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CAPÍTULO 6 
 

Conclusão: O INT e a Pesquisa Tecnológica no Brasil 
 
 
 Aos cinqüenta anos de sua fundação, o Instituto Nacional de Tecnologia parece ainda longe 
de haver reencontrado sua vocação e seu lugar no conjunto das instituições brasileiras de ciência e 
tecnologia, de forma a fazer jus aos ideais definidos tantos anos atrás por seu fundador e criador, 
Ernesto Lopes da Fonseca Costa. E, no entanto, ninguém duvidaria que aqueles ideais, de melhor 
conhecimento dos recursos naturais do país e capacitação tecnológica da indústria nacional, sejam 
tão ou mais importantes hoje quanto no passado. 
 
 A história do Instituto mostra em detalhe muitos de seus méritos, e muito também de seus 
problemas e dificuldades. Que lições podemos extrair deste estudo? Quais foram os fatores de 
sucesso, como explicar as dificuldades ocorridas, que perspectivas pode haver para o futuro? 
 
 Não há dúvida de que um dos principais elementos a explicar os sucessos iniciais do INT foi 
a capacidade de liderança de seu fundador. Fonseca Costa reunia qualidades pessoais que lhe 
permitiam exercer uma série de funções bastante diferentes, mas que foram todas essenciais para a 
formação e desenvolvimento do Instituto. Por sua história pessoal e familiar, possuía suficientes 
relações no mundo político de seu tempo para conseguir para o Instituto o apoio governamental, na 
forma de recursos e legislação, que fossem necessários para seu desenvolvimento. Além disto, este 
mesmo acesso lhe dava condições de colocar o Instituto e seus recursos humanos e tecnológicos 
próximo dos centros de decisão do país, principalmente nos primeiros anos de sua gestão, o que 
trazia prestígio e reconhecimento. 
 
 Além destas funções de intermediação e contatos externos, Fonseca Costa possuía suficiente 
formação técnica e científica para exercer uma liderança no interior do próprio Instituto. Esta 
formação também lhe permitia recrutar para o Instituto pessoas suficientemente capazes e 
motivadas para levar à frente os objetivos da instituição. Sua familiaridade e envolvimento pessoal 
com os trabalhos das seções ou Divisões técnicas, seu relacionamento direto com os pesquisadores 
através do contato com a natureza de suas atividades, faziam com que o INT se mantivesse imbuído 
de um sentido de missão e responsabilidade social que permitia superar eventuais dificuldades e 
limitações de ordem organizacional e material que eventualmente surgissem. 
 
 Chamar a atenção para o papel fundamental da liderança na criação e montagem de uma 
instituição de pesquisas como o Instituto Nacional de Tecnologia não é recorrer, simplesmente, a 
uma explicação psicológica ou individual para seu relativo sucesso ou fracasso. A criação de 
instituições que adquirem permanência e destaque depende sempre da presença de figuras que 
podem desempenhar as funções de intermediação externa e liderança interna como as assumidas por 
Fonseca Costa, e que definem, de uma maneira geral, o escopo e a ambição de suas instituições. Se 
o papel da liderança é fundamental e indispensável nestes momentos criativos, ela se torna muito 
mais problemática nos momentos posteriores de consolidação e institucionalização a longo prazo. 
 
 É importante notar, além disto, que estas lideranças não se exercem no vácuo, mas em 
espaços sociais bem definidos. O Instituto Nacional de Tecnologia foi criado em uma época de 
crescimento e expansão da máquina governamental brasileira, que já vinha se acelerando desde a 
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década de 20 e ganha intensidade no governo de Getúlio Vargas. Este crescimento e expansão se 
acentua ainda mais a partir da instauração do Estado Novo, e adquire caráter de inevitabilidade com 
o clima de mobilização e guerra do final da década, combinado com as tentativas de modernização 
e industrialização nacionais do início dos anos 40. Não é por acaso que é nestes anos que o INT 
chega à maturidade de seu crescimento, com a reforma de 1938, e passa a assumir uma serie de 
responsabilidades normativas sobre toda a atividade industrial no país, que até então não lhe cabiam 
nem eram cogitadas. Neste processo mais amplo, deixam de ter importância eventuais divergências 
que se paravam o Instituto Nacional de Tecnologia e sua liderança de outros setores 
governamentais, todos irmanados, por alguns anos, no esforço de organização de um Estado 
centralizado, interventor, industrializado e mobilizado para o esforço de guerra. 
 
 A situação se alteraria dramaticamente a partir do término da Segunda Guerra Mundial. O 
fim do período de mobilização, a queda do Estado Novo e a vinculação crescente da economia 
brasileira aos Estados Unidos e, posteriormente, à Europa reconstruída, dão um caráter inteiramente 
distinto ao processo de transformação e modernização da sociedade brasileira, que continua se 
acelerando. Por uma parte, esta modernização e transformação se dá graças aos recursos 
proporcionados pela reativação do comercio internacional e pela crescente presença de capitais e 
tecnologias internacionais no país, o que na realidade dispensa um esforço planificador, orientador e 
normativo por parte do governo. Por outra parte, no entanto, a maquina administrativa estabelecida 
no regime Vargas não é desfeita nem desmobilizada, mas transfigurada em muitos aspectos. Em 
parte, ela se transforma em um amplo sistema de patronagem que é utilizado na distribuição de 
favores ou na manutenção de lealdades políticas antigas, fundamentais nas disputas político-
eleitorais características do período. Neste sistema de patronagem o emprego é mais importante que 
a função, e o funcionalismo público, ainda que mantido em suas posições, passa a ser cada vez mais 
controlado por um sistema onde os meios - os sistemas de cargos e salários, as normas de 
administração financeira, os rituais administrativos de todo o tipo - preponderavam cada vez mais 
sobre os fins. Por outro lado, há um esforço de recuperar um projeto de desenvolvimento de cunho 
nacionalista, baseado no fortalecimento do Estado, que adquire maior forma no segundo governo de 
Vargas.  
 
 A nova situação é bastante desfavorável ao Instituto Nacional de Tecnologia. Graças à 
reserva de competência e prestígio acumulada nos anos anteriores, o Instituto consegue prosseguir e 
até aumentar suas funções nos anos posteriores à guerra, mas com poucas possibilidades de efetiva 
readaptação à nova realidade. Além disto, as funções normativas assumidas pelo Instituto nos anos 
anteriores passam a concentrar um volume cada vez maior de sua atenção e de seus recursos, ao 
mesmo tempo em que perdem seu sentido maior de contribuir para o desenvolvimento industrial do 
país de forma mais significativa. O INT assume, progressivamente, uma função de tipo cartorial, 
como a instituição responsável por certificações e autenticações em matérias de conteúdo técnico, 
mas principalmente para finalidades legais ou fiscais. Estas atividades de rotina se adaptam com 
facilidade às restrições impostas ao serviço público da época, dando progressivamente ao Instituto 
um clima de "repartição pública" tão avesso ao espírito de seus criadores. É bem verdade que, ao 
mesmo tempo em que isto ocorria, algumas áreas de pesquisa continuavam a trabalhar e a crescer, e 
o Instituto se capacitava como prestador de alguns serviços de utilidade indiscutível pára o 
crescente parque industrial do país. 
 
 No segundo governo Vargas alguns esforços foram feitos para recuperar o papel do Estado 
na orientação e condução das atividades científicas, tecnológicas e econômicas do país, destacando-
se duas áreas de atividade mais significativas. A primeira consistiu na criação do Conselho 
Nacional de Pesquisas, ainda em 1951, sob a liderança do Almirante Álvaro Alberto Mota e Silva, 
que retoma em parte as idéias contidas na antiga Diretoria de Pesquisas do Ministério da 
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Agricultura, Indústria e Comércio, mas tinha como preocupação central a capacitação tecnológica 
do país no campo da energia nuclear.171 Fonseca Costa foi conselheiro do CNPq desde a primeira 
hora, e muitos setores de pesquisa do Instituto puderam contar daí por diante com o apoio flexível 
do Conselho, que permitiam que trabalhos fossem desenvolvidos sem os entraves maiores do 
formalismo burocrático. Rapidamente, no entanto, o CNPq deixa de ter as funções tão ambiciosas 
que lhe haviam sido atribuídas em relação a um programa nuclear que não chega a se iniciar, e os 
vínculos do INT com o Conselho não vão além do apoio ao trabalho freqüentemente individual e 
isolado de alguns pesquisadores. 
 
 A segunda foi o estabelecimento de uma assessoria econômica junto ao Presidente da 
República, coordenada por Rômulo de Almeida. Por esta assessoria passaram, ou dela surgiram, 
muitos dos principais projetos e atividades que adquiririam grande vulto nos anos posteriores, 
incluindo o de criação da Petrobrás, o Fundo Nacional de Eletrificação, a Eletrobrás, a elaboração 
de um Plano Nacional do Carvão e o planejamento de implantação da indústria automobilística, 
através da Subcomissão de Jeeps, Tratores, Caminhões e Automóveis da Comissão de 
Desenvolvimento Industrial.172 Ainda que esta comissão tivesse caráter técnico e tratasse de áreas 
de competência histórica do INT, não há registro de que o Instituto tenha com ela colaborado. Isto 
se explica, certamente em parte, pela posição contrária ao monopólio estatal do petróleo assumida 
desde muito antes por Fonseca Costa, e que seria reiterada e enfatizada pelo seu sucessor na direção 
do Instituto, Sílvio Fróes Abreu. 
 
 A morte de Fonseca Costa e sua substituição por Sílvio Fróes Abreu em 1953 não faz senão 
consolidar e cristalizar a situação desfavorável que já vinha se configurando. Não há dúvida que, se 
o novo diretor do Instituto tinha credenciais técnicas e de prestígio pessoal impecáveis e à altura de 
seu antecessor - na realidade a obra técnico-científica de Fróes Abreu é mais abrangente e volumosa 
que a de Fonseca Costa - pareciam lhe faltar as condições de acesso externo e liderança interna tão 
características da época anterior. O contraste de estilo de liderança entre os dois diretores levaram 
muitos a considerar que, assim como as qualidades de Fonseca Costa explicam o surgimento e auge 
do Instituto na primeira época, as dificuldades de Fróes Abreu explicariam os problemas 
posteriores. A realidade, no entanto, é que o papel da liderança é bastante diferente em época de 
crescimento e implantação de novas instituições do que em épocas de consolidação, e que o 
contexto geral a partir dos anos 50 era radicalmente distinto do que havia sido anteriormente. É 
possível, evidentemente, especular a respeito de outras linhas possíveis de desenvolvimento tivesse 
o INT tido a partir dos anos cinqüenta uma liderança semelhante à anterior. Uma análise global da 
situação dos institutos de tecnologia similares no período mostra, no entanto, que não havia lugar 
para muitas variações. Já ao final da década de 60 o Instituto Nacional de Tecnologia era uma 
instituição com um passado respeitável, uma experiência recente bastante desencorajadora, e um 
futuro incerto. Seus problemas eram, em parte, decorrentes de sua historia e características 
peculiares, mas faziam parte, também, de um quadro bastante mais amplo de dificuldades que 
afetavam instituições deste tipo de uma maneira geral, como veremos a seguir. 
 
 Em 1975 a Agência para o Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos recebeu do 
Dr. James P. Blackledge, do Denver Research Institute, os resultados de um amplo estudo sobre 
Institutos de Pesquisa Industrial em países subdesenvolvidos, abrangendo mais de 50 centros em 
                                                           
171 Sobre a história da pesquisa em energia nuclear no Brasil veja, entre outros, Regina Lúcia Morais Morel, Ciência e 
Estado: A Pesquisa Científica no Brasil, São Paulo, T A. Queiroz, 1979. 
172 Sobre o tema, veja Cleantho de Paiva Leite, O Assessoramento da Presidência da República, Rio de Janeiro, 
Fundação Getúlio Vargas, 1959; e principalmente Maria Celina Soares D'Araújo, O Segundo Governo Vargas (1951-
1954): Democracia, Partidos e Crise Política, tese de mestrado, Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, 
1981. 
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cerca de 20 países, incluindo seis no Brasil, entre os quais o INT. Em contraste com as grandes 
expectativas que haviam sido feitas em relação ao papel destes institutos no desenvolvimento de 
seus países, os resultados pareciam, no melhor dos casos, modestos. Sumariando as conclusões de 
seu estudo, dizia Blackledge: 
 

Alguns problemas inerentes ao processo de interação entre o instituto de pesquisa industrial e seus 
clientes potenciais independem, na realidade, do controle da direção destes institutos. Me refiro às 
barreiras e restrições impostas pelo fato de a indústria ser em geral pouco sofisticada, ter pouca 
experiência ou compreensão do papel e da importância de tecnologia para resolver e melhorar seus 
produtos e processos. Existem também barreiras que acabam com os incentivos que possam ter os 
pesquisadores e técnicos destes institutos: salários sub-marginais, típicos do funcionalismo público; 
uma estrutura de recompensas que premia tanto o desempenho meritório quanto o desempenho 
medíocre; quase total inexistência de possibilidades de treinamento e melhoria para o pessoal 
técnico, de forma a torná-lo inovador em sua forma de pensar, com iniciativa em seus contatos com a 
indústria, e dotados de imaginação para a solução dos problemas industriais que chegam a 
identificar173 

 
 Para este autor, um dos principais problemas dos institutos de tecnologia era que eles, 
freqüentemente, se orientavam para atividades mais complexas, sem tratar de atender tão 
diretamente quanto possível às demandas do setor industrial.. No entanto, a chave do sucesso estaria 
em uma atitude modesta que desse preferência aos serviços de atendimento à industria e às 
pesquisas mais simples, de tipo adaptativo, "de tal maneira que fosse possível. capitalizar o know 
how e a metodologia para a utilização das tecnologias já disponíveis em outros países em 
desenvolvimento ou desenvolvidos, ao invés de tentar pesquisas inovadoras que, muito 
possivelmente, resultariam somente em reinventar a roda." Esta estratégia não era, entretanto, a 
dominante nos Institutos de pesquisa estudados por ele, onde era comum observar "uma grande 
duplicação de esforços, sem dúvida útil como técnica de treinamento pára desenvolver habilidades e 
experiência local, mas muito custosa em termos de replicação de tecnologia já disponível. e desvio 
de recursos humanos escassos de problemas mais urgentes e ainda sem solução". Esta mesma 
orientação era dada, no mesmo ano, em documento da Organização das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Industrial (UNIDO), que teve um papel importante de assistência a Institutos de 
Tecnologia Industrial em todo o mundo, inclusive no Brasil. Segundo a UNIDO,  
 

O principal objetivo de um instituto de pesquisa industrial em qualquer pais é proporcionar a seus 
clientes - indústria pública e privada, o Governo, instituições comerciais e outras - com serviços 
práticos de tipo tecnológico e técnico. O principal objetivo do Instituto deve ser o de produzir 
resultados de valor comercial, nacional e social, seja à indústria de tipo privada, seja governamental. 
O sucesso do Instituto deve ser julgado basicamente por este critério. A maior parte de seu trabalho 
deve consistir em dar assistência imediata a seus clientes, ainda que possa ser freqüentemente 
aconselhável realizar algumas pesquisas de iniciativa da equipe do Instituto.174 

 
 Os problemas com os Institutos de Tecnologia e suas eventuais soluções já eram objeto de 
preocupação e estudos no Brasil desde vários anos antes. Em 1971 o Instituto de Planejamento 
econômico e Social do Ministério do Planejamento - IPEA - produz dois estudos importantes e 
pioneiros sobre o tema, que permitiam uma visão bastante realista da questão.  
 

                                                           
173 James P. Blackledge, The Industrial Research Institute in a Developing Country: A Comparative Analysis, 
Washington, D. C., Agency for International Development, 1975, p. 3. 
174 United Nations Industrial Development Organization, Industrial Research Institutes - Organization for Effective 
Research, Technical and Commercial Services, United Nations, New York, 1975, p.3. 
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 O primeiro deles, intitulado Potencial de Pesquisa Tecnológica no Brasil, tratava de 
examinar a questão tanto do ponto de vista dos institutos de tecnologia quanto de seus usuários 
potenciais, as grandes indústrias do país. Foram enviados questionários a 46 instituições de pesquisa 
com atividades tecnológicas, industriais, identificadas a partir de uma listagem inicial de 132; ao 
mesmo tempo, foram enviados questionários sobre utilização de pesquisa tecnológica às 500 
maiores empresas industriais do país. 
 
 Um dos primeiros resultados do estudo foi que, ao contrário da impressão obtida por 
Blackledge, os institutos de pesquisa tecnológica no Brasil já se dedicavam, predominantemente, a 
pesquisas mais simples e rotineiras: 53% de todas as atividades tecnológicas foram classificadas 
como "de rotina" (das quais 49% eram testes e 32% adaptações); das atividades classificadas como 
"pesquisa," 70% eram também trabalhos de simples adaptação, e outros 16% o que foi denomina do 
"criações" com aspas, ou seja, atividades de adaptação um pouco mais complexas. 
 
 Resumindo os resultados, os pesquisadores assinalam o fato de que  

 
É resumido o número de instituições que apresentou contribuição de maior significado ao 
desenvolvimento tecnológico industrial do país; em grande numero de institutos essa atividade, 
particularmente de pesquisas, foi marginal. O quadro descrito está intimamente vinculado à estrutura 
e a intensidade do relacionamento entre os institutos tecnológicos e as indústrias. Isto porque, se por 
um lado a pequena sensibilidade das instituições às necessidades tecnológicas de um complexo 
parque industrial impediu a aproximação mais estreita, por outro o reduzido fluxo de solicitações que 
lhes foram dirigidas pelas unidades produtivas contribuiu para a continuação de seu desempenho 
pouco satisfatório.  

 
 A questão do fluxo de solicitações é fundamental, e seria retomada mais adiante por um 
outro estudo. O trabalho do IPEA revelou que, das 454 grandes indústrias que responderam ao 
questionário da pesquisa 62,1% utilizavam tecnologia importada do exterior, tanto as estrangeiras 
(85,5%) quanto as nacionais (48,6%). 64% destas empresas declararam realizar, elas próprias, 
pesquisas tecnológicas, predominantemente adaptação e "criação" mais simples (83% das 
pesquisas). Das empresas que não realizavam pesquisas próprias, 26,5% recorriam a instituições de 
pesquisa ou universidades; as demais buscavam serviços tecnológicos em outras empresas, na 
matriz no exterior, ou simplesmente não o faziam. 
 
 A pequena demanda das grandes empresas industriais em relação aos institutos de tecnologia 
brasileiros foi confirmada em análise posterior dos dados do IPEA, feitos pela equipe de pesquisas 
da FINEP coordenada por Fábio Erber, e publicada em 1974.175 Esta análise procurou ver quais as 
empresas que demandaram os 416 trabalhos em tecnologia identificados pelo estudo do IPEA. Estes 
trabalhos foram solicitados por 306 empresas no período de três anos (1967-9), dando uma média 
de 1.35 trabalhos por empresa, ou pouco menos de meio por ano, em sua maioria concentrados em 
atividades rotineiras, de desenvolvimento e adaptação. 
 
 Esta concentração em atividades de rotina não deu a estes institutos, no entanto, um vínculo 
mais estreito com a indústria, como as sugestões de Blackledge ou da UNIDO poderiam fazer crer. 
Na realidade, dos 416 trabalhos em tecnologia identificados pela pesquisa para os anos 1967-1969, 
somente 28, ou 6,7% do total, foram solicitados por uma das 500 grandes empresas que 
supostamente seriam as maiores consumidoras de trabalhos deste tipo. Na sua maioria, os trabalhos 
foram solicitados por empresas de porte médio, muitas delas governamentais (29%) ou particulares 

                                                           
175 Fábio Erber e outros Reflexões sobre a Demanda pelos Serviços dos Institutos de Pesquisa, Rio de Janeiro, FINEP, 
Serie Pesquisas nº 1, 1974. 
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nacionais (30%) (não há informação sobre 102 projetos, no entanto). A maior parte dos trabalhos 
mais complexos, definidos como de " pesquisa aplicada", foram realizados também para empresas 
governamentais (41%). 
 
 Está análise levou seus autores a concluir que os institutos brasileiros são somente fontes 
secundárias de tecnologia para a indústria brasileira, atendendo principalmente a empresas médias 
ou pequenas e empresas governamentais, e concentrando-se em atividades de pouca complexidade 
tecnológica. A análise dos projetos revelou ainda uma concentração bastante grande dos projetos 
em alguns institutos e algumas áreas de conhecimento. Só o Instituto de Pesquisa e 
Desenvolvimento do Centro de Tecnologia Aeroespacial de São José dos Campos concentrava 96 
dos 416 projetos analisados, ou quase 25%, cabendo ainda 58 ao IPT e 45 ao Instituto de 
Tecnologia de Alimentos, também de São Paulo. Estes, e mais dois institutos paulistas (o 
Departamento de Engenharia Hidráulica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e a 
Faculdade de Engenharia Industrial da Universidade Católica de São Paulo) concentravam cerca de 
65% de todos os projetos. Somente 12 do total de projetos foram realizados pelo INT. A análise 
mostrou ainda que existia grande concentração dos projetos nas áreas de tecnologia e engenharia de 
materiais, engenharia química, engenharia de construção e tecnologia de alimentos, perfazendo 69% 
do total dos projetos. Esta concentração é ainda mais clara no INT, onde 7 dos 12 trabalhos feitos 
foram na área de química e três na área de engenharia de materiais. 
 
 A pouca participação do INT nestes trabalhos se explica, em parte, por fatores locacionais, 
já que mais de quarenta por cento dos trabalhos solicitados foram feitos por empresas localizadas 
em São Paulo. No entanto, houveram 68 solicitações de firmas do Rio de Janeiro, das quais só 6 
foram encaminhadas ao INT Isto significa que, se a pesquisa mostrou que os Institutos de 
Tecnologia Industrial no Brasil desempenhavam um papel relativamente pouco importante em 
relação à atividade industrial do país, isto era particularmente certo para o Instituto Nacional de 
Tecnologia. 
 
 Uma outra visão do problema é apresentada por trabalho feito em 1971 por equipe do IPEA 
coordenada por David Carneiro Jr. e José Guilherme Pinheiro Cortes, e apresentada como 
documento interno de trabalho em 1971.176 A equipe tratou de comparar sistematicamente cinco 
institutos de pesquisa tecnológica, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, o Instituto 
Tecnológico do Estado do Rio Grande do Sul, o Instituto Nacional de Tecnologia, o Instituto 
Tecnológico do Estado de Pernambuco e o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro 
Técnico Aeroespacial de São José dos Campos. Foram levantados gastos de receita, despesa e 
pessoal de nível superior, em series históricas tão longas quanto possíveis e feita uma análise de 
uma amostra de trabalhos de tecnologia produzidos por estas empresas. Além disto, questionários 
foram utilizados para detectar como técnicos dos Institutos, ou ex-técnicos, entendiam os problemas 
vividos por estas instituições. 
 
 Na percepção dos pesquisadores, o grande problema da pesquisa tecnológica no país estaria 
não do lado da indústria, mas do lado dos institutos de pesquisa. "Ao que tudo indica", diz o 
relatório, "a estrutura industrial do Brasil é perfeitamente compatível com gastos bem mais elevados 
em Pesquisa e Desenvolvimento. Ocorre, no entanto, que a matriz institucional ainda não está bem 
definida e a toma da de decisões e muito lenta. Isto atrasa outras decisões e, portanto, a adoção de 
medidas urgentes que reduzam ou eliminem os efeitos dos obstáculos ao desempenho normal das 
atividades dos Institutos de Tecnologia". 
 

                                                           
176 Pesquisa Tecnológica no Brasil: Análise de Cinco Institutos Oficiais, Rio de Janeiro, IPEA, 1971, mimeografado. 
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 A lista dos problemas das instituições é extensa, começando com o reduzido volume global 
de recursos materiais e humanos à disposição dos institutos. Por isto, os institutos tinham, em geral, 
instalações precárias e antiquadas, equipamentos insuficientes, e incapacidade crônica de reter 
pessoal de melhor nível de qualificação. A análise dos trabalhos realizados pelos institutos mostrou 
que, à exceção do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro de Pesquisas Aeroespaciais, 
as outras instituições "estão empenhadas em muitas pesquisas básicas de exeqüibilidade remota; 
que muitos projetos de Pesquisa e Desenvolvimento são interrompidos por motivos não técnicos, 
principalmente decorrentes da precária estrutura administrativa e da insuficiente análise preliminar 
do mercado". Em síntese, as instituições de pesquisa pareciam encontrar-se " emaranhadas num 
círculo vicioso de falta de recursos, estrutura administrativa lenta e ineficiente, salários não 
competitivos e, em decorrência, pequena motivação profissional, o que se reflete sobre a eficiência 
dos trabalhos". 
 
 A análise comparada de algumas séries históricas levantadas pela pesquisa, apresentadas 
aqui de forma sumária, mostra um processo de estagnação ou decadência dos institutos mais 
tradicionais de 1950 a 1965, com alguma recuperação em 1970. Assim, o numero de técnicos de 
nível superior no INT cai progressivamente, e só se recupera ao final, em níveis semelhantes ao de 
1953 (Quadro 6.1). O nível de despesas correntes por instituto também se mantém quase 
estacionário em termos constantes para as duas instituições oficiais, com uma recuperação forte 
para o IPT em 1970 e um crescimento realmente substancial para o IPD também em 1970 (quadro 
6.2). Os níveis salariais caem em termos reais em relação a 1950 de forma dramática, para o INT, 
principalmente no que se refere aos valores de final de carreira (Quadro 6.3). Os projetos de 
pesquisa realizados entre 1965 e 1970, finalmente, tendem a ser de tipo básico, 
preponderantemente, sem desenvolvimento tecnológico enquanto tal, exceto para o Instituto de 
Pesquisa e Desenvolvimento do Centro Espacial de São José dos Campos. Esta diferença não se 
reflete, no entanto, em diferenças de demanda, já que só o IPT recebe pedidos mais substanciais da 
indústria, principalmente de tipo aplicado (Quadro 6.4) enquanto que a grande maioria dos 
trabalhos são definidos internamente pelos próprios institutos (Quadro 6.5). 

 
 
 

Ano IPT INT ITERS ITEP IPD
1950 5111  1844* 1140  479*  -
1955 3935 1781 1356  569*
1960 4102 2068 2022  964*
1965 6873 2545 2042 1029 1656
1970 11842 3141 2593 1601 11953

*Estimativas

Quadro 6.2 - Despesas Correntes em Instituições Tecnológicas - 1950-1970 (em Cr$ 1.000,00 de 1970)

Fonte:Baseado em David Carneiro Jr. e outros, Pesquisa Tecnológica no Brasil: Análise de Cinco Institutos Oficiais, Quadro 2.A

   

Ano IPT INT ITERS ITEP IPD
1950 61 116* 22 - -
1955 69 98 23 - -
1960 71 92 34 18 -
1965 101 66 29 20 69**
1970 195 125*** 25 23 65

Fonte: Baseado em David Carneiro Jr. e outros, Pesquisa Tecnológica no Brasil: Análise de Cinco Institutos Oficiais, 
Quadro 3.21.

Quadro 6.1: Números de Técnicos de Nível Universitário por Instituição. Tecnológica - 1950-1970

* 1953, primeiro ano para o qual há informação
** 1966, primeiro ano para o qual há informação
*** Outras fontes indicam 67 técnicos para o INT 
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Ano 1950 1955 1960 1965 1970

inicial R$ 1.547,00 R$ 1.295,00 R$ 980,00 R$ 1.648,00 R$ 1.415,00
final R$ 2.185,00 R$ 1.936,00 R$ 3.252,00 R$ 3.099,00 R$ 2.231,00
inicial R$ 871,00 R$ 600,00 R$ 575,00 R$ 776,00 R$ 716,00
final R$ 2.023,00 R$ 1.069,00 R$ 870,00 R$ 945,00 R$ 872,00
inicial R$ 746,00 R$ 553,00 R$ 724,00 R$ 1.021,00 R$ 930,00
final R$ 1.396,00 R$ 1.037,00 R$ 1.357,00 R$ 1.914,00 R$ 1.744,00
inicial      
final  R$ 1.192,00 R$ 1.560,00
inicial     R$ 1.150,00
final - - -  R$ 2.700,00

Fonte: Baseado em David Carneiro Jr. e outros, Pesquisa Tecnológica no Brasil: Análise de Cinco Institutos 
Oficiais, Quadro 3.22.

INT 

ITERS 

ITEP 

TPD 

IPT 

Quadro 6.3 - Salário Inicial e Final de Técnicos de Nível Universitário - 1950 -1970 (CR$ de 1970).

 
 
 

Básica aplicada desenvolvimento Total N
Instituto de Pesquisas Tecnológicas 29.2% 56.9% 13.8% 100% 297
Instituto Nacional de Tecnologia 60.2% 31.3% 8.5% 100% 83
Instituto Tecnológico do Rio Grande do Sul

38.3% 47.0% 14.7% 100% 34
Instituto Tecnológico de Pernambuco 66.6% 33.4% 0.0% 100% 9
Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento

1.6% 14.7% 83.7% 100% 61
Fonte: Baseado em David Carneiro Jr. e outros, Pesquisa Tecnológica no Brasil: Análise de Cinco Institutos Oficiais, 
Quadro 5.7

Quadro 6.4 - Classificação dos Projetos de Pesquisa (concluídos, em andamento e permanentes) 
conforme sua natureza, 1965-1970

 
 
 
 

Governo Industria Própria Total N
Instituto de Pesquisas Tecnológicas 10.7% 24.2% 64.9% 100% 297
Instituto Nacional de Tecnologia 8.4% 8.4% 82.3% 99% 83
Instituto Tecnológico do Rio Grande do Sul 14.7% 14.7% 70.6% 100% 34
Instituto Tecnológico de Pernambuco 33.3%  66.6% 100% 9
Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento 18.0% 1.6% 80.3% 100% 61

Quadro 6.5 - Classificação dos Projetos de Pesquisa (concluídos, em andamento e permanentes) 
conforme a entidade que tomou a iniciativa de sua execução, 1965-1970 (percentagens)

Fonte: Baseado em David Carneiro Jr. e outros, Pesquisa Tecnológica no Brasil: Análise de Cinco Institutos Oficiais, 
Quadro 5.7  
 
 Existe, assim, bastante consenso quanto à avaliação a respeito do funcionamento dos 
institutos de tecnologia industrial, ainda que menos acordo quanto à melhor terapêutica para 
melhorá-los. Do ponto de vista de sua estrutura interna, os institutos tendem a ser burocratizados, 
mal instalados, e a pagar pouco seus funcionários de nível superior, tendo os mais antigos sofrido 
um processo de estagnação e perda progressiva de recursos humanos desde o inicio da década de 
50. Do ponto de vista dos contatos com o setor industrial, eles tendem a ser em geral bastante 
limitados em volume e na natureza dos serviços solicitados, e excluem as grandes empresas, que 
buscam seus serviços tecnológicos por outras vias. 
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 Os trabalhos de pesquisa realizados pelos Institutos parecem estar submetidos a duas 
influências opostas e igualmente problemáticas Por um lado, a demanda mais significativa que 
recebem é por trabalhos relativamente simples, de ensaios e simples adaptações de tecnologias 
existentes, o que leva freqüentemente à tese de que os Institutos deveriam concentrar-se neste tipo 
de atividade, deixando de lado trabalhos mais complexos e sofisticados (esta é, por exemplo, a 
recomendação tanto do relatório de Blackledge quanto da UNIDO). Por outro lado, existe uma 
tendência natural nos técnicos mais bem formados dos Institutos em desenvolver trabalhos mais 
complexos e ambiciosos, mas que tendem a ser gerados nas próprias instituições e não encontrar 
possibilidade de aplicação prática, o que contribui para afastar ainda mais os institutos do setor 
industrial. Muitos autores consideram que a existência deste tipo de trabalho deveria servir de base 
para um esforço de maior vinculação dos institutos com a indústria, através do desenvolvimento de 
uma tecnologia nacional que pouco a pouco fosse substituindo as necessidades de importação de 
know how, inclusive pela grande indústria. É claro que a adoção da segunda alternativa tem 
implicações de política econômica que transcendem em muito o âmbito limitado dos institutos de 
tecnologia enquanto tais, tornando insuficientes quaisquer esforços de simples melhoria interna de 
funcionamento dos institutos, por melhor que sejam. Além disto, o aspecto contraditório das duas 
tendências, nem sempre resolvido com clareza, leva freqüentemente a uma grande oscilação entre 
tentativas de simplificação e agilização dos institutos para atender às demandas mais imediatas do 
mercado, por um lado, e esforços mais a longo prazo de criar capacitação para a pesquisa 
tecnológica mais complexa por outro. 
 
 Esta oscilação e instabilidade de objetivos e funcionamento é uma das principais 
características do INT desde os últimos anos da década de 60, e se acentua após a morte de Sílvio 
Fróes Abreu em 1972. Habituado à rotina e ao retraimento, o Instituto não participa a princípio de 
forma mais significativa da retomada dos investimentos governamentais na área de ciência e 
tecnologia, impulsionados particularmente pela criação do Fundo de Desenvolvimento Técnico-
Científico do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico - o FUNTEC. A criação do Fundo 
de Amparo à Tecnologia - conhecido como FUNAT - no âmbito do próprio Ministério da Indústria 
e Comércio, no entanto, e a partir de 1972 a criação da Secretaria de Tecnologia Industrial do 
Ministério, deram ensejo a todo um programa de pesquisas que transcenderam em muito o âmbito 
interno do INT, que se transformou, em boa medida, em órgão repassador de recursos para outras 
instituições. A presença do FUNAT no INT é efêmera, no entanto, indo desde sua regulamentação 
em 1970 até sua transferência para a Secretaria de Tecnologia Industrial em 1978, após um período 
de duplicidade de funções entre o Instituto e a Secretaria à qual estava subordinado. Outra atividade 
que chegou a adquirir grandes proporções e teve interrupção brusca foi o Centro de Informações 
Tecnológicas, que se constituiu em certo momento em principal atividade do Instituto, para ser 
extinto subitamente em 1975. Neste mesmo ano o Instituto se volta inteiramente para o programa 
tecnológico do etanol, sem entretanto deixar de lado suas atividades mais tradicionais, que 
continuam a ser realizadas de forma latente e rotineira. 
 
 A nova etapa marcada pelo envolvimento com o programa do álcool leva também a uma 
inovação organizacional importante, que é a utilização de uma entidade de personalidade jurídica de 
direito privado, a Fundação de Tecnologia Industrial, como forma de contornar as dificuldades 
inerentes ao estatuto jurídico do Instituto. A superposição entre duas personalidades jurídicas 
corresponde, freqüentemente, à superposição de gerações e mentalidades totalmente distintas em 
relação à percepção da história e do papel do Instituto, gerando dificuldades que ainda estão longe 
de serem resolvidas. 
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 A década de 70 é, finalmente, um período de rápida sucessão de diretores no comando do 
Instituto - quatro nomes entre 1972 e 1981, em contraste com os dois diretores dos quarenta anos 
anteriores - dos quais só o primeiro, Paulo Maurício Guimarães Pereira, era oriundo do próprio 
Instituto, o que acentua ainda o clima de incerteza da Instituição. 
 
 Isto dito, é importante retomar a visão mais ampla. Em última análise, e independentemente 
de seus aspectos mais peculiares, os problemas vividos pelo Instituto Nacional de Tecnologia nas 
últimas décadas fazem parte das dificuldades gerais vividas pelo Brasil e outros países em 
desenvolvimento para darem maior consistência, continuidade e relevância a seu potencial 
tecnológico, em face da internacionalização da economia e da grande velocidade das 
transformações tecnológicas havidas em todo o mundo. Este fato não deve levar-nos a crer que a 
história do Instituto não poderia ter sido distinta, nem que seu papel futuro não possa tornar-se cada 
vez mais significativo. Afinal, outras instituições de pesquisa em situações semelhantes 
conseguiram uma atuação mais marcante no passado, e o futuro ainda está por ser escrito. A história 
do Instituto Nacional de Tecnologia, que aqui se interrompe, deve ser entendida, em síntese, como 
um exemplo e ilustração das dificuldades de levar a frente o trabalho tecnológico em condições de 
subdesenvolvimento econômico e com as limitações e instabilidades inerentes à administração 
pública direta; e, acima de tudo, como um balizamento útil para as opções e concepções que serão 
responsáveis por sua história futura. Uma coisa, de qualquer forma, é certa: a busca por um 
caminho adequado para o desenvolvimento científico e tecnológico nacional não vai ser 
abandonada, e nesta busca o INT deverá desempenhar um papel central. 
 
 
 




