
APRESENTAÇÃO

Quantos são os laboratórios de pesquisa científica e tecnológica no Brasil? Qual seu 
tamanho e onde estão localizados? Em que áreas do conhecimento o país possui 
capacidades científicas relevantes? Em que medida os aportes de recursos públicos 
no período recente resultaram na constituição de uma infraestrutura nacional de 
pesquisa atualizada e competitiva no contexto mundial? 

Questões como essas direcionaram o esforço de pesquisa do Ipea ora consolidado 
neste livro, cujo ponto de partida foi um mapeamento, abrangente e inédito, da infra-
estrutura de pesquisa científica e tecnológica nacional. A ausência de um diagnóstico 
consistente da situação atual dessa infraestrutura no país motivou o projeto, realizado 
em uma profícua parceria do instituto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). 

Esforços análogos têm sido realizados globalmente, à luz do reconhecimento 
de que a ciência e a inovação de resultado no século XXI raramente decorrerão de 
esforços individuais, sendo cada vez mais ligados à existência de grandes laboratórios 
e equipes de pesquisa amplas e multidisciplinares. Assim, o salto tecnológico que o 
Brasil precisa dar não pode prescindir da existência de infraestruturas de pesquisa de 
grande porte, robustas e organizadas. Os resultados obtidos neste trabalho ensejam uma 
reflexão sobre a necessidade constante de avaliar as políticas de alocação de recursos 
em ciência e tecnologia, notadamente em infraestrutura, para esse tipo de atividade.

A oportunidade de desenvolver esse trabalho aponta mais uma vez para a 
capacidade do Ipea de renovar o próprio olhar sobre a agenda de desenvolvimento 
do país. Já tendo realizado um volume significativo de pesquisas sobre ciência, tec-
nologia e inovação, diante da constatação de que a ampliação das taxas de inovação 
e o fomento ao desenvolvimento tecnológico continuam sendo desafios nacionais 
tão centrais quanto complexos, a instituição buscou novas perspectivas analíticas 
para o tema. Nesta publicação, o mapeamento e o debate realizados permitiram a 
análise de diversos aspectos centrais à constituição do Sistema Nacional de Inovação 
(SNI) sob a ótica desse novo recorte, centrado na unidade infraestrutura de pesquisa.

Assim, com a produção e a discussão de conhecimento novo sobre uma 
parte importante do SNI até então pouco avaliada, o Ipea espera que os subsídios 
concretos aqui reunidos contribuam para o debate da sociedade e, especialmente, 
dos formuladores e gestores de políticas públicas. 
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