experiência, histórico e pre-
paração de cada um. Para um
iniciante que presta concur-
so público, a bolsa média pa-
ra dedicação exclusiva em
um projeto é de R$ 9 mil.

Potencial 

Entre as áreas que possuem
maior campo para pesquisas
no Brasil, Donier cita biolo-
gia, veterinária e química, es-
tas voltadas para o agrobusi-
ness. Outros segmentos inte-
ressantes são a arquitetura e
engenharia, para trabalhar no
desenvolvimento de técnicas
de construções de baixo custo
e materiais modernos, ener-
gia solar e áreas humanas co-
mo psicologia e sociologia. “O
governo ainda é quem mais
absorve a mão de obra de pes-
quisa”, conclui.

Para aqueles que desejam
ingressar neste mercado, Eloi

Garcia sugere que comecem
o quanto antes o trabalho
dentro de laboratór io nas
universidades.

“O estudante deve procu-
rar um local para trabalhar
ainda durante seus cursos de
graduação”, reforça Garcia,
acrescentando que é preciso
ter muita disciplina e estudar
bastante. “Para quem olha de
fora, a profissão parece gla-
mourosa, mas na realidade é
um cotidiano de repetições e
testes”, explica. 

Formação

A preparação dos cientis-
tas e pesquisadores inclui
cursos de graduação, mestra-
do, doutorado e até mesmo
pós-doutorado. 

De acordo com Garcia,
praticamente todos os con-
cursos públicos em institu-
ições de ensino no País exi-
gem este tipo de preparação,
salvo raras exceções. 

O pesquisador da Fiocruz,
no entanto, alerta que em al-
gumas localidades das re-
giões Norte e  Nordeste do
País existem concursos de ní-
vel de mestrado, mas isso es-
tá acabando. 

“Nas regiões Sul e no Su-
deste o mercado já está fi-
cando bastante concorrido.
Há concursos em que a con-
corrência fica em 30 douto-
res por vaga”, exemplifica.

Profissão
cientista
Apesar das empresas estarem
despertando para a importância dos
investimentos em pesquisa e
desenvolvimento (P&D), a maioria dos
pesquisadores brasileiros continua na
academia. Altamente qualificados,
profissionais têm remuneração média
inicial de R$ 9 mil 
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No Brasil ainda não é costume, mas 
na Europa a maioria dos doutores estão
trabalhando na indústria. Quase todos 
os produtos são desenvolvidos fora 
do País, mas não é por falta de 
interesse da classe científica.”

Eloi Garcia
Pesquisador titular da Fiocruz
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LEITOR PERGUNTA

Ora vejam! O programa que bate recordes de audiência é o
julgamento do mensalão. Brasileiros de norte a sul do país
ligam a tevê e lá ficam com os olhos colados na telinha. Os
ministros fazem jus ao sucesso. Falam uma língua que a
maioria da população entende.Viva! Só de vez em quando
um ou outro têm recaída.
A sessão de quarta ganhou atração extra. Relator e revisor
se estranharam. Trocaram gentilezas sem vênias e exce-
lências. O povo sabido não deixou por menos. Chamou a
discussão de bate-boca. Aí, pintou a dúvida. Qual o plural
da duplinha?
Bate-boca joga no time de arranha-céu, guarda-roupa,
beija-flor, vira-lata, caça-níquel. O primeiro elemento, in-
variável, não muda. Só o segundo se flexiona: bate-bocas,
arranha-céus, guarda-roupas, beija-flores, vira-latas, ca-
ça-níqueis.

É campeão
Viva! O Santos bateu a Universidad de Chile por 2X0.
Com a vitória, conquistou a Recopa Sul-Americana. Pal-
mas pra ele. E, pra nós, uma diquinha. Sul e norte pedem
hífen na formação de adjetivos pátrios. É o caso de sul-
americano, sul-coreano, sul-vietnamita, sul-asiático,
norte-americano, norte-coreano. 

Caxirola 
Adeus, vuvuzela. Abra alas para a caxirola. Criada e
batizada pelo músico baiano Carlinhos Brown, a po-
lissílaba é instrumento de percussão para a Copa de
2014. O nome vem de caxixi. Que bicho é esse? É o
chocalho usado pelos tocadores de berimbau. Que
nos traga sorte!

Duas festas, um cuidado
Em 27 de setembro há duas comemorações. Uma: Cos-
me e Damião. A meninada fica assanhada pra receber
docinhos. Nós correspondemos. Damos. Damos. Damos.
A outra: dia da doação. Com ele, a conjugação do verbo
doar entra em cartaz. A 1ª pessoa do singular do presente
do indicativo impõe cuidados. É que o acento do hiato oo
perdeu o chapeuzinho. Agora aparece sem lenço e sem
documento: eu doo, ele doa; eu voo, ele voa; eu coroo, ele
coroa; em perdoo, ele perdoa.

O conceito de cada um
Não há uma verdade. Há muitas. A variedade depende do
olhar de cada um. Eduardo Galeano prova: 

A Igreja diz: O corpo é uma culpa.

A ciência diz: O corpo é uma máquina.

A publicidade diz: O corpo é um negócio.

O corpo diz: Eu sou uma festa.

Ursinho doidão
"Viver é negócio muito perigoso", dizia Guimarães Ro-
sa. "Viver é negócio pra lá de perigoso", acrescentamos
nós. Perigoso e chato. Como quem não quer nada, mil
olhos e mil ouvidos nos veem e nos escutam. Ao menor
descuido, lá vamos nós prestar contas à Justiça. O big
brother começou com a língua. Cuidados se impõem
pra não tropeçar no politicamente incorreto. Depois,
atacou os livros. Até a obra As caçadas de Pedrinho, de
Monteiro Lobato, caiu em desgraça. Tachada de racista,
corre o risco de banimento das salas de aula e das bi-
bliotecas escolares. 
A mais recente investida partiu do delegado Protóge-
nes Queiroz, hoje deputado federal. A vítima: o filme
Ted, em cartaz nas principais salas de cinema. A pelí-
cula tem indicação para 16 anos. Ele levou o filho de
11. Indignado com a cena em que o ursinho fuma ma-
conha, pediu a censura do filme. Depois, recuou. Pro-
pôs 18 anos.
Cruz-credo! Como nesta vida nada se perde, tudo se
aproveita, vale a etimologia de censura. A palavra vem
do latim censura (condenação). Pertence à família de
censo, que originou censor. Entre os romanos, censor
era a pessoa que recenseava a população e zelava pelos
bons costumes. Entre nós, tornou-se, sobretudo, sinô-
nimo de proibição.

Fiquei com dúvidas sobre discurso da Dilma na ONU. Entre agudizar e
impactar, destaquei esta passagem: "...com reflexos nos países
emergentes, inclusive o Brasil". Não seria "no Brasil"?
JAIME NAVES, LUGAR INCERTO

Agudizar e impactar figuram no Vocabulário ortográfico da língua
portuguesa e nos principais dicionários. Mas a maior parte dos
manuais de redação e estilo recomenda não usá-los. A frase tropeça na
estrutura sintática. Melhor: …com reflexos nos países emergentes
inclusive no Brasil.

Bate-boca supremo

por Dad Squarise
dad.squasisi@correioweb.com.br

RECADO

"O chato, na verdade, é o sem-livro."
Jaime Pinsky

Dicas de
Português

Blog da Dad www.correiobraziliense.com.br

PRATELEIRA

De modo claro e bastante didático, Daniel Moreira
examina de forma detalhada a área de administração
de produção e de operações, mostrando como deve ser
conduzido o planejamento, organização e controle dos
setores industrial e de prestação de serviço. A obra faz
uma abordagem única sobre um dos campos mais
vastos e ricos da área de administração, seja porque o
segmento industrial foi um dos primeiros a se
consolidar de maneira organizada no País ou pelo
potencial extraordinário do mercado de serviços.
Doutor em educação pela Universidade de São Paulo
(USP), Moreira é ainda mestre em engenharia de
produção e graduado em engenharia química pela mesma instituição.
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 28, 29 e 30  set. 2012, Seudinheiro, p. B-12.




