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1 - Introduço 

I\ problemática tecnolágica brasileira tem merecido a-
tinçuo crescente tanto dos profissionais e dos organismos ligados 
ao complexo nacional de ciencia e tecnologia quanto daqueles iol-
tEldos para o estudo e a formulaçao política. do processa de desen-
volvimento brasileiro. A atençao concedida a esta problemática p 
rece decorrer do reconhecimento de que a aceleraçao do dinamismo 
tecno16gico das economias mais avançadas e a crescente sofistica-
çao das necessidades do pr6prio sistema produtivo nacional nao tem 
sido acompanhadas de maneira satisfat6ria pela produço científi-
ca e tecnol6gica do País. 

Tal evoluço implica em um duplo alargamento de hiato: 
o "hiato absoluto", aquele que separa a tecnologia empregada in - 
ternamente ds últimas.inovaçoes incorporadas ao estoque mundial 
de Knou-hou, tem se incrementado; igualmente crescente tem sido o 
"hiato relativo", aquele correspondente ao des.nível entre a dernan 
da interna e a oferta interna de tecnologia. 

Importa considerar o alargamento dsse "hiato relativo" 
sobretudo porque a enVase quanto aos fatores responsáveis por es-
sa defasagem e as soluçoes propostas nem sempre tem sido formula - 
das de maneira precisa: á relevante a contribuiçao que pode resul-
tar de um reexame dessa questo de parte das principais institui - 
çoes de pesquisa do País. 

Na verdade, as deficincias identificadas em diagn6sti-
cos da problemática tecnolágica nacional decorrem de algumas sim - 
plificaçoes indevidas. Por exemplo, o fato das exigencias de inova 
çoes tecnolágicas, definidas pelo processo de desenvolvimento br A  
sileiro, terem sido atendidas principalmente atravás da transferen 
cia de tecnologia do exterior á usualmente atribuído à incapacida-
de do complexo científico e tecnolc5gico do País em responder às 30 

licitaçoes da dernanda.Segue-se a afirmaçao de que á necessário o 
fortalecimento desse complexo e de que tal fortalecimento será via 
bilizado atravás de um aumento das dotaçoes de recursos financei - 
tos que presentemente lhe sao destinados. 

r evidentemente verdadeira a primeira a1'irmaço. No en-
tanto, nao apenas outros fatores, alám das deficiencias do comple-
xo, foram relevantes para que a demanda interna de tecnologia fos-
se átendida predominantemente por fontes externas mas ainda á na-
cessário abandonar a simples constataçao da pr6pria reduzida capa 
cidade de produçao científica e tecnoltgica interna e investigar os 
fatores responsáveis. Da mesma forma, embora uma necessidade inque 
tionável, o fortalecimento financeiro das instituiçoes de pesquisa 
riao á suficiente para a consecuçao de melhoria quantitativas e qua 
litativas na produçao de tecnoloia. Isso porque, ao lado dos pra 
biemas financeiros, outras questoes, de igual ou maior importancia, 
tem se constituído em obstáculo àquelas melhorias. 

O presente documento aponta os principais condicionan - 
tes histtricos que se somaram s limitaçoes do complexo científico 
e tecnolc5gico no sentido de orientar o sistema produtivo a buscar 
no exterior o knou-how requerido pelo processo de ,industrializaçao, 
e sobre tudo procura examinar os fatores determinantes da menciona 
da limitaçao da produçeo tecnol6gica do País. 
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2 - 1\ Tecnologia Externa no Processo de Desenvolvimen-
to Brasileiro 

O recurso à tecnologia denvolvida no exterior ao lon 
go doprocesso de industrializaçao brasileira foi decorrente, em 
grande parte, de suas próprias características. 

De fato, como se sabe, a formaço e expanso do setor 
induétrial foi induzida pela pequena capacidade de importar do 
País, por sua vez uma co'nsequencia da queda da demanda externa e 
dôs pr.ços dos produtos exportados. 

A produço interna aparecia para substituir os bens an 
teriormente importados, tornando ao mesmo tempo manifesta uma de-
mandá de tecnologia disfarçada atá entao porque incorporada aos pra, 
dutos importados. As exigencias do mercado consumidor de artigos 
substitutos obrigava a que os fabricantes nacionais se aproximas-
sem da tecnologia conhecida fora do País. 

Se no embito da engenharia do produto inexistiam os in 
centivos à criaçao interna, a natureza dos bens produzidos, a pe-
quena oferta interna de bens de capital e a vinculaçao entre o pro 
duto e processo, contribuíam para que tambám a engenharia de pro-
cessofosse importada. 

Dó ponto de. vista das decises que tomavam as emprsas. 
industriais,, igualmente se manifestavam fatores tendentes atornar 
a imp,ortaçao de tecnologia, quando confrontada à pesquisa tecnol, 
gica própria, a alternativa mais rentável" ao empresário. Dada a 
reduzida escala, de produçao e a instabilidade da demanda era mais 
conveniente ao produt.or nacional acrescer seu custo de uma parcela 
variável adicional, correspondente à compra de tecnologia do exte 
nor, do que realizar gastos de inversao em pesquisa tecnológica. 
Vale acrescentar ainda que algumas características da economiabr 
sileira permitiam que os custos decorrentes da compra de tecnolo-
gia fossem transferidos ao consumidor. 

Finalmente, o aEarecimento de demanda insatisfeita, co 
.mo consequencia da contraao da capacidade de importar, se por um 
lado,viabilizava a produçao nacional, de outro implicava as "apro 
priaçao do mercado emergente pelos fabricantes que mais pronta - 
mente fossem capazes de responder a esse mercado. Desta forma, o 
tempo gasto na realizaçao de pesquisas tecnológicas podia signifi 
cara perda do mercado interno para as empresas que, recorrendo a 
tecnologia do exterior, tinham condiçoes de responder mais ràpid 
mente às exigencias da demanda. 

Nas etapas mais recentes do processo de substituiçZoffi  
importaçoes, quando avançada a produçao interna de bens intermediá 
rios .e de capital e a demanda tecnológica se tornava mais comple-
xa, os mesmos fatores apontados contribuíam para que o know-howre 
querido fosse ainda predominantemente adquirido no exterior. 

Por outro lado, à medida em que aumentava a participa-
'çao de empresas estrangeiras nos setores produtivos do País, acen 
tuavam-se os elementos determinantes da importaçao de tecnolo9ia: 
para um complexo matrizes-subsidiárias-associadas, a realizaçao 
das pesquisas eventualmen.te necessárias às subsidiárias (adapta-
çaode produtos e processos, à maioria dos casos) tem, a seu favor 
a existencia de urna estrutura de pesquisa e desenvolvimento já moo 
ta.da e maiscapacitada em suas matrizes. 
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3 	O Comportamento do Sistema Produtivo 

P impôrtncia da transfeincia de tecnolocjia no atendi 
monto s necessi.dades tecnológicas do processo de desenvolvimento, 
décorre em parte, das próprias características do processo de in-
dustrializaçab. No entanto, a eúoluçao histórica do sistema produ 
tivo eo comportamento passado do complexo científico e tecno6- 
gico do País determinaram uma configuraçao daquele sistema e des-
se complexo que, presentemente, tem obstaculizado o desenvolvimen 
to tBcnológico interno. 

O presente tópico examina o desempenho recente do sis-
tema produtivã nacional no sentido de responder às suas próprias 
necessidades tecnológicas, bem como os elementos que induziram o 
sistema a preterir o complexo nacional de ciencia. e tecnologia, 
buscando preferentemente em outras fontes o know-how requerido. 

Nessa: análise, convém distinguir o comportamento 	das 
empresas dinamicas daquele que poderia ser assDciado às empresas 
tradiciõnais. 

Quanto às emprsas dinmicas, releva considerar a pre-
sença expressiva de empresas estrangeiras. Isto porque, para es-
sas, como se viu, sao pequenos os estímulos para o desenvolvimen-
to de atividades tecnológicas no País. Mesmo para as empresas di-
namicas nacionais, a importaçao de tecnologia ó, muitas vezes, a 
opçao economicamente mais rentável, muito embora algumas dessas 
empresas estejam habilitadas à realizaçao de determinadas ativida 
dos tecnológicas. Entre os fatores que desestimulam a efetivaçao 
de tais atividades, figuram ocusto de oportunidade dos recursos 
financeiros mobilizados, os riscos inerentes aos resultados das 
pesquisas, o longo prazo de maturaçao daquelas pesquisas mais so- 

•  .fisticadas requeridas na etapa atual do processo de desenvolvimen 
to e a urgencia no atendimento da demanda emergente de determina-
do produto. 

No obstante, é de assinalar a existncia de algum de-
senvolvimento de pesquisas em empresas nacionais e estrangeiras, 
muito embora nao apenas assumam um caráter secundrio no atendimen 
to da demanda interna de tecnologia mas ainda compreendam,na maio 
ria das vezes, as adaptaçoes do know-hou já existente no exterior. 

Por outro lado, a reaiizaço própria de pesquisas vii-
veis parece ser, para a maioria das empresas, alternativa preferi 
da ao recurso a instituiçoes de pesquisa tanto por questoes de si 
gilo quanto pela imagem de ineficiencia que essas instituiçoes a-
parentam perante o setor industrial. 

Quanto às emprsas tradicionais, notadamente nacionais, 
apresentam uma tecnologia pràticamente estagnada e pequenas sou-
citaçoes atendidas em grande parte pela improvisaçao do seu pessoal. 
Entre os fatores que tornam a empresa nacional pouco apta à canse 
.cuçao de atividades tecnológicas importantes, cabe destacar o re-
duzido nível organizacional, decorrente em grande parte do despre 
paro empresarial, e a capacidade financeira inferior. De fato, a 
deficiente estrutura interna.das empresas ea escassa qualifica- 
çao gerencial além de dificultar a realizaçao das pesquisas reque 
ridas levam ao desconhecimento, pelo centro de decisao das empre-
sas, de suas próprias necessidades tecnológicas. 

Evidentemente, essas emprsas tradicionais no esto, 
na maioria das vezes, capacitadas a recorrer às instituiçoes de 
pesquisa no sentido de obter soluçoes para problemas que as empre 
sas mesmas desconhecem. 
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As observaç6es precedentes so confirmadas pelos resul-
tados do estudo "Potencial de Pesquisa Tecnológica no País", em 
fase final de elaboraçao no IPEA, que examinou as 500 maiores em 
presas brasileiras, bem como as instituiçoes dedicadas à pes9ui-
sa tecnológica visando conhecer as características da produçao 
interna de tecnologia (1). Apresenta-se a seguir alguns dos resul 
tados mais diretamente relacionados às questoes abordadas no pra-• 
sente tópico. Cabe ter presente que os resultados referem-se ape-
nas às maiores empresas do País, refletindo, portanto, principal-
mente as características do segmento dinamico do sistema produti-
vo (2). 

Das 454 emprsas, examinadas, 64% realizam pesquisas tec-
nológicas. (292 empresas); essa porcenta9em e mais elevada no caso 
das empresas estrangeiras (71% das empresas estrangeiras fazem 
pesquisas contra 61% das nacionais). Quanto à natureza das pesqúi 
sas realizadas, 64% das empresas informaram que nao se limitavam 
a adaptar tecnologias já existentes mas que também criavam tecno-
logia. No entanto,. a avaliaçao das pesquisas efetivamente executa 
das nos óltimos anos evidenciou que 807o dessas pesquisas corres-
ponderam à adaptaçao, percentagem essa identica para as empresas 
nacionais e estrangeiras. 

No caso das 162 emprsas que no realizam pesquisas, 62% 
utilizam serviços de outras entidades (universidades e institui-
çoes de pesquisa,laboratórios ou departamento de outras indtstrias 
no País e no exterior). Contudo, apenas 26% dessas empresas recor 
rem às instituiçoos de pesquisas universitárias ou nao universit' 
rias. As informaç6es recolhidas em questionrios aplicado às ins-
tituiçes qualificam tal resultado ao revelar que, das pesquisas 
realizadas por solicitaçao de empresas, 65% foram requeridas por 
unidades produtivas de ramos dinamicos (é de assinalar que os re-
sultados recolhidos junto às instituiçoes de pesquisas nao corres 
pondem exatamente às informaçoes fornecidas pelas empresas uma 
vez que incluem também pesquisas solicitadas por unidades produti 
vas no incluídas entre as 500 maiores). 

4 - Relacionamento Indústria - Institutiçes de Pesquisa 

A dependncia do sistema produtivo brasileiro da tecnolo 
gii desenvolvida no exterior se evidencia pela reduzida atividade 
tecnológica das empresas industriais, bem como pela escassa parti 
cipaçao das instituiçoes de pesquisa no atendimentb da demanda 
interna de tecnologia. 0 exame do relacionamento sistema produti-
vo-instituiçoes de pesquisa enfatiza as mencionadas característi-
cas (3). 

- Dos questionários aplicados, 454 foram respondidos o que 
corresponde a umaasbtençao de apenas 10%. 

- Assinale-se ainda que, das 454 emprsas consideradas, 37% 
sao estrangeiras. 

- As informaçes apresentadas a seguir foram extraídas do es-
tudo "Potencial de Pesquisa Tecnológica do País" a ser pu-
blicado pelo IPEA-. 	 - 
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Inicialmente, cumpre observar que apenas 47 instituiçes 
desenvolvem atividades tecnológicas industriais (pesquisas e ativi 
,dades rotineiras). Contúdo, nem sempre essas atividades esto dire 
tamente vinculadas 'snecessidades do setor indutrial: apenas 44 
dessas instituiçoes atendem sôlicitaçoes de empresas industriais 
(4) 

No caso de atividades tecnológicas industriais desenvol-
Vidas por decisao própria, cabe indagar se, ao selecionar os temas 
das suas pesquisàs as institutiçoes levam em conta as necessidades 
das empresas industriais Tratando-se de atividades simples, tais 

• 

	

	como testes e engenharias rotineiras, grande parte das instituiços 
de pesquisa dedicam-lhe razovel parte do seu esforço, estando pos 

• 	siv.elmente aparelhados para atender sõlicitaçoes do setor indus- 
trial neste nível. Contudo, quanto às pesquisas, justamente a ati- 

• vi.dade que poderia concorrer com, o know-how importado, desempenham 
papel secundério no conjunto das atividades das instituiçoes. 

	

• 	
., 	Merecé também atenço o exame da complexidade das solici 

taçoes de terceiros s instituiçoes de pesquisa: das atividades in 
dustriais solicitadas 55% sao atividades tecnológicas rotineiras. 
No 9ue se refere às pesquisas industriais, 57% correspondem à ada 

• taçao; "cria'çes" (na verdade adaptaçoes mais sofisticadas)alcan-
ç.am uma menor participaçao(20%) sendo que as criaçoes prpriamen-
te ditas, isto é, em termos mundiais, atingem apenas 8% do total 
'de Cesquisas realizadas (os is% restantes correspondem à experimen 
t.açao em escala-piloto). Quanto às atividades industriais rotinei-
ras, é acentuada a predominancia de testes (89%)  sobre engenharias • 	

. rotineiras. 

Em resumo, considerando-se simultneamente pesquisas e 
• 	atividades rotineiras, as empresas solicitam principalmente testes 

epesquisas adaptativas' as quais correspondem, respectivamente, 44% 
e .36% do total de atividades tecnológicas industriais solicitadas 
por terceiros às instituiçoes de pesquisa. 

	

• ' 	A preocupaço das instituiçes de pesquisa em se aproxi- 
mar das necessidades do sistema produtivo pode ser também avaliada 
pelo empenho das instituiçoes em transmitir os resultados de suas 
pesquisas às empresas. Sob esse asecto, as instituiçoes podem ser 
divididas em tres grupos:. as 'que nao se interessam em levar ao co-
nhecimento das indústriasos resultados de suas pesquisas; as que 
o fazem apenas quando solicitadas diretamente ou através de publi-
caçoes da própria instituiçao, sem destino específico; e aquelas 
que mantem uma política deliberada, mais agressiva, de relaciona-
mento com as indústrias, nao só procurando tomé-las cientes dos 
resultados de suas atividades mas também oferecendo seus serviços. 

O estudo realizado pelo IPEA indica que 23% das 44 insti 
tuiçoes investigadas nao mantemqualquer relacionamento com as in-
dústrias, en9uanto que apenas 20% estabelecem política deliberada 

'de aproximaçao. As 57% restantes se enquadram no segundo grupo - 
vale dizer limitam-se a dar conhecer os resultados das atividades 

• 	realizadas através de publicaçoes da instituiçao ou quando solici- 
• 	tadas. 

(4) - Os dados apresentados referem-se a apenas 44instituiçes, 
uma vez que as informaçoes relativás ao Instituto de Pesqui-

• 	• sas e Desenvolvimento do Centro Técnico da Aeronéútica, 	do 
• ' • 	• Instituto Militar de Engenharia e do Instituto Costa Serra 

	

• 	• da Fundaao Gorceix nao estavam ainda disponíveis quando da 
• : 	elaboraç.ao do presente documento. 
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Talquad.ro  parece indicar que se por um lado as emprsas 
utilizam escassamente os serviçosdas instituiçoes de pesquisa, es 

• 	• 	sas, por :sua iez, tem demonstrado roduzjdo interesse por um relacio 
namento mais int.enso.com  o sistema produtivo 

5 - 	gumas Prov6veis' Causas da Baixa Capacidade de Pes- 
quisa das Instituições 

1\sinalou-se na parte introdut6ria do presente documento 
que a reduzida intensidad.e  das atividades tecnol6gicas das institui 

• çous de pesquisa do País est6 associada tanto ao seu pequeno rela-
cionamento com o sistema produtivo quanto à inexistencia, no passa 
do,'uma unadefinida política governamental de ciencia e tecnolo- 

• 

	

	gia. e as deficiencias das políticas internas das pr6prias institui 
ço.es. 

Foi examinada, em t6pico anterior, a natureza dos víncu-
los existentes entre as instituiçoes de pesquia eo sistema produ 
tivõ, bem como evidenciou-se a qualidade daproduçao tecnol6gica 
do País. Cabe agora indagar sobre as implicaçoes dos mencionados 
íatores obstaculizantes ao melhor funcionamento das instituiçoes de 

• 	pesquisa. 

Tem sido bastante enfatizada, como elemento respons6vel 
• por.limitaçoes e ineficiencias existentes a escassez dos recursos 

íinanceiros destinados às insti.tuiçoes. Nao obstante seja indiscu-
tível a reduzida magnitude dessas verbas, 6 necess6rio qualificar 
as imp.licaçoes decorrentes. 

Em primeiro lugar, releva distinguir a situaço das ins-
tituiç6es universit6rias de pesquisas das nao-universitrias. Isto 
porque, no caso das instituiçoes universit6rias, a escassez de re-
cursos financeiros resulta, em grande parte, da falta de presença 
de representantes das instituiçoes de pesquisa nos 6rgaos adminis-
trativos das Universidades. 

Is universidades brasileiras, constituídas inicialmente 
da unio de escolas profissionais isoladas, tinham como objetivo 

• 

	

	primordial a formaçao de profissionais nas chamadas carreiras libe 
rai.s. Essas escolas - direito, medicina e engenharia - de grande 
prestígio na comunidade, ainda controlam, em boa parte, a 	gesto 

• 	• 	das universidades mantendo o aspecto profissional como seu princi- 
pal objetivo. s6 recentemente, com a Reforma Universit6ria, a pes- 

• 	quisa foi considerada como atividade tamb6m importante. 

Por outro lado, vale destacar a pequena rentabilidade dos 
gastos em pesuisastecnol6gicas, o que sinifica que os recursos 
mobilizados nao tem permitido maior produçao tecnológica. Em parte, 

	

• • 	essa baixa rentabilidade 6 uma decorrencia da própria dimensao dos 
recursos financeiros mobilizados, que inviabilizam a formaçao 	de 
"massa crítica" que permita a conduçao eficiente dos trabalhos de 
pesquisa. No entanto, decorre tamb6m dam6 alocaçao dos recursos 

	

• 	humanos e materiais por uma vez consequencia da inconsistencia da 
programaçao geral das atividades das instituiçoes e da inexisten-. 
cia, ao nível nacional, de uma definiçao mais precisa de áreas 	e 

• 	.. projetos priorit6rios de pesquisas. 

Da mesma forma, a precariedade da estrutura burocr6tica 

	

• • 	e administrativa das instituiçoes e a falta de equipamentos e mate 
rial de pesquisa, frequentemente atribuídas à disponibilidade de re 
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cursos. financeiros, podbm tambóm ser associadas a problema de mb1 
toda po.lítica interna das instituiçoes. 	- 

A limitaç.o de recursos materiais aparece relacionada 
limitaçao quantitativa e qualitativa de recursos humanos. De fato, 
ô nívelsalarial insuficiente dos pesquisadores tem contribuído pa 
ra que as instituiçoes de pesquisa se encontrem em posiçao desvan- 
tajosa para competir, com o sistema produtivo e com as próprias 
universidades (no caso das instituiçoes neo universitárias), 	na 
disputa por pessoal tócnico mais qualificado. Essa situaçao desfa- 

• 	v.orável á mais acentuada no caso das instituiçoes dedicadas à pes- 
quisa tecnológica uma vez as oportunidades alternativas abertas 
aos -tecn6logos sao evidentemente maiores do que aquelas à disposi-
ço do pessoal voltado paja a pesquisa básica. 

• 	Cabë considraraindaa existncia de outros fatres respon 
sa'veis pe'los problemas de pessoal com que se defrontam as institui 
çoes. 

Assim, de maneira geralL  as dificuldades referentes a pes 
soai em que esbarram as instituiçoes de pesquisa podem ser encara-
das corno reflexo da própria escassez de pessoal qualificado no País, 
por,  eua vez relacionada à deficiencia e inadequaçao do sistema edy 
cacionai. No entanto, mais do qÜe isso, releva destacar a mexia-
tenda de mecanismos tendentes a identificar, ao longo do processo 
de formaçao universitária, indivíduos qualificados para o desempe-
nho de atividades de pesquisa. Ademais, mesmo quando euentualmente 

• 

	

	identificados tais indivíduos, á relativamente difícial rete-los 
nas próprias universidades ou orientá-los para instituiçoes de pes 

• 	quisa. Isto nao apenas pelos obstáculos institucionais à sua con- 
• trataçao mas sobretudo pelas oportunidades alternativas, mas atraen 

• 	tes do ponto de vista salarial, oferecidas pelo sistema produtivo. 

Igualmente responsável pelo reduzido quadro de pessoal 
dedicado a peiuisa, tem sido a limitada perspectiva de reaiizaçao 

• profissional, em parte, consequencia do discreto reconhecimento da 
importancia da atividade científica e tecnológica. Por outro lado, 
vale considerar tambám que essa situaçao espelha a desesLruturaçao 

• do sistema interno de pesquisas e a pouca clareza, de parte dos pra' 
prios cientistas e tecnólogos, quanto aos objetivos e orientaçao a 

• 	serem conferidos ao trabalho científico e tecnológico. 
• 	• Os aspectos assinalados tm contribuído para a custa per 

mariericia de pesquisadores nas instituiçoes que passariam a assumir, 
prealecendc tal tendencia, a funçao de treinamento de pessoal tóc 
nico para o sistema produtivo, em detrimento do seu próprio desen-
iolvimento. 

Ao lado dos f'atres apontados cabe analisar tambóm as im 
olicaçoes de problemas mais específicos, decorrentes da orientaçao 

• imprimida à direçao das próprias instituiçoes, que direta ou mdi-
retamente tem condicionado a baixa capacidade de pesquisas no Bra-
sil. 

E de destacar, por exemplo, a inconsistncia da programa 
çao geral das atividades das instituiçoes de pesquisa. Essa defj-
cjencia parece refletir tanto o isolamento dá pessoas e equipes den 
tro da própria instituiçao quanto a inexistencia de uma vinculaçao 
estreita da instituiçao com o sistema produtivo e com outras unida 
das do complexo científibo e tecnológico. Fias do. que isso, no en- 



tanto, decorre da ausncia de definiço, apoiada inclusive em ava 
liaçao do benefício social, de áreas e projetos prioritários de 
pesquisa. 

Em relaço aos isolamentos mencionados, vale lembrar 
que o desenvolvimento de atividades estanques dentro de uma mesma 
instituiçao nao apenas inviabiliza a formaçao de equipes interdi 
ciplinres mas ainda obstaculiza os ganhos que poderiam advir de 
uma circulaçao mais intensa e freqi'iente de idéias em cada projeto. 
Ademais, releva considerar a reduzida utilizaçao da pesquisa bs 
ca como fonte aumentadora de pesquisa tecnológica. 

Quanto à ausncia de definiço de áreas e projetos prio 
ritrios, a responeabilidade no cabe apenas às instituiçoes de 
pesquisa..Realmente, tal definiço deve ser formulada pela ci1pula 
do complexo científico e tecnológico, que engloba os órgaos gouer 
namentais encarregados da política nacional de ciencia e tecnolo-
gia. No entanto, a formulaçao dessa definiçao tem sido dificulta-
da principalmente por fatores de duas naturezas. 

O primeiro obstáculo consiste na desarticulaço do com-
plexo que dificulta a elaboraçao d execuçao deum plano nacional 
de ciencia e tecnologia; na verdade o País dispoe antes de um cofl 
junto de instituiçoes de pesquisa do que prpriamente de um com - 
plexo, um sistema de pesquisas. Um dos exemplos de carencia desse 
sistema, é a ausencia de centros.de  ihformaçoes que se constituam 
em canais de comunicaçoes entre os •diversos institutos e entre e 
ses e o sistema produtivo. Importante tambóm, ao lado das questoes 
institucionais, sao as dericiencias da própria concepçao do sist 
rna de pesquisas, em grande parte um resultado da relativamente r 
duzida reflexao que tal problemática tem provocado entre cientis-
tas e tecnólogos. 

De fato, apouca atenço concedida à análise da proble-
m3tica científica e tecnológica do País constitui o segundo obst 
culo, mencionado anteriormente, à definiçao de áreas e projetos 
prioritrios. Isto porque qualquer tentativa nesse sentido deve 
contar - para que nao se restrinjá a formulaçoes gerais mas apre-
sente maior concretícidade - com a participaçao ativa do pessoal 
técnico diretamente ligado às atividades de pesquisa. Contudo, pa 
rece lícito afirmar a despreocupaçao bastante generalizada decie 
tisas e tecnólogos em encarar suas atividades dentro de uma pera 
pectiva mais global que incorpore as necessidades decorrentes de 
proesso de desenvolvimento brasileiro. Sao exemplos a pequena 
compreensao do pessoal dedicado à pesquisa básica da necessidade 
de alimentar a atividade tecnológica e o fato do consenso entre 
as instituiçoes da pesquisa tecnológica no sentido de tornar mais 
agressiva a sua aproximaçao ao sistema produtivo apenas a idéias 
gerais. 

Parece oportuno que o Encontro de Instituiçes Brasilei 
ras de Tecnologia marque o início de um processo de discussao no 
ambito do complôxo científico e tecnológico, tendente a aprofundar 
a concepçao dos objetivos e orientaçao a ser imprimida s ativida 
des de pesquisa no País. Tal discussao aparece, na verdade, como 
necessria à definiçao de áreas e projetos prioritários de pesqui 
sa, por sua vez uma condiço para que o desenvolvi.mento tecnológi 
co brasileiro se processe a um ritmo mais intenso e segundo melho 
res critérios de recionalidade. 


