
   

Polímeros: Ciência e Tecnologia

ISSN: 0104-1428

abpol@abpol.org.br

Associação Brasileira de Polímeros

Brasil

Comitê Editorial

O Descompasso entre Ciência e Tecnologia no Brasil

Polímeros: Ciência e Tecnologia, vol. 11, núm. 2, 2001, p. E3

Associação Brasileira de Polímeros

São Paulo, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=47013625002

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=470
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=47013625002
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=47013625002
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=470&numero=13625
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=47013625002
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=470
http://www.redalyc.org


E3Polímeros: Ciência e Tecnologia, vol 11, nº 2, 2001

E

D

I

T

O

R

I

A

L

E

D

I

T

O

R

I

A

L

O Descompasso entre Ciência
e Tecnologia no Brasil

Neste ano comemorativo de 10 anos de existência da
“Polímeros: Ciência e Tecnologia”, chamamos novamente a aten-
ção do leitor aos desafios que a Comunidade Brasileira de
Polímeros deverá enfrentar para reduzir o já constatado
descompasso entre o progresso da ciência e a virtual estagnação
da tecnologia no Brasil. Utilizando dados publicados em artigos
recentes em revistas especializadas sobre a situação brasileira atual
no campo de desenvolvimento científico-tecnológico, numa aná-
lise comparativa com outros países mais desenvolvidos e até mes-
mo com os do grupo de “países emergentes” no qual o Brasil se
alinha, é apresentada nesta edição uma matéria jornalística que
traça o perfil de investimentos nas atividades de pesquisa e de-
senvolvimento na década de 90 de algumas empresas brasileiras
do setor petroquímico.  A partir da constatada escassez crônica de
investimentos privados em P&D neste setor produtivo, o princi-
pal recado transmitido nesta matéria é que será possível dotar o
Brasil da competitividade requerida pela globalização, se as em-
presas brasileiras adotarem como estratégia competitiva a necessi-
dade de investir na inovação através de parcerias firmadas com
universidades e institutos de pesquisa, aproveitando-se do bom
conhecimento já adquirido nestas instituições para desenvolver
atividades de P&D.
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