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Resumo
Este estudo investiga o potencial de desenvolvimento de diferentes áreas do território do
estado de São Paulo (ESP) a partir da infraestrutura de ciência, tecnologia e inovação
(C&T&I). Em um contexto de maiores incentivos à C&T&I no Brasil nos últimos dez anos,
argumentamos que há diferentes oportunidades de desenvolvimento de acordo com os
distintos padrões de distribuição territorial da C&T&I paulista. Analisamos tais diferenças a
partir da distribuição espacial dos seguintes indicadores: instituições de ensino superior,
matriculados na pós-graduação, publicações científicas indexadas, investimentos em
inovação, patentes, incubadoras e parques tecnológicos. O artigo sugere a necessidade de se
considerar

tais

desenvolvimento.

diferenças

territoriais

na

formulação

de

políticas

públicas

de

1) Apresentação

O principal objetivo deste estudo é investigar o potencial de desenvolvimento de
diferentes áreas do território do Estado de São Paulo (ESP) a partir de sua infraestrutura de
ciência, tecnologia e inovação (C&T&I). Em um contexto de maiores incentivos à pesquisa e à
inovação no Brasil nos últimos dez anos, argumentamos que há diferentes oportunidades de
desenvolvimento de acordo com os distintos padrões de distribuição territorial da C&T&I
paulista. A observação desses diferentes padrões territoriais sugere, portanto, a necessidade
de políticas públicas de desenvolvimento também distintas, considerando as características
das diversas áreas.
O foco em C&T&I se justifica principalmente por estabelecer um diálogo com a
literatura que mostra evidências acerca da correlação entre C&T&I e desenvolvimento
econômico (FAGERBERG, 2009). Estudos mostram que as indústrias de mais alta intensidade
tecnológica e os serviços mais intensivos em conhecimento são atividades geradoras de
valor, que empregam significativo número de trabalhadores, especialmente os mais
escolarizados, e que pagam salários acima de média, tanto para os trabalhadores nos mais
altos estratos de escolaridade como para aqueles com menor escolaridade (SALERNO e
KUBOTA, 2008; TORRES-FREIRE, 2010; TORRES-FREIRE, ABDAL e BESSA, 2012). Esse recorte
analítico ajuda a explicitar elementos importantes no debate sobre desenvolvimento
econômico, como adição de valor, criação de empregos qualificados e maiores níveis de
renda. Auxilia, assim, a avançar no debate sobre crescimento econômico com qualidade e
voltado para o desenvolvimento de longa duração.
O ambiente brasileiro cada vez mais propício à articulação das atividades produtivas
com pesquisa científica e tecnologia abre um caminho especial para o desenvolvimento
econômico paulista. O “novo ativismo estatal” dos últimos dez anos pode ser caracterizado
por políticas mais ativas nas áreas social e econômica, mas, para esta análise, vale destacar
aquelas voltadas ao desenvolvimento econômico com foco em C&T&I (ARBIX e MARTIN,
2010). Primeiramente, houve o retorno, nos anos 2000, das políticas industriais, agora em
contexto de economia aberta e com ações de fomento a inovação e exportações, como a
Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE), de 2004, a Política de
Desenvolvimento Produtivo (PDP), de 2008, e do Plano Brasil Maior, de 2011. Em segundo
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lugar, vem ocorrendo uma ampliação dos investimentos federais e estaduais em
infraestrutura de C&T&I e na criação de instrumentos de apoio à inovação, como incentivos
fiscais, linhas de financiamento reembolsáveis e não reembolsáveis, fundos de capital de
risco e programas de capital semente1.
Nesse contexto, de maiores incentivos a pesquisa e inovação, ao qual se soma o
crescimento do PIB brasileiro, oportunidades de desenvolvimento regional e local se abrem.
Mas é necessário observar que elas estão desigualmente distribuídas no espaço. No Estado
de São Paulo, caso escolhido para essa pesquisa e que concentra uma estrutura produtiva
especializada e diversificada, isso não é diferente.
Este artigo busca mapear a distribuição regional da infraestrutura de C&T&I no Estado
de São Paulo para, assim, indicar áreas de intensidade de ciência e tecnologia, ou seja, uma
dotação regional ou local de infraestrutura de conhecimento – instituições de ensino
superior, institutos de pesquisa, incubadoras, parques tecnológicos. Essas áreas podem,
então, em outros estudos ou na formulação de políticas públicas, servir de subsídio para se
pensar e/ou fomentar articulações da C&T&I à estrutura produtiva considerando as
diferenças territoriais dentro do Estado de SP. Tal articulação pode se expressar em parcerias
universidade-empresa, no desenvolvimento de conhecimento novo para a produção local, no
emprego de doutores em firmas, na presença de incubadoras de empresas ou de parques
tecnológicos, na criação de empresas de tecnologia e no desenvolvimento de patentes, por
exemplo.
Após essa introdução, a seção 2 do artigo traz breve discussão sobre o contexto mais
favorável ao desenvolvimento baseado em C&T&I no Brasil atual, e que se configura como
uma oportunidade de desenvolvimento se observadas as diferenças nos padrões territoriais
e formuladas políticas públicas que minimizem as desigualdades regionais.
A parte 3 se volta para a caracterização do Estado de São Paulo em termos de C&T&I
a partir de uma análise da distribuição de indicadores de ciência e tecnologia, tanto de
insumo como de resultado, no território paulista. Serão apresentados mapas com base em
uma pluralidade de fontes de informações. Para a distribuição das Instituições de Ensino
Superior (IES) e dos matriculados na pós-graduação serão utilizados dados do Censo da
1

Ver Plano de Ação 2007-2010 em Ciência Tecnologia e Inovação do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT);
Lei do Bem e Lei de Inovação; programas da Fapesp, da Finep e do BNDES, por exemplo.
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Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Para
publicações, informações do Web of Science, com dados sobre artigos científicos indexadas
pelo ISI Citation Indexes (na plataforma ISI Web of Knowledge). Para incubadoras e parques
tecnológicos, dados da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos
Inovadores (Anprotec). Para patentes, informações do Instituto Nacional de Propriedade
Industrial (INPI), complementadas por dados da Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo (FIESP). Para acesso a programas de fomento de C&T&I, dados da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), com destaque para o Programa de
Apoio à Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica (Pite) e para a Pesquisa Inovativa
em Pequenas Empresas (Pipe).
A identificação de diferentes áreas de intensidade de C&T&I no Estado de São Paulo
será o resultado de uma análise da distribuição da infraestrutura de conhecimento no
território paulista tendo o município como recorte espacial. As considerações finais do artigo
resumem tal análise das áreas de intensidade em C&T&I e apontam desafios para um
processo de desenvolvimento fundado em tecnologia e conhecimento e que seja capaz de
considerar as diferenças entre as áreas dentro do estado de modo a minimizar sua
desigualdade regional.

2) Novo contexto brasileiro para ciência, tecnologia e inovação e a necessidade de
políticas de desenvolvimento com olhar territorial

O pano de fundo deste estudo é a forma pela qual os processos de desenvolvimento
de países e regiões são induzidos. Concretamente, argumentamos que são as reformas
estruturantes e políticas de longo prazo, levadas a cabo pelos respectivos governos, federais
e/ou estaduais, os grandes responsáveis pelos avanços tecnológicos e saltos em termos de
inovação em qualquer país. Teses mais liberais, especialmente nos anos 1980 e 1990, fizeram
crer que a competição via mercado seria suficiente para forçar os avanços tecnológicos de
países e de suas firmas. Tal receita não somente foi inócua, como foram justamente as
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experiências baseadas em políticas efetivas de Estado que trouxeram os resultados mais
expressivos (AMSDEN, 2009; ATHREYE e GODLEY, 2010; EVANS, 2004).
Cimoli, Dosi, Nelson e Stiglitz (2009) retomam a discussão de como instituições
(muitas delas não mercantis) e políticas (em diferentes formatos) moldam o
desenvolvimento produtivo dos países. Os autores defendem que todas as experiências de
crescimento econômico sustentado no longo prazo têm em sua base um conjunto de
instituições complementares, normas comportamentais compartilhadas e políticas públicas –
estas especialmente importantes em casos de sucesso de países que fizeram o chamado
“catch-up”. Mostram, assim, que instituições e políticas sempre importam em todos os
processos de aprendizado tecnológico e de mudança econômica.
Na base dessa argumentação estão dois pressupostos. O primeiro é que os mercados
não são espaços de simples alocação eficiente de recursos, mas ambientes nos quais
instituições (que organizam interações entre agentes) e políticas (que regulam a competição)
estão presentes, onde técnicas de produção e formas de organização se desenvolvem e onde
ocorre a experimentação de novos produtos.
O segundo pressuposto dialoga com a noção de sistemas nacionais (ou regionais) de
inovação (SNI), uma vez que seria a partir deles que se forma a base para políticas de C&T&I.
Ao se rejeitar a visão de que há um estado ótimo do SNI a ser atingido – crítica à abordagem
neoclássica de equilíbrio e à perspectiva de falha de mercado –, três elementos podem
entrar na análise para a construção das políticas: (i) intervenção governamental, que não se
limita a correções de falhas de mercado; (ii) instituições não mercantis, que jogam papel
central no desenvolvimento tecnológico; e (iii) inovação como um processo multidimensional
(SOETE e VERSPAGEN, 2009).
Tal pano de fundo, emprestado do debate sobre desenvolvimento, políticas públicas e
inovação, informa o caminho que seguimos na análise sobre o Estado de São Paulo em dois
pontos principais. Primeiramente, a participação central dos governos e de políticas públicas
por eles implementadas nos processos de desenvolvimento econômico baseados em
conhecimento; por isso, destacaremos incentivos públicos federais e estaduais. Em segundo
lugar, consideraremos na análise a inovação (ou uma atividade paralela a ela, o
desenvolvimento tecnológico) como fenômeno multidimensional, ou seja, que envolve
diversos atores e diferentes instituições, trabalhando em dimensões complementares do
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processo (ciência na universidade, inovação em empresas via incubadoras ou produção de
patentes, criação de mecanismos legais para P&D e parcerias universidade-empresa).
De fato, esses dois aspectos podem ser observados no Brasil, que vem fortalecendo,
nas últimas décadas, a sua base científica e tecnológica. Sem exagerar no retorno histórico,
vale mencionar a relevância da criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes) nos anos 1950. Os recursos públicos foram bastante importantes naquele momento
para o desenvolvimento de um sistema acadêmico nacional capaz de formar recursos
humanos para a pesquisa básica (ARBIX, 2010). Já nos anos 1990, há avanços no sistema
educacional no país, com a ampliação do acesso ao ensino básico e também ao ensino
superior, inclusive à pós-graduação, com mais incentivos e recursos para pesquisa. O sistema
de pós-graduação brasileiro hoje é robusto: forma cerca de 10 mil doutores e 30 mil mestres
por ano em quase 100 universidades públicas e cerca de 90 privadas, além de
aproximadamente 2 mil instituições de ensino superior como centros universitários e
faculdades (MCT, 2010).
Entretanto, nos anos 1990, não houve espaço para políticas industriais ou de ciência e
tecnologia articuladas à produção. A diretriz corrente era que a abertura comercial e a
liberalização levariam à competição no mercado e obrigariam à busca por maior eficiência
por parte das firmas brasileiras. Ou seja, tecnologia e inovação viriam a reboque por meio de
pressões de mercado. O tema da inovação só começa a entrar na agenda no final dos anos
1990, no segundo governo de Fernando Henrique Cardoso, com a criação dos fundos
setoriais de ciência e tecnologia2.
Apos os anos 2000 o Estado brasileiro passa a ter um papel mais pró-ativo em direção
ao estímulo de C&T&I, buscando maior integração entre a infraestrutura de conhecimento
pública (instituições de ensino e pesquisa, agências de fomento etc.) e o setor produtivo.
Ainda que de forma pulverizada, uma diretriz favorável ao desenvolvimento baseado em
conhecimento ganha espaço e vai sendo posta em prática, com novas instituições, leis,
programas e incentivos diversos – cujos resultados ainda não são expressivos, mas que
parecem pavimentar um caminho para uma economia mais inovadora (ARBIX e MARTIN,
2

São instrumentos de financiamento de pesquisa, desenvolvimento e inovação que permitem alocar recursos
em setores estratégicos. São administrados pela Finep, subordinada ao MCTI (ARBIX e MARTIN, 2010).
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2010; CGEE, 2009; SENNES, 2009; SALERNO e KUBOTA, 2008). Uma exceção é a Fapesp, que
desde os anos 1990 atua na criação de mecanismos para a aproximação entre universidade e
empresa, por exemplo, os programas PIPE e PITE.
Há, nos anos 2000, portanto, uma mudança de escala e de alcance na política de
ciência e tecnologia brasileira com a criação de novos instrumentos de apoio à inovação. Os
incentivos fiscais ainda são os mais utilizados pelas empresas. A Lei do Bem, de 2005, que
concede benefícios fiscais para compra de equipamentos, realização de P&D e contratação
de pesquisadores, tem como grande atrativo a sua aplicação automática, o que significa que
as empresas estão dispensadas de apresentar projeto previamente para aprovação.
Houve também o fortalecimento de instituições tradicionais como a Financiadora de
Estudos e Projetos (Finep) e de fundações e institutos tecnológicos nos estados. Tais
instituições passam a atuar mais diretamente no apoio à inovação. São utilizadas, por
exemplo, linhas de financiamento reembolsáveis, como o programa Inova Brasil e outros de
subvenção econômica, ambos da Finep. Os de subvenção consistem em aporte direto de
recursos nas empresas para a realização de atividades de P&D, selecionando por áreas
prioritárias e exigindo contrapartida das firmas. Tal prática de provisão de recursos não
reembolsáveis nas empresas se tornou possível após a Lei de Inovação, de 2004, que tem
como principal foco ampliar as parcerias entre universidade e empresa (CGEE, 2009).
Outra modalidade da Finep (agora integrada a outros programas) é a subvenção para
contratação de pesquisadores, mestres e doutores, para projetos de inovação nas empresas,
em que ela pagava parte do salário do pesquisador por um período. Na mesma linha, o CNPq
gere o programa Pesquisador na Empresa, voltado para atrair mestres e doutores em
atividades de P&D&I em micro, pequenas e médias empresas.
A partir de 2000, a Finep passou a atuar também na área de capital de risco. O
programa Inovar Semente busca a capitalização de fundos para aportes em empresas
inovadoras nascentes. Até 2008, o patrimônio desses fundos estava em torno de R$ 2,4
bilhões, sendo 10% de recursos da Finep, distribuídos em 22 fundos (CGEE, 2009). O
programa de Capital Semente/Criatec do BNDES também tem o objetivo de capitalizar micro
e pequenas empresas inovadoras em estágio inicial e com potencial de crescimento
(MATTOS, 2009). Há ainda outras formas de atuação do BNDES, com promoção de inovação
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em setores promissores e empresas nascentes: a linha de financiamento Inovação
Tecnológica do BNDES e a chamada Capital Inovador (CGEE, 2009).
Tais iniciativas são recentes e resultados mais robustos ainda não são tangíveis.
Evidentemente, as críticas a elas são inúmeras (desintegração de programas, pulverização de
iniciativas, sobreposição de agências), mas não é objetivo deste artigo discuti-las. O que
importa aqui é mostrar como diversas iniciativas em direção a um processo de
desenvolvimento baseado em conhecimento e inovação vêm acontecendo no Brasil.
A análise a seguir se volta para o Estado de SP e tenta apresentar suas características
em termos de C&T&I a partir de alguns indicadores. A hipótese é que os padrões territoriais
distintos dessa infraestrutura de C&T&I no estado, com concentração intensa em algumas
áreas, sugerem que as oportunidades de desenvolvimento nesse contexto favorável descrito
acima são também diferentes territorialmente. Por isso, políticas de corte territorial são
necessárias para fortalecer as capacidades das diferentes regiões, estimular a
descentralização de C&T&I e de atividades produtivas e minimizar os efeitos deletérios de
uma excessiva desigualdade regional.

3) Mapeamento da infraestrutura de ciência, tecnologia e inovação no Estado de São
Paulo

Essa análise objetiva identificar padrões territoriais da infraestrutura de C&T&I no
estado de SP a partir de indicadores de insumo e de resultado. Para tanto, apresentamos
informações sobre a distribuição espacial de: instituições de ensino superior (unidades
instaladas), matriculados na pós-graduação, publicações científicas indexadas, investimentos
em P&D&I (mediante programas da Fapesp), patentes, incubadoras e parques tecnológicos.
Todos os indicadores estão localizados por município no Estado SP.
A intenção aqui não é fazer uma análise extensa e pormenorizada da situação da
infraestrutura de C&T&I no estado, mas sim fundamentar o argumento de que São Paulo tem
padrões territoriais distintos em termos intensidade de C&T&I, os quais podem ser
identificados e pensados como áreas com potencial de desenvolvimento diferentes,
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especialmente quando combinados com a estrutura produtiva, particularmente aquela de
maior intensidade de tecnologia e conhecimento.
A primeira informação a ser observada é a da presença de instituições de ensino
superior (IES) por município (Mapa 1), que pode ser tomada como proxy para infraestrutura
física básica para áreas que articulem ciência e tecnologia com atividades produtivas. Como
veremos nas análises de todos os indicadores a seguir, o município de São Paulo é aquele
que mais se destaca, com 151 instituições.

Mapa 1: Instituições de ensino superior por município. Estado de São Paulo, 2008

Fonte: Censo da Educação Superior (INEP/MEC). Elaboração dos autores.

No entanto, como repetiremos ao longo da análise, interessa menos ratificar a
pujança da região metropolitana de São Paulo (RMSP), e sim destacar outras regiões em
termos de ciência e tecnologia, seja por sua presença (que pode ser aumentada), seja por
sua ausência (cuja superação pode ser estimulada). Próximas à RMSP, na chamada
macrometrópole, estão importantes regiões, como São José dos Campos, Campinas e
Sorocaba; e um pouco mais afastadas, Piracicaba e Ribeirão Preto. Com menor número de
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IES, mas com significativa importância na produção científica, como veremos mediante
outros indicadores, são as regiões de Botucatu e São Carlos. Por fim, é importante destacar
outras regiões em direção ao oeste do estado: Bauru, Marília/Garça e Assis, mais a centrooeste; e São José do Rio Preto e Araçatuba, mais a noroeste. Os dados mostram, portanto,
que, apesar da diferença na quantidade de instituições, há razoável infraestrutura física para
o ensino superior ao longo do território paulista.
Nesse sentido, vale destacar o conjunto de universidades públicas paulistas, que
engloba, além da Unicamp em Campinas, os campi da USP no interior do estado (Ribeirão
Preto, Piracicaba, São Carlos, Pirassununga, Bauru e Lorena), assim como da Unesp
(Guaratinguetá, São José dos Campos, São Vicente, Registro, Itapeva, Sorocaba, Ourinhos,
Botucatu, Rio Claro, Araraquara, Bauru, Marília, Assis, Tupã, Presidente Prudente, Rosana,
Dracena, Araçatuba, Jaboticabal, São José do Rio Preto, Franca e Ilha Solteira). Além do
sistema estadual, convém mencionar os campi da Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp) fora da capital (Santos, Diadema, Guarulhos e São José dos Campos), a
Universidade Federal de São Carlos (Ufscar), com campi em São Carlos, Sorocaba e Araras, e
o Instituto Tecnológica da Aeronáutica (ITA), em São José dos Campos.
Porém, a situação é bem diferente quando focamos a análise na pós-graduação e
observamos qualquer uma das variáveis possíveis (matriculados, titulados ou cursos de pósgraduação). Utilizamos aqui a informação de matriculados em programas de pós-graduação,
que pode ser pensada como proxy de produção de conhecimento e tecnologia na região,
uma vez que se trata daqueles que estão fazendo pesquisa – lembrando sempre que isso não
significa que tais pesquisadores ficarão na cidade em que realizam a pós-graduação, nem
que outras fontes de produção de pesquisa não existam, como as próprias empresas.
Como se vê nos mapas 2 e 3, há concentrações mais fortes em certas áreas e total
ausência em outras, inclusive naquelas que possuem instituições de ensino superior. Ou seja,
ao compararmos as informações de IES (graduação) com essas sobre pós-graduação,
verificamos que há uma infraestrutura física subaproveitada em termos de produção de
conhecimento e tecnologia novos3. Isso ocorre no arco Bauru-Marília-Assis e também mais
ao norte, no corredor São José do Rio Preto-Araçatuba-Presidente Prudente, em qualquer
3

Evidentemente, essas instituições podem estar cumprindo bem sua função de ensino na graduação.
Chamamos a atenção aqui para a possibilidade de se aproveitar a infraestrutura para pesquisa, por exemplo,
em áreas relacionadas à produção de maior intensidade tecnológica ou ao parque produtivo local.
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uma das quatro áreas de conhecimento analisadas – as exceções são alguma presença de
matriculados em pós-graduação em São José do Rio Preto (ciências, matemática e
computação; e saúde) e em Bauru (engenharia, produção e construção; e saúde).

Mapa 2: Matriculados na pós segundo área de conhecimento por município: ciências,
matemática e computação; engenharia, produção e construção. ESP, 2009

Fonte: CAPES/MEC. Elaboração dos autores.

Em relação às concentrações de matriculados, a RMSP é bastante forte nas quatro
áreas, com destaque para saúde. O mesmo vale para Campinas, com a diferença da menor
11

força relativa na saúde. Como dito anteriormente, mais interessante é observar o que há
além do eixo São Paulo-Campinas. Como se vê no Mapa 2, a região de São Carlos, Araraquara
e Rio Claro é forte em ciências, matemática e computação (cerca de 2.400 matriculados –
mais do que Campinas), especialmente em ciência da computação, física e química (áreas
específicas). Já a cidade de São Carlos também tem forte participação nas áreas de
engenharia (materiais, produção, elétrica e mecânica).

Mapa 3: Matriculados na pós-graduação segundo área de conhecimento por município:
agricultura e veterinária; e saúde e bem-estar social. ESP, 2009

Fonte: CAPES/MEC. Elaboração dos autores.
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Essa análise por regiões, com o objetivo de identificar áreas de maior intensidade em
C&T&I no Estado de São Paulo, permite também realçar as complementaridades no estado.
Complementar a São Carlos na área de engenharia aparece a região do Vale do Paraíba, com
cerca de 2 mil matriculados. Há uma especialização em engenharia aeronáutica e mecânica,
tecnologia espacial e engenharia eletrônica e computação em São José dos Campos (com
cerca de 1.300 matriculados em programas de pós-graduação nessas subáreas), em virtude
da presença da Embraer e do ITA. A engenharia mecânica aparece também, em menor
escala, em Guaratinguetá (com 240 matriculados) e Taubaté (com 150).
Ainda na linha da complementaridade entre as regiões, na área de ciências,
matemática e computação (Mapa 2), Ribeirão Preto é forte na subárea das ciências
biológicas (biologia celular e molecular, biologia comparada, bioquímica, biotecnologia,
farmacologia, genética, fisiologia). A cidade, por sua vez, se completa a Jaboticabal, esta com
pesquisa voltada para agronomia, zootecnia e veterinária (Mapa 3), tanto na área de
agricultura e veterinária como na de saúde. Em Jaboticabal, o forte é saúde animal (com 230
matriculados), e, em Ribeirão Preto, saúde humana (cerca de 1.400 matriculados).
A última região a destacar é aquela formada pela dupla Botucatu e Piracicaba. Na
grande área agricultura e veterinária, ambas as cidades são fortes em agronomia, mas em
subáreas distintas. Em Botucatu, destacam-se subáreas como energia na agricultura,
horticultura, irrigação e drenagem e proteção de plantas. Já em Piracicaba, há programas
especializados em estatística agronômica, física do ambiente agrícola, fitopatologia, genética
e melhoramento de plantas e microbiologia agrícola. Além disso, as duas cidades
apresentam número razoável de matriculados (cerca de 650 e 450, respectivamente) em
programas de pós-graduação em saúde (especialmente veterinária em Botucatu).
O resultado desses investimentos em pesquisa na pós-graduação pode ser medido
pelo número de publicações científicas indexadas. Esse indicador de resultado da pósgraduação também está distribuído de forma desigual no território paulista (Mapa 4).

13

Mapa 4: Artigos científicos indexados segundo município da instituição do primeiro autor.
Estado de São Paulo, 2001-2006

Fonte: ISI Citation Indexes. Elaboração dos autores.

Utilizando a instituição do primeiro autor do artigo como referência para localização
do município, observamos no Mapa 4 que são as mesmas regiões citadas na análise sobre
matriculados em pós-graduação acima que concentram as maiores quantidades de artigos
publicados: o município de SP em primeiro lugar disparado; e, depois dele, Campinas. Em
seguida, aparecem as quatro áreas destacadas anteriormente: São José dos Campos e
caminho do Vale do Paraíba (Guaratinguetá e Lorena); Botucatu e Piracicaba, com Rio Claro
no caminho ao norte, em direção a Pirassununga, São Carlos e Araraquara; e Ribeirão Preto,
Sertãozinho e Jaboticabal. E também ratificando a análise anterior, os municípios mais a
oeste aparecem novamente, mas com menor expressão: Bauru, Marília e Assis; e São José do
Rio Preto, Araçatuba e Presidente Prudente.
De modo a articular a estrutura produtiva com a ciência e a tecnologia, é necessário
observar também tanto os insumos para pesquisa nas empresas (incentivos governamentais
em pesquisa e inovação) como os resultados de pesquisas das firmas (patentes). Um
indicador um pouco mais heterodoxo para analisar os esforços de pesquisa e
14

desenvolvimento são os investimentos em pesquisa e desenvolvimento a partir de
concessões mediante programas de agências de fomento. No caso de São Paulo isso é
perfeitamente possível, uma vez que o estado conta com uma robusta agência (a Fapesp), a
qual tem um papel importante nas políticas de inovação tecnológica e de aproximação dos
centros de pesquisa com as empresas.
O programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE) foi criado em 1997 e,
como o próprio nome diz, busca apoiar ciência e tecnologia como mecanismo de promoção
da inovação em micro e pequenas empresas (até 100 empregados). Seu objetivo final é a
comercialização dos produtos e processos que resultaram das pesquisas apoiadas. As
concessões variam de R$ 50 mil a R$ 500 mil e os projetos duram pelo menos dois anos.
De janeiro de 1998 a outubro de 2010, período coberto pela coleta de dados aqui
realizada4, foram aprovados 961 projetos (com um mínimo de 27 em 1999 e um máximo de
136 em 2006). Ao desagregarmos por grande área de conhecimento5, verificamos que mais
da metade foi para as engenharias (519), seguidas por ciências exatas e da terra (187),
ciências agrárias (119) e ciências biológicas e da saúde (111). Apesar de serem realizados em
empresas, a localização dos projetos se sobrepõe à infraestrutura de C&T destacada
anteriormente, uma vez que as concessões estão concentradas nas cidades de importantes
universidades e centros de pesquisa (Mapa 5).
O município de São Paulo concentra quase um quarto (248) dos projetos, sendo 143
nas engenharias. Em seguida vêm Campinas com 171 (78 em engenharias e 54 em ciências
exatas) e São Carlos, com 152 projetos (95 nas engenharias e 27 nas ciências exatas) – o que
mostra a força dos municípios nessas áreas, como já apresentado anteriormente no caso dos
matriculados em pós-graduação. Diferentemente dos outros indicadores, em que havia uma
dispersão ao longo do Vale do Paraíba, no caso do PIPE, São José dos Campos concentra
sozinho 63 projetos, boa parte também nas engenharias. O corredor Ribeirão PretoJaboticabal também merece menção pelos projetos nas áreas de ciências biológicas (saúde)
e agrárias; assim como a região de Botucatu, Piracicaba, Limeira e Rio Claro, com 42
4

As informações foram coletadas, projeto a projeto, diretamente do site da Fapesp. Não foi possível ter acesso
ao valor de cada projeto, por isso consideramos cada um dos 961 projetos como uma concessão e fizemos a
distribuição desse total no estado de SP localizando a partir do município sede da empresa beneficiada.
5
A definição da área de conhecimento foi feita a partir de classificação da própria Fapesp, baseada na
nomenclatura internacional de áreas de formação e treinamento, chamada ISCED (“International Standartd
Classification of Education”), da Eurostat/UNESCO/OCDE, adaptada no Brasil pelo Inep.
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concessões, cerca de metade em ciências agrárias. Novamente, é interessante para a análise
mencionar as esparsas ocorrências de concessões no oeste paulista, sempre de 1 a 3 em
poucos municípios.

Mapa 5: PIPE, concessões por município. Estado de São Paulo, 1998-2010

Fonte: Fapesp. Elaboração dos autores.

Já o Programa de Apoio à Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica (PITE) é
menos numeroso em termos de concessões, mas não menos importante em termos de
desenvolvimento com inovação. Criado em 1994, tem como objetivo principal estimular a
parceria universidade-empresa. O fundamento principal é o financiamento não reembolsável
por parte da Fapesp e uma contrapartida de investimento da empresa. Diferentemente do
PIPE, o PITE concentra os projetos em empresas de maior porte, as quais buscam abrir linhas
de pesquisa em parceria com instituições de pesquisa públicas. De 1995 a 2010, foram
realizados 146 convênios, com empresas como: Braskem, Ci&T Digital Assets, Dedini
Indústrias de Base, Grupo Telefônica, Instituto Fleury, Ouro Fino Saúde Animal, Oxiteno,
Padtec, Sabesp, Vale (com Fapemig e Fapesp), Whirlpool e Microsoft Research (único
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convênio internacional). Do total de convênios, 75 foram feitos com empresas localizadas na
RMSP (sendo 59 na capital), 13 em São José dos Campos e 12 em Campinas.
As áreas do conhecimento específico dos projetos estão ligadas ao mercado de
atuação das empresas que realizam a parceria. Vale destacar que química, engenharia
química e farmacologia foram as que tiveram o maior número de projetos (32, na soma das
três áreas), devido à forte presença do setor de fármacos e cosméticos no programa. Assim
como no PIPE, engenharia de materiais e metalurgia, engenharia elétrica e ciência da
computação (com 31 projetos na soma das três áreas) conformam outro grupo temático a
ressaltar. Por fim, a área de engenharia aeroespacial também deve ser lembrada: sozinha,
participa com 9 convênios (em virtude da forte participação da Embraer e de fornecedores
da empresa no programa).
A última parte da análise se volta para as patentes, que podem servir de proxy de
geração de conhecimento novo. A informação aqui utilizada é a de requisição de patentes no
INPI por empresas (somente pessoas jurídicas, e não físicas), entre 2001 e 20056.
Como esperado, na RMSP e na região de Campinas estão as principais concentrações
de solicitação de patentes (Mapa 6). Em menor escala, se destacam também regiões que já
apareceram nas análises anteriores, como São José dos Campos, São Carlos e Ribeirão Preto,
além da área de Piracicaba, Rio Claro e Limeira. Sem a intenção de estabelecer relações
causais, vale mencionar que são regiões onde também há a presença de incubadoras
tecnológicas7 e/ou parques tecnológicos8, destacados no Mapa 6. Todos os outros municípios
com esse tipo de equipamento apresentam alguma ocorrência de solicitação de patentes (a
exceção é Barretos). Tal evidência sugere que as incubadoras de base tecnológica podem ser
mais bem utilizadas em áreas de menor presença de atividades de maior intensidade de
tecnologia e conhecimento por pelo menos duas razões: para gerar novos negócios; e para
desenvolver aperfeiçoamentos em processos e produtos para a indústria local. Isso vale, por
exemplo, para as cidades de Bauru e Marília.

6

A identificação do município das empresas que solicitaram patentes foi realizada a partir de um cruzamento
entre o CNPJ e o Cadastro de Estabelecimentos Empregadores do Ministério do Trabalho.
7
A definição das incubadoras como tecnológicas segue classificação do Sebrae e referências das próprias
incubadoras: as tecnológicas abrigam, em geral, empresas cujos produtos, serviços ou processos possuem valor
agregado mais alto devido à utilização de algum tipo de tecnologia nova ou com base em pesquisa.
8
Os parques tecnológicos no mapa são Ciatec e Techno Park, ambos em Campinas; Science Parque, em São
Carlos; e Parque tecnológico de São José dos Campos e Univap, ambos na cidade do vale do Paraíba.
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Mapa 6: Patentes (requisições entre 2001 e 2006), incubadoras (2006) e parques
tecnológicos por município (Estado de São Paulo)

Fontes: INPI, Anprotec e Sebrae. Elaboração dos autores.

4) Identificação de padrões territoriais de ciência, tecnologia e inovação no Estado de
São Paulo

A análise dos indicadores ao longo da parte 3 do artigo nos auxilia, portanto, na
identificação de padrões territoriais de ciência e tecnologia no Estado de São Paulo.
Sugerimos três tipos de áreas segundo intensidade de C&T&I, como mostra o Mapa 7, a
seguir. Tais recortes territoriais evidenciam a desigualdade regional do estado no que tange a
C&T&I, indicam diferentes possibilidades de desenvolvimento para essas áreas e sugerem a
necessidade de que políticas públicas devam ser pensadas considerando as diferenças
espaciais de um determinado território.
Em um primeiro plano, como já era esperado, a RMSP e a região de Campinas são
aquelas que se destacam fortemente em todos os indicadores, formando uma área de maior
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intensidade em C&T&I no Estado de SP e com maior diversidade em termos de campos de
conhecimento.
Em um segundo plano, estão quatro áreas que podem ser entendidas como
intensivas em C&T&I e especializadas, ou seja, com expressiva produção de pesquisa
(matriculados em pós-graduação e publicações) em determinados campos de conhecimento,
capacidade de absorção de investimentos em P&D&I e presença de empresas que solicitam
patentes:
1) Vale do Paraíba, liderado por São José dos Campos, passando por Taubaté,
Guaratinguetá e Lorena;
2) A dupla Botucatu e Piracicaba (área que pode ser alongada até Rio Claro e Limeira);
3) O caminho de Pirassununga a Araraquara, passando por São Carlos;
4) A faixa de Ribeirão Preto a Jaboticabal.

Mapa 7: Áreas de intensidade em ciência e tecnologia (Estado de São Paulo)

Elaboração própria.

19

Um terceiro grupo é composto pelas regiões menos desenvolvidas em termos de
C&T&I, localizadas mais a oeste do estado, mas que podem ser estimuladas, uma vez que,
em boa parte desses municípios, há infraestrutura física (instituições de ensino superior e
incubadoras, por exemplo) e, em outros, alguma produção científica (publicações indexadas):
1) A faixa contornando a parte norte do estado: de Franca a Presidente Prudente,
passando por Barretos, São José do Rio Preto e Araçatuba.
2) O arco centro-oeste: com Bauru, Marília/Garça e Assis.
3) Por fim, uma área mais a sudoeste, com pouca ocorrência dos indicadores de
C&T&I (somente algumas instituições de ensino superior), que requereria estímulo de
maior porte para a construção de uma infraestrutura de C&T&I: Itapeva, Avaré e
Ourinhos.
A análise neste artigo ilustra como há padrões territoriais bastante distintos em
termos de potencial de desenvolvimento no Estado de São Paulo com base na infraestrutura
de C&T. Padrões territoriais distintos pedem, portanto, políticas públicas de desenvolvimento
também distintas. Como vimos, as condições e oportunidades existem, mas os desafios são
significativos.
Em uma economia baseada em conhecimento, os papéis dos atores que formam a
chamada “hélice tripla” se misturam. Sem deixar seus papéis tradicionais, universidades
passam a gerar empresas; governos passam a trabalhar como investidores tomadores de
risco e o setor privado passa a atuar na formação em alto nível (ETZKOWITZ e RANGA, 2010).
Aperfeiçoar, portanto, a articulação entre universidade e setor produtivo é essencial
para a concretização de um desenvolvimento com mais qualidade e baseado em ciência e
tecnologia. Ganha força, assim, a ideia de uma universidade que consiga dar conta de ensino
e pesquisa, funções já tradicionais, mas que também seja capaz de interagir mais fortemente
com a sociedade e com o setor produtivo, gerando possibilidades de emprego e valor,
mediante, por exemplo, a criação de empresas e a solução de problemas da sociedade
(poluição de águas, utilização sustentável do solo, habitação e projetos urbanísticos nas
cidades etc.).
Um exemplo é a área de biotecnologia, bastante forte no estado de SP, em que
pesquisadores

se

tornam

empresários,

empreendedores

buscam

parcerias

com
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pesquisadores e novas redes de relações vão surgindo sem que entendamos quais
mecanismos podem ser utilizados para fomentar o fluxo de conhecimento e a possibilidade
de geração de novas ideias.
Outro desafio é a maior utilização dos incentivos governamentais de P&D&I e dos
mecanismos legais por parte do setor produtivo. Como salientamos anteriormente, nos
últimos dez anos, vários incentivos e leis foram criados, mas a utilização deles (e até mesmo
o conhecimento de sua existência) por parte do setor produtivo ainda é muito baixa.
Avaliação realizada pelo CGEE em parceria com a Associação Nacional de Pesquisa e
Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (Anpei) mostra que os instrumentos de incentivo
à inovação federais (do Finep e do BNDES, por exemplo) tem baixa utilização. As razões
poderiam ser variadas, como o desconhecimento dos instrumentos, o desinteresse pelo tipo
de incentivo ou o entendimento de que ele não é tão positivo para a empresa, a falta de
organização da firma para lidar com as exigências, ou mesmo a dificuldade das agências
operacionalizarem os incentivos (CGEE, 2009).
Por fim, reiteramos que análises que tentam articular a estrutura produtiva mais
intensiva em tecnologia e conhecimento com a infraestrutura de ciência e tecnologia, tendo
como base o território, permitem mostrar novas possibilidades de desenvolvimento.
Discutimos neste texto como há no Brasil atualmente um ambiente propício para o
desenvolvimento de C&T&I e como isso pode ser visto como oportunidade de
desenvolvimento para o Estado de SP. Aqui se concentra o parque industrial e de serviços
mais avançado do país, que se expressa nos positivos indicadores de geração de valor,
emprego e qualificação da mão de obra.
Contudo, isso está construído em bases desiguais, não só regionais, como vimos aqui,
mas também sociais (seja considerando variáveis como renda ou raça, por exemplo). O bom
aproveitamento do contexto atual de crescimento e das condições mais favoráveis a C&T&I,
seja no Estado de SP ou em outras unidades da federação, passa pelo olhar para o território.
A infraestrutura existente só pode ser consolidada, estimulada ou, quando necessário,
construída se conhecermos bem a situação do território em análise, se a lente utilizada para
tal análise for a mais profícua e se políticas de fomento ao desenvolvimento baseado em
conhecimento, tecnologia e inovação forem de fato implementadas.
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