São Paulo concentra 86% dos investimentos em pesquisa no país
Dados mostram discrepância entre as verbas para a área de pesquisa e desenvolvimento nas
universidades
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O fato de o estado de São Paulo ser o principal centro econômico do país já é bastante
conhecido. Entretanto, em pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)
divulgada pela Revista Pesquisa Fapesp, fica evidente o abismo existente entre as outras
unidades federativas do Brasil. Em 2010, dos R$ 4,5 bilhões investidos pelos estados
brasileiros em pesquisa em desenvolvimento nas universidades brasileiras, R$ 3,9 bilhões
estavam centralizados no estado paulista.
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Os investimentos paulistas são divididos principalmente entre a Universidade de São Paulo
(USP), a Universidade de Campinas (Unicamp) e a Universidade Estadual Paulista (Unesp).
Cerca de 9,57% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) arrecadado no
estado é direcionado a estas três instituições proporcionalmente, que possuem autonomia para
gerir seus recursos.
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Só a USP é responsável por R$ 2,2 bilhões, o que corresponde a quase metade dos
investimentos em P&D nos sistemas universitários estaduais do país. Já a Unicamp investe R$
1 bilhão, enquanto a Unesp é responsável por R$ 655 milhões. A Faculdade de Medicina de
São José do Rio Preto contribui com R$ 7,7 milhões.
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O estado do Rio de Janeiro aparece no segundo lugar entre os que mais investem na área,
mas está muito atrás de São Paulo, com apenas R$ 208 milhões. Já no polo oposto, o estado
que menos investe é Goiás, com apenas R$ 1,4 milhão, enquanto o Mato Grosso do Sul
aparece no segundo lugar negativo, com R$ 2,8 milhões.
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A metodologia do MCTI leva em conta os gastos com pós-graduação. O cálculo é feito com
base em uma relação entre os recursos executados pelas instituições com o número de
pesquisadores envolvidos.
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