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I - INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho ~ fazer a an'lise da formação e

expansão do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São

Paulo S.A. '-,IPT, erocurando , através deste estudo de caso ,

entender alguns determinantes do processo de desenvolvimento de

tecnologia no Brasil.

Por tecnologia se entende o conjunto organizado de todos os

conhecimentos, cientificos, empiricos ou intuitivos, empregados

na produçio e comercializaçio de bens e de serviços. O domínio da

tecnologia, ou seja, do conjunto de conhecimentos específicos~

permite a elaboração das instruções necessirias ~ produçio de

bens ou serviços. (Longo:1984:10)

Hi stor r camen t e ~ nos países desenvolvidos, a busca

sistemitica, mas ainda nio profissional de tecnologia~ teve

inicio no Lunar Societ~ of Birmingham~ em 1760, e no Laboratório

químico de liebih, em Giessen, Alemanha~ por volta de 1830. A

partir daí a ci&ncia começou a ser aplicada intencionalmente~ na

produçio de tecnologia.
No entanto, somente com os trabalhos de Thomas ~dison, na busca
de iluminação artificial através da eletricidade, por volta de

1880, e que se profissionaliza e se torna clara a função da

pesquisa e desenvolvimento no processo de desenvolvimento

industrial. (Sabato:1974:34-37)
Uma vez que Po rma a "espinh<:l.dorsal" da e st rut ura p\-odutiya,

a tecnologia se torna parte insepiravel das at í.v í dades

industriais em todo e qualquer processo de industrialização.



Hoje a tecnologia exerce papel essencial e estrat~gico no

mundo moderno, operando como instrumento de crescimento
,

econ6mico, de desenvolvimento e de poder. E util, portanto,
conhecer suas ações junto a um amplo espectro de atividades, que

dela dependem ou que com ela se relacionam, as vezes com

interferincias e consequincias profundas.
Os paises em desenvolvimento, dotados de matirias-primas,

mio-de-obra, e mercado consumidor, porém, carentes de

conhecimentos, permanecem inteiramente dependentes de paises

centrais por nAo disporem de tecnologia. O domínio tecnológico,

portanto, i fundamental para a garantia do controle da evoluçio

social e política de qualquer nação.

Neste trabalho, torna-se pertinente entender a noção de

tecnologia no sentido que longo apontou:

" •••para a correta compreensio do assunto, a palavra tecnologia

vem sendo largamente empregada para designar as instruções enio

os conhecimentos que a geraram, que estio armazenados no c~rebro

de pessoas. Assim, confundem-se expressOes materiais

incompletas do conhecimento (plantas, manuais, especificações,

etc.) com o próprio conhecimento. Como resultado, chega-se ao

absurdo de acreditar que, quando uma empresa coloca em

funcionamento aqui o ~ltimo modelo de uma máquina de fazer

pregos, o pais esti dotado da mais alta tecnologia de fazer

pregos. Na realidade ele esti dotado das mais altas instruçóes

para fazer pregos".(longo:1984:10)

o presente estudo de caso ao reconstituir a hist6ria do'IPT,
~

sempre relacionada ao processo de desenvolvimento industrial do
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pais, pretende oferecer alguma contribuição para reflexão de

questoes como:
a) Como se desenvolveu concretamente o modelo tecnológico

dependente no pais, e qual o papel de um órgão de pesquisas nesse

processo?
b) O IPT ofereceu contribuição significativa para a criação de

alguma tecnologia nacional?
O Instituto de Pesquisas Tecnológicas-IPT, como o próprio

nome indica, ~ um órgão que tem como objetivo o desenvolvimento

de pesquisas t~cnico-científicas, voltadas, essencialmente, as

aplicações industriais~ constituindo-se num instrumento de

desenvolvimento, absorção e difusão de tecnologias.

Por seu trabalho o IPT se tornou um dos institutos de maior

conceito em toda a America Latina. Oc~pa uma irea de 240 mil

metros quadrados, localizada na Cidade Universitiria do Estado de

Sio Paulo, contando ainda com outras unidades no interior

paulista. Possui cerca de 2500 funcionários, distyibuidos em

diversas unidades operacionais que representam os diversos

setores da ind~stria.

Devido sua diversificada capacitaçãO t~cnica, o IPT, por

exemplo, desenvolve trabalhos relativos a construção civil,

construção naval, embalagens, especificaç6es e normas t~cn~~a~,
geologia, processos de extração e beneficiamento de min~rios,

mecânica, química, transportes e tecnologia florestal.

Seus principais clientes sio: a administração governamental

direta, empresas dos governos federal e estaduais, empresas

privadas nacionais e empresas subsidi~rias de multinacionais.



Atualmente, <:\I.pesa,"de se," uma Soc iedade Anón ima ~ e 'esta,"

oficialmente desvinculado do Estado, o IPT recebe circa de 15 por

cento de sua verba~ de organismos estatais~ através de convinios

com empresas p~blicas e orgios financiadores de ciência e

tecnologia.

A id~ia de se fazer este estudo de caso surgiu da leitura de

um tixto elaborado pela ANPUR- Associação Nacional de Pós-
;

Gradu aç áo e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional ~ sob r.e a

quantificação da produçào t~cnico-cientifica nacional~ em

planejamento regional, urbano e habitacional~ no períodO de 1980

a 1986. Nesse documento o IPT, dentre outras 21 entidades,
,

e

apontado como a instituição de pesquisas respons~vel por mais de

40 por cento dos trabalhos t~cnico-cientificos realizados na área

de tecnologia habitacional.( Balanço quantitativo da produção

t~cnico-cientifica em planejamento r e s í on a l s ur-b an o

habitacional, ANPUR, RJ.,jun/1986~p.81.)

o fato de ter sido funcionirio do Instituto, com atuação em

alguns projetos da Divisão de Edificações, dcspert ou meu

interesse em analisar a produçào tecnológica do IPT, voltada para

aquela area. Esta era, inclusive, a proposta inicial deste

estudo. No entanto~ após os primeiros levantamentos de dados, e

algumas entrevistas com funcionários, pareceu-me que o estudo do

IPT como um todo seria mais interessante, uma vez que a

reconstituição de sua histciria, evidenciaria a importância do seu

papel atrav~s do conhecimento da sua capacitação tecnológica nos

diferentes setores industriais.
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Assim~ neste trabalho, a produção tecnolcigica desenvolvida

para o setor de habitação, ~ apenas um dos componentes da

história evolutiva do IPT, que, juntamente com outras ireas que

julguei mais significativas para o encaminhamento das questões

anteriormente formuladas, serio aqui analisadas.

Desta forma, o objetivo da proposta original, de demonstrar a

capacitação do IPT na produç~o t~cnico-cientifica, foi mantido e

agora, também ampliado.
. .

Cabe observar que neste estudo nio foi feita nenhuma anilise

comparativa com o papel desempenhado por outras instituições

anilogas ao IPT. A exemplo do Instituto Nacional de Tecnologia-

INT, com sede no Rio de Janeiro. Esse órgão foi criado na dicada

de 20, sob a denominação de Laboratório para Combustíveis e Óleos

Lubrificantes, e passou a chamar-se Instituto Nacional de

Tecnologia-INT, subordinado ao Minist~rio da Inddstria

Comercio~ em 29 de dezembro de 1961. S~us objetivos são bastante

semelhantes aos do IPT, dentre eles, o de desenvolver mat~rias-

primas e produtos nacionais para auxiliar a tecnologia e a

ind~stria nacional. O INT esti estruturado para atuar nas áreas

de química, metalurgia, tecnologia das construções, t€xteis e

papeis, entre outras. Talvez a grande diferenca em relação a

atuação do IPT, seja o fato de que o INT sempre esteve atrelado

ao serviço p~blico. Assim, uma anilise comparativa dos papeis

destes dois institutos, no processo de desenvolvimento

tecnológico nacional, poder' se constituir em objeto de um estudo

complementar.



Para caracterizar a atuação do IPT, relacionada com as

transformações da economia brasileira em suas diversas etapas, o

presente trabalho foi organizado em tris capitulos especificos:

i
No primeiro capitulo foi feita uma anilise dos antecedintes

do IPT, ou seja, da criação do Gabinete de Resistência dos

Materiais, junto ~ Escola Politicnica de São Paulo, em 1899, at~

o inicio dos anos 30. Nesta etapa o Brasil evoluia de uma

economia agro-exportadora para uma efetiva economia industrial.

Neste período b IPT se caracterizou tomo um laboratcirio

didático.
No segundo capitulo, o periodo analisado compreende a fase

de industrialização brasileira com base na substituição de

importaçóes, que se iniciou nos anos 30 e praticamente, se

estendeu at~ os anos 60. No IPT, esta foi uma fase de grande

expansio~ caracterizada pela realização de diversos tipos de

ensaios, pesquisas prciprias ou para particulares visando~

inclusive, a adapatação das técnicas desenvolvidas no exterior

para as condições brasileiras.
o terceiro capitulo se constitui na anilise do IPT no

período da internacionalização da economia do país, que se

iniciou ao final dos anos 60, com forte crescimento industrial

baseado na- importação de tecnologias, que chegou ao auge no

periodo do "milagre econ6mico", e entrou em crise que se observa

at~ os nossos dias. Nesta etapa~ o IPT caracterizou-se pelo mero

apoio a tecnologia estrangeira, PTestando serviços de assistência

t~cnica. Alim disso centiava esforços nos setores tradicionais

onde conseguia se manter na vanguarda tecno16gica.
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Ao final de cada capítulo procurei identificar os trabalhos mais

significativos do IPT, pata anal í sar concretamente sua

contribuição tecnológica em ireas especificas.

Grosso modo~ este trabalho limita-se aos dados obtidos junto

ao IPT, de acordo com seus relat6rios anuais, atas de reuniões de

diretoria, publicações da entidade, entrevistas com funcionários,

monografias e estudos diversos sobre o Instituto.

O referencial teórico aqui utilizado, refere-se a temas como:

tecnologia, história do desenvolvimento econ6mico brasileiro

modelos de desenvolvimento industrial de paises do Terceiro Mundo

etc. No entanto, pelo fato da questão central ser a anilise do

papel do IPT no desenvolvimento tecnológico do pais, esses temas

foram estudados de forma a orientar o entendimento da história do

instituto em relação as transformações políticas e econ6micas do

pais~ sem, ~ claro, a preocupaçio de esgotar as discuss6es em

torno de cada um destes tópicos polimicos.

!
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CAPÍTULO I
ANTECEDENTES DO IPT - da criação aos anos 30

A tonstrução de moradias bem como de estabelecimentos

a necessidade de básica~ a

obrigatoriedade da manutençio das ferrovias~ e ainda a construç~o

de novos caminhos entre o meio rural e o urbano~ obras essenciais

para atender o crescimento populacional e a nova rota do caf~~

vão fazer com que as elites paulistas encontrem na engenharia a

alternativa para a adaptaç~o das tecnologias desenvolvidas nos

países europeus' para aplicação em nosso país.(Gordon:1988:8)

o desenvolvimento comercial~ em particular a atividade de

exportaçio e importaç~o, se apresenta como fator fundamental na

consolidaçio da economia industrial. Sob esse aspecto a economia

cafeeira capitalista vai criar condições básicas o

nascimento do capital industrial. Primeiro pela geraç&o de

capital monet~rio concentrado numa determinada classe social~

passível de se transformar em capital produtivo industrial.

Depois pela criaç&o de um mercado interno de P r opO," ç ões

consider~veis, atrav~s da concentração da força de trabalho. O

êxodo rural provocado pelas diversas crises cafeeiras se tornou

elemento importante no caminho da industrialização, POl" que

fortaleceu de forma significativa o mercado de trabalho no ramo

indust r iaI. AI~m de mio-de-obra barata relat ivamente

qualificada, os imig,"antes que chesaram ao Bras í I a part-~l" de

1880, para trabalhar nos cafez~is e que rumaram para os grandes

centros, constituiram tamb~m um grande mercado consumidor para a
" -"

ind~stria nascente.(!)
,.
\
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1. A Escola Polit~cnica: a geratriz do IPT

A criação da Escola Polit~cnica em 24 de agosto de 1883~ no

Governo de Bernardino de Campos~ pode ser considerado o marco

inicial de todo o processo de desenvolvimento de tecnologia no

Brasil. O modelo adotado era o da Escola Politécnica Francesa que

distinguia o ensino da Engenharia Civil e a Arquitetura, cujas

atividades diferenciavam-se dos estudos m í Lí t ar e s POl-que,

respectivamente, compreendiam estudos sobre obras p~blicas e a

construção de moradias.

Segundo Gordon (1988:11), o desenvolvimento da engenharia no

Brasil teve a influ~ncia dos pensamentos positivista e moderno. O
positivismo, conforme a doutrina de Comte, contribuiu para que a

Ci€ncia fos.se va lor í zad•."1. den t ro de um ambiente cuja tradição el-a

essencialmente literiria. A corrente moderna foi de significativa

importincia porque se espelhava na industrializaçào intensa dos

Estados Unidos e da Alemanha. Estes dois paises surgiram no

início do s~culo como potências capitalistas através de um

intenso desenvolvimento da ind~stria conseguido sob aplicação de

novas técnicas e das ciências.

o movimento crescente das indastrias na Cidade de São Paulo

começava a criar a necessidade de fabricantes e consumidores

----------------------------------------
(1)

Segundo Dean (1973), as primeiras fibricas no Estado de sao Paulo
foram construidas por volta de 1810. O primeiro levantamento
oficial do n~mero de indastrias em operaçào ocorreu em 1895.
Apresentava a existência de 121 firmas somente na Capital de Sào
Paulo. Dentre est as. 52 eram clC\.ssificadas como indústl-ias' e
apenas 11 indastrias empregavam mais de 100 oper~rios.
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saberem quais eram os produtos que melhor atendiam aos seus

interesses. Isto implicava na necessidade de controle de

qualidade que começava a surgir nas relaçOes comerciais da

sociedade paulista.

Por outro lado, a infraestrutura de transportes, acessos

viirios~ manutenção construção de novas estradas de

ferro,proporcionadas pela economia caf~eira, tambim estimulavam

aos alunos da E5cola Polit~cnica, a voltarem-se para as pesquisas

de laboratório. Até então, as atividades acadêmicas eram

caracterizadas pelo saber erudito e as pesquisas eram funções

apenas secund~rias.

Participando de todo esse movimento, o Diretor da Escola

Politicnica~ Engenheiro Francisco de Paula Souza~ dizia que sem

uma real ~apacitação técnica haveria enorme dificuldade para a

industrializaç~o e para o desenvolvimento económico do s~culo 20.

Dizia tamb~m que o crescimento e desenvolvimento das incipientes

indUstrias brasileiras nio ocorriam nio só por falta do capital,

mas também por falta de normas t~cnicas e de pessoas capacitadas

para a otimização dos processos produtivos.(Souza:1902:176)

A contribuiç~o fundamental de Paula Souza para o

desenvolvimento tecnológico e a industrializaç~o no Brasil, se

destacou quando criou na Escola Politécnica uma pequena fundiçio

e um Gabinete de Resistência dos Materiais. Este ato, de 24 de
junho de 1899, i reconhecido como a data histórica da fundaç~o do

órgio que posteriormente seria denominado Instituto de Pesquisas

Tecnológicas-IPT.
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2. Gabinete de Resisttncia dos Materiais: a base diditica

A criação do Gabinete por Paula Souza foi motivada pela

conscientizaç&o de alguns professores da Escola Polit~cnica~ da

necessidade do desenvolvimento tecnológico como condição para a

industrializaç.o. Essa iniciativa contou tambim com a colaboração
do professor Ludwig Von Tetma~er, da Escola Politécnica de

Zurique e o professorWilhelm Fischer, do Laboratório de Ensaios

de Materiais de Viena.

Em Zurique, Suíça, no ano de 1895~ o professor Ludwig havia

realizado o primeiro congresso internacional para provas de

materiais. Nessa oportunidade tamb~m fora criada uma Associação

Internacional para provas de materiais~ composta por engenheiros
e t~cnicos dos diversos países do mundo. Esta iniciativa inspirou

os t~cnicos brasileiros na criação de um com

características semelhantes.(IPT,1979:publ.1108)

Para a instalaç&o do Gabinete foram adquiridos equipamentos

provenientes da Suíça, que chegaram e foram montados ainda no ano

de 1899. Desta forma, o GRM iniciava os estudos sobre os

principais materiais de construção, na ipoca os metais e pedras

naturais, submetidos ~ esforços de tração, compressào, flexão,

ensaios físicos e mecânicos de cimento e aglomerados, segundo os

métodos suiços.

No ano de 1905 esses estudos foram reunidos numa publicação

intitulada "MANUAL DE RESISTtNCIA DOS MATERIAIS". Esta ~diçãO

teve significado importante porque representava a primeira

11 o. (
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tentativa de introduç~o de tecnologia moderna no país bem como a

melhoria de qualidade do produto para atendimento das novas

necessidades comerciais. O fato de que a tradiçào tecirica e

literaria ainda dominar as preocupações dos professores, impedia

o desenvolvimento da pesquisa nacional, que só era possível

dentro dos laboratórios. A partir da edição do manual o

laboratório começa ser procurado para a criação de normas de

utilização de materiais para as obras pablicas.
A criação do Gabinete de Resisttncia dos Materiais alcançou

seus objetivos. Destacam-se entre outros aspectos: A

possibilidade de estabelecimento de contratos com indastrias e

com os governos do Estado e do Municipio~ no sentido de auxilio
,as obras pdblicas; Sua estrutura permitia o atendimento da

sociedade brasileira, que em vista do seu atraso t~cnico,

necessitava de novos aportes tecnológicos; O relacionamento

Gabinete-Escola Polit~cnica estabelecia vinculas estreitos com os

melhores alunos e atravis disso, atraia-os a pesquisa em

laborat6rio.

Fato relevante que ajudou na orientação do Gabinete, foi a

criação do Grêmio Politécnico da Escola Polit~cnica. O Gremio

lutava para a execução de serviços de infraestrutura bisica como

a eletricidade e saneamento, etc., como condição minima para o

desenvolvimento industrial.(Revista Politécnica,i906:10)

Como se sabe, durante a primeira Guerra Mundial, grande

parte do capital cafeeiro foi reorientado para o setor

industrial, proporcionando um maior impulso na economia

paulista. Na ocasião, São Paulo superava a região do Rio de

12



Janeiro e da Capital Federal, passando a liderar o processo de

industrializaçio brasileira. Concentrava mais de um terço do

n~mero de empregos industriais existentes~ o que equivalia a

circa de 84.000 empregados e 4.154 estabelecimentos.(Dean:1973)

Auxiliando o processo de industrializaçio paulista, o

período da guerra e o após guerra ocasionou também mudancas na

própria estrutura industrial. Surgiram ind~strias mais dinimicas

e complexas como as de cimento, siderurgia, fibras quimicas

artificiais, equipamentos agricolas~ teares e equipamentos para a

agroind~stria açucareira.(Baer:1988)

Após o conflito mundial~ Oscar Machado, que em 1917

substituira o Diretor Hippol~to Gustavo Pujol, passa a defender

id~ias em torno da necessidade da criaç~o de uma instituiçio de

pesquisas~ mais voltada aos problemas práticos da engenharia.
Essas idéias encontram ressonância na Escola Polit~cnica porque

Ramos de Azevedo, ~ frente dos professores da Escola, tamb~m

pretendia criar um Instituto de Tecnologia, voltado a enfrentar

os problemas que surgiram com a idiia da expansio da modernizaçio

no Brasil. Ramos de Azevedo defendia, inclusive, a criaçio de

Departamentos de Química Aplicada e de Materiais de Construção.

Em 1925 o Presidente do Estado foi procurado pelos engenheiros
paulistas que se mostravam favoriveis ~ fundação de um Instituto

Tecnólógico em S~o Paulo
,

Esta id~ia , porem, en~ontrava

barreiras tanto sociais como cientificas. Por um lado, as

indQstrias da época eram muito pequenas, praticamente de '\ftindó

de quintal" e nio necessitavam de t~cnicas mais complexas. 05
i
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empresários nio se preocupavam em estimular a criação de

instituições capazes de produzirem conhecimentos necessários a

sofisticaç&o da indastria daquela ~poca. Por outro lado, ainda

n'o havia tradiç.o de pesquisa cientifica no Brasil. Sem a

necessiria press.o social e sem condições profissionais devido a

inexistencia de especialistas no ramo de investigaç&o, nio se

tornava possível a criação de um instituto de pesquisas.

Ao final do ano de 1925,
,porem, o engenheiro Ar~ Frederico

Torres retorna do exterior trazendo uma proposta nova para

transformaçao do Gabinete em um Laboratório de Ensaios de

Materiais. Ele fundamentava essa idéia na tradição da Escola

Polit~cnica e na criação de bases precisas para a engenharia

através da conjugaç.o de ensino, pesquisa e ensaios normativos.

A proposta de Ar~ Torres tinha por base as idéias de Le

Chatelier, cientista frances, que na Europa fazia criticas ao

sistema tecnológico adotado na França apos a primeira guerra

mundial. Segundo o cientista, os industriais possuiam aversào ao

conhecimento científico e sendo assim, ele procurava demonstrar

as necessidades de incentivar os contatos entre os cientistas e
os empresirios, o que traria benefícios ~ economia francesa. Alim

disso Le Chatelier criticava o sistema de ensino frances, que

desprezava o relacionamento pesquisa-ensino de tradiçao

germinica, e propunha esse tipo para a França.(Gordon:1988:25)

o Laboratório de Ensaios de Materiais:
ind~strias

apoio pritico ,as

Respaldado pelo conceito adquirido pelo Gabinete de

Resistências dos Materiais, que pelos seus serviços, a exemplo da

14
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elaboração do Manual de Resistência dos Materiais e dos ensaios

para determinação da relaçào ~gua-cimento para concreto armado,

podia ser comparado aos melhores institutos europeus~ e ainda

pelo estágio de franco desenvolvimento do Estado de Sio Paulo

(ferrovias se multiplicando~ ind~strias nascendo, a construçào

civil se expandindo)~o entio diretor, engenheiro Ar~ Torres, com

novas idiias amadurecidas em Zurique na Suiça, empreendeu total

reformulaç~o no Gabinete, passando-o efetivamente de laboratcirio

diditico para um n~cleo muito mais complexo, destinado a atender
maior n~mero de ensaios solicitados por particulare~, realizar

pesquisas por conta pr6pria ou para empresas e associações

técnicas interessadas. Essa reformulaçào resultou na criação do

Laboratório de Ensaios de Materiais-LEM, no dia 03 de abril de

1926.(IPT,1979,publ.1108)

A necessidade de adaptação das técnicas desenvolvidas no

exterior para as condições brasileiras, foi um dos fatores que

contribuiram para que fosse criado o Laboratório.
Um dos setores que mais solicitavam esse tipo de apoio era o

setor ferroviirio, pois a introduçào e manutenç~o das ferrovias•;1
precisava de um constante aporte tecnológico. Neste·sentido surge

a contribuiç~o financeira de importantes companhias como a

Cia.Paulista de Estradas de Ferro, Cia. Mogiana e Estrada de

Ferro Sorocabana. O Edificio ati ent~o utilizado, as dependências

da Escola Polit~cnica no Bairro do Bom Retiro em Sao Paulo, foi

ampliado e o própria Diretor, En90.Ar~ Torres, encomendou e

supervisionou a fabricação e montagem de novas m~quinas na

Europa.



Embora o Brasil ji vivesse em alguns setores da economia,

uma fase de substituição de importações através de um parque

industrial nascente, o apoio financeiro ao Laboratório era

proveniente dos setores mais ligados aos interesses monopolistas

da ~poca. O fato de que as inddstrias nacionais nio terem sido os

financiadores do Laboratório revela que os empresirios nio
possuiam um projeto aut6nomo e independente, pois se isto

existisse, certamente~ a demanda de técnicas locais seria

evidente. Segundo Gordon, "os empresirios nacionais, entretanto,

nu t r í am um despr(~zo p e l a engenh<:1xú'\n ac í on a l '", (Go\-dcln:1988:27)

De outro lado, o Estado algumas vezes procurou criar

condições para satisfazer suas próprias necessidades. Um dos

aspectos que possibilitaram o desenvolvimento da base tecnol6gica

foi sem davida a necessidade de estabelecer critérios

especificações para a recepçio de materiais para as obras

pUblicas. Vale ressaltar que no Brasil o desenvolvimento das

forças produtivas dependiam muito mais do Estado do que da

iniciativa privada. Esta sempre foi muito conservadora e o

desenvolvimento tecnolcigico para o setor sempre baseou-se na

experiência estrangeira.

O trabalho significativo do Laboratório chegou a ocupar

destaque na sociedade, tanto que em 1929, o Boletim do Instituto

de Engenharia de s~o Paulo publicava a matéria de autoria de Ar~
To r res relatando os

serviços e propostas para aquele 6rg~o.
Em 1933, o Laboratório contava com trés seções t~cnicas, nove

engenheiros especializados e dezoito assistentes. O Laboratório
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conquistava a confiança dos fabricantes nacionais, para quem

passou a realizar, mensal e sistematicamente, ensaios de

materiais.
Ji se discutia tamb~m que uma instituiçio de pesquisa

industrial no Brasil deveria ter funções necessariamente

diferentes das de uma instituiç.o an'loga de um país

industrializado. Aqui deveria ser dada maior infase a captação de

tecnologia do exterior e a sua adaptação ~s nossas condiçOes de

escala de produçio, de mat~rias-primas e de mio-de-obra.

Por contar com resultados e credenciais para pleitear
autonomia e atribuições ainda maiores, o interventor do Estado de

Paulo, Dr. Armando de Salles Oliveira~ resolveu assinar em 03

de abril de 1934, o Decreto n~mero 5.375, que destacava

definitivamente o Laboratório da Escola Polit~cnica. Surgia assim

o Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT. (IPT,1979,publ.1096)

Conhecido o processo histórico desse primeiro período,

relatarei a seguir algumas experiincias que vio permitir as

primeiras anilises da participação do IPT no processo de

desenvolvimento tecnológico no Brasil.

Até aquele momento, o IPT possuia somente as Seções:

Aglomerantes e concretos, Madeiras, e Metais. Diante disto, as

tecnologias para o concreto armado e estudo das madeiras serio

relatadas neste capítulO, ficando o trabalho da Seção de Metais

para ser abordado ao final do segundo capitulo.
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4. A produção técnico-científica

4.1 Tecnologia para o concreto 'armado

A urbanizaçào da cidade de São Paulo~ no inicio do século XX

ensejou o avanço dos estudos das t~cnicas para obtenção do

cimento. Em 1906, inicia-se no país a introdução das t~cnicas de

uso do cimento armado. Isto ocorre na execução das obras de

aduçio do rio Cabuçu. A tecnologia era imprecisa e o material era

primitivo e imprciprio. Entio, em 1908, Paula Souza~ resolve

introduzir estes estudos na Escola Politécnica. Essa novidade nio

era aceita por todos os engenheiros, a exemplo do professor Ramos

de Azevedo. Porém, com o passar do tempo, e com as construções

bem sucedidas dos primeiros edificios, essa técnica começa a se

tornar habitual entre os engenheiros.

Um dos primeiros pr~dios construidos em São Paulo, foi o

Edifício Guinle, na Rua Direita, no ano de 1912. Pujol executou a

obra, com estrutura de concreto armado, dez andares e vias de

doze metros. Cabe destacar que, na falta de experi~ncia local ou

estrangeira sobre o uso de concreto armado, Puj01 baseou-se nas

experi~ncias realizadas pelo Gabinete de Resistência dos

Materiais sob sua direçao. O que portanto revela a posição de

vanguarda do Gabinete frente as atividades da construçio

civil.(Fischer,Silvia:1989:8)

Mas o que permitiu definitivamente a implantaçio do concreto

armado no Brasil foram os estudos realizados por Ar~ Torres, com

base nas experiências do tecnólogo norte americano ABRAMS, que e~

1919 estabeleceu os principiaS fundamentais em que se norteiam

18



todos os m~todos de dosagem racional do concreto. Ou seja~ a

relaçào igua-cimento que define a resistência do concreto. Os

resultados desses estudos incentivaram a utilização do concreto

nas obras civis, ampliando o mercado para a indQstria produtora

de cimento.

No final dos anos 20 o crescimento industrial no Brasil

mostrava sinais que entraria em nova fase. As inddstrias que,

basicamente produziam produtos de consumo da

substituindo importaçóes~ começam agora a substituiçào de alguns

produtos bisicos como o cimento e o aço.

Essa alteraçào foi influenciada pelas mudanças ocorridas na

economia internacional após a primeira guerra mundial. o

desenvolvimento tecnológico possibilitaria a descoberta

consequentemente aumento da produçlo do Petróleo. Este fato

contribuiria para alterar as relações econômicas mundiais. A

Inglaterra, até entào o pais mais importante, começava a ceder

lugar para os Estados Unidos. O crescimento r~pido da produçào de

petróleo nos Estados Unidos faz a Inglaterra, o país mais
avançado e grande fornecedor de carvio da indQstria mundial,

transformar-se aos poucos em um pais relativamente atrasado em

comparacào com os Estados Unidos.
O surgimento dos monop6lios e a predominaçào do capital

financeiro vem aprofundar o desnível entre os paises. Os Estados

Unidos obtiveram um grande desenvolvimento industrial enquanto

nos países do sul as inddstrias eram pequenas pouco

diversificadas. Diante desta situaçào aprofunda-se a relação de
dependência pois os paises em vez de atuarem como antes, no
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sentido de manter sob seu controle a mat~ria-prima e a confecç~o

dos produtos, começam a permitir a introduç'o das indústrias

americ~nas em seus territórios. No Brasil, agravando ainda esse

processo,
,

s~o tomadas medidas legislativas no sentido de

facilitar a importaçào de capitais estrangeiros para formaçào das

indústrias. Exemplo disto slo a isençlo de impostos de consumo,

isençao dos impostos de importaç'o para m~quinas e equipamentos,

tarifas ferrovi~rias e maritimas fortemente subsidiadas para o

transporte de mat~rias·primas e bens de capital.(Baer:1988)
Essas condições facilitaram o ingresso da eia. Brasileira de

Cimento Portland~ que em 1924 se instalava em Sao Paulo, com

inversões predominantemente de capital estrangeiro~ ou seja,

setenta por cento do capital. A Cia. iniciou a produçao em 1926

com 13 mil toneladas por ano e passava jã em 1929 a 96 mil

toneladas ano, o que representava circa de 15 por cento do

consumo estimado nacional.( Gordon:1988:90)

A Cia. de Cimento Portland aproveitar-se-ia do

desenvolvimento técnico obtido pelo Laboratório de Ensaios de

Mate~iais-LEM na questão do concreto, pois os resultados

permitiam uma considerivel economia do cimento nas dosagens do

concreto, o que significava um preço menor na construção e a

consequente expansão nas obras urbanas de concreto armado.

4.2 Estudo da madeira

o trabalho de investigação das características da madeira

nacional começaram com a elaboracão do "Manual de Resisténcia dos

Materiais", no ano de 1905. Por~m, o uso das madeiras era feito
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fora das regras ou pelo menos com desconhecimento de suas

características físicas e mecânicas exatas. Estas questões foram

desenvolvidas no laboratório de Ensai6s de Materiais em 1928~ com

a orientação do Engenheiro Frederico Abranches Brotero.

A iniciativa privada nio se interessava por estes estudos~

porque para ela a madeira servia~ principalmente, para a queima.

Pelo simples fato de não se conhecer suas caracteristicas, muitas

madeiras eram caracterizadas como lenha, o que levaria a Brotero

refletir sobre esse fato da seguinte maneira:

" Nas essências que destinamos ao fogo~ poderiam ser encontradas

que devido a certas características especiais

servissem a empregar em produtos mais nobres como h~lices de

aviões, numerosos outros fins da madeira Lndu s t v í.a l v "

CBrotero,1933:02)

No entanto, em outros paises, a utilidade da madeira era

muito grande, pois, alim de sua aplicaçio habitual na construção

civil, naval e na fabricaçio de móveis, surgia a aplicação nas

fuselagens e h~lices de avióes, nas carrocerias dos vagOes e nos

automóveis e artefatos. No Brasil, a ampliação da utilização

dessa mat~ria - prima correspondeu ao esgotamento das reservas
florestais nos paises centrais. Entio, eles necessitavam explorar

as madeiras nos paises colonizados.(Brotero,op.cit>
As necessidades de importação das madeiras por parte dos

paises europeus colocava em xeque o atraso técnico brasileiro no

campo dos materiais lenhosos, pois a sobrevivência de alguns

da economia capitalista, ~ exemplo do setor de

transportes estaria em jogo se nio fosse encontrada mat~ria-



prima para a execução de seus produtos. Por isso eles

incentivaram paises como o Brasil para que orientasse seus

estudos para novos campos da pesquisa como o da micrografia das

madeiras.

o desenvolvimento da seçao de Madeiras dentro do IPT

representaria um esforço de criaçao de uma base técnica para a

produç~o de bens manufaturados sob a ótica de que a matiria-prima

deveria ser nacional. Nesse contexto i que se inicia a

preocupaçao com a produção de aviões de madeira e com alguns

problemas das obras p~blicas e construcao civil.

Em abril de 1934, durante o primeiro Congresso Nacional de

Aeronáutica ~ em S~o Paulo, o Engenheiro Frederico Brotero, no

seu trabalho Emprego das Madeiras Nacionais em Aviação",

procurava estabelecer as orientações necessirias para a produção

de avióes no Brasil. A caracteristica que preocupava o setor de

madeiras no IPT era a quest~o matéria-prima para a ticnica ser

considerada nacional.

Neste momento procura-se uma definição para a tecnologia

nacional, relacionando-a ao fato da matéria-prima ser originaria

do pais ou do projeto aqui executado. Alguns autores defendem,

por exemplo, a t~cnica de obtençao do concreto com uso

racionalizado do cimento como tecnologia nacional, porque

preenche características importantes para esse conceito, ou seja,

os dados te6ricos produzidos no Laboratório são originais, de
domínio próprio, possibilitando novos estudos. Alim disso, as

mat~rias-primas utilizadas (pedra e areia do Rio Ti@te), foram
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obtidas no próprio pais. Para a seçio de madeiras, o que

garantiria concluir sobre o cariter nacional da técnica seria a

procedência da matiria-prima. O projeto poderia ser cópia do

estrangeiro mas ele tornar-se-ia um produto brasileiro se a

matéria-prima fosse nacional. Ali's~ esta definiçlo alcançava o

próprio Governo Federal, pois Getulio Vargas definia a ind~stria

nacional também pela utilização da mat~ria-

prima.(Brotero:i934:i0)

No periodo ati aqui estudado, observa-se que os trabalhos,

tanto do Gabinete de Resistência dos Materiais como do

Laboratório de Ensaios de Materiais, corresponderam
,as

expectativas da sua criação, no sentido do estudo

desenvolvimento de tecnologia própria, ou ainda da adaptação de

tecnologias externas ~s condições brasileiras.
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CAPÍTULO 11

SUBSTITUIR IMPORTACOES: a missão tecnológica de 30 a 64

No capitulo I procurei mostrar os trabalhos dos 6r9~os que

antecederam ao IPT, caracterizados pela postura diditica~ na

solução de problemas tecnológicos, especialmente aqueles voltados

~s obras civis e de urbanizaçào da Cidade de S~o Paulo. No

presente capitulo, acompanhando o crescimento industrial no país,
,~

uma nova característica i assumida pelo Instituto, que passa a

realizar ensaios e pesquisas experimentais, de forma a oferecer

maior auxilio ao processo de industrializaçio no Brasil.

1. A industrializaçio e a expansio do lPT

A década de trinta costuma ser destacada como um marco de

transiçio no Brasil, nio apenas de um tipo de sistema político

para outro, como tamb~m de um tipo de economia agro-exportadora

para uma economia de base industrial. Essa transição ~ vista como

uma resultante de crises externas e internas, ou seja~ a crise
mundial de 1929 e a efervescência política que culminou na

ruptura com o sistema oligirquico da Repablica Velha.
Segundo Bresser Pereira, o que ocorre a partir de 30 ~ e um

modelo de industrializaçio que se origina do estrangulamento

externo e que se caracteriza pela reduç~o persistente dos

coeficientes de importaçào. Toda a estrutura da economia e da

sociedade se modifica ~ medida que a ind~stria se instala, que a

cidade se urbaniza, que aumenta a participaçio relativa da

indústria na renda e no emprego".(Pereira:1976:50)
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Como ji foi dito o IPT, sob a direç~o do Engenheiro Ar~

vai imprimir outra orientação o

desenvolvimento tecnológico; Não s6 fazer ensaios de materiais

mas também~ realizar pesquisas de cariter experimental que possam

interessar ~s indastrias, e ainda, por meio de cursos, estigios e

oportunidades aos diplomados da Escola Politicnica, promover o

aperfeiçoamento tecnológico para os diversos ramos industriais.

Esse aperfeiçoamento il-á permítLr o avanço das técnicas de

produção permitindo maiores lucros aos empresirios.

At~ aquela ipoca o crescimento industrial brasileiro era

conseguido através do excedente obtido com a aprop\-iaçáo

intensiva da mão-de-obra mais barata. Com a mod ernizaç <3.0

tecnológica do parque industrial, o capital poderia ser ampliado

sem a necessidade de se interromper o processo produtivo,

consequentemente, mantendo-se a margem de lucro,

poderia ser ampliada com a redução de mio-de-obra.

A criação do IPT ocorreu simultaneamente b criaçio da

Universidade de São Paulo. Da sua receita constava a renda

prcipria dos trabalhos realizados, doações e subvençOes de

terceiros~ al~m de uma dotaçio orçament~ria do Estado. Desta

forma se. constituia numa autarquia que agora se anexava a USP.

Essa nova estrutura da Instituiçâo~ que contava antes com pequeno
apoio do setor produtivo, tem agora subvençOes de empresas como a

Ind~strias Reunidas F. Hatarazzo, Cia.de Cimento

Portland, S.A. F~brica Votorantin~entre outras, empresas estas

que representavam os setores mais desenvolvidos economicamente no

r- ,,::-c.-»



Estado de Slo Paulo. Representavam ainda os setores de vanguarda

da economia do Brasil e por isso mesmo não poderiam prescindir de

uma instituiçao cuja principal funç~o era amparar tecnicamente a

ind~stria.(IPT,1979,publ.1108)

Segundo Gordon, o fato de existir este amparo financeiro (2),

pode indicar que havia um reconhecimento dos setores mais

dinimicos d~ sociedade de que, sem o desenvolvimento da

tecnologia nao se poderia evoluir nos ganhos de

capital.(Gordon:i988:29)

o Diretor do Instituto, Ar~ Torres, defendia a necessidade

de se atingir alto grau de especializaç~o. Ele mesmo salientava a

importância disto:
» Sendo o campo de ação de um laboratório de natureza muito

vasto, torna-se preciso localizar cada t~cnico num determinado

setor, e cerc~-lo de todos os elementos que necessita para o seu

trabalho: livros,· revistas, aparelhos e programas de estudo. Em

poucos anos se ter~ um grupo de especialistas capazesj'.(Relatório

IPT:1938:5)

----_._------------------_._-------------
(2) Empresas que contribuiram para a criaçao do IPT

Empresas verbas

Light & Power •••••••.••••.••••••••• ···········100:000S000
IndQstrias Reunidas F.Matarazzo ••••••••••••••• 100:000S000
Cia. Brasileira de Cimento Portland •.••••.•.•• i50:000S000
S.A. Fibrica Votorantin •••••••••••••••••••• ····50:000S000
Colonificio Rodolfo Crespi ••••••.••••••••••••• ·50:000S000
Klabin Irmao & Cia ••••~••••••.•••••••• ·········30:000S000
C.P. Louças Esmaltadas •••••••••••••••••• ·······15:000S000
Serva Ribeiro & Cia ••••••••••••.•..••• ·········15:000S000
Fonte: Gordon, J. O IPT - Um marco na tecnologia nacional.
S.Paulo, 1988, p.29. Tese de Mestrado na FFCHL/USP.
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A especialização desenvolvida pelo Instituto i' fator

fundamental para o crescimento e desenvolvimento tecnol6gicos do

pais. Foi ela quem deu origem a uma estrutura multidivisional,

com capacidades desenvolvidas em diversos campos de pesquisa.

Criar condiçOes para a introduçào de novos processos produtivos

era uma das principais metas do Instituto. Para isto era

necessirio ter alto nivel técnico~ que poderia ser adquirido

através do deslocamento de técnicos para o exterior, ou a partir

de pésquisas realizadas no prciprio pais. Desta maneira o IPT foi

ampliando suas ireas de atuação que passaram a influir

decisivamente no desenvolvimento da engenharia e da indastria.

Como vimos~ até sua criação em 1934~ o IPT possuia tris

grandes seções: Aglomerantes e Concretos, Madeiras e a seçio de

Metais. Estas seções representavam os esforços da instituição na

solução dos problemas de desenvolvimento urbano e ferroviirio do

Estado de Slo Paulo.
Em abril daquele ano o IPT passou a contar com cinco seç6es~ uma
vez que subdividiu a seçlo de Madeiras em Ensaios fisicos e

mecinicos e Identificaçào micrográfica. Do mesmo modo subdividiu

a seção de Metais em Ensaios Mecànicos e Metalografia. Os

objetivos destas seçOes eram testar as diversas resistências dos

produtos metálicos no país e obter diversos detalhes atrav~s da

microscopia dos materiais metilicos, voltados principalmente para

as questões das ferrovias.

Foi tamb~m no ano de 1934 que se instalaram as seçOes de

Quimica e a de Metrologia. A seção de química com v~rios campos
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de atuação~ como raios-X, espectrografia~. altas temperaturas,

alcançou tanto desenvolvimento que nos anos seguintes obteve

novas subdivisbes: cerimica, combustíveis, lubrificantes, tintas

e vernizes~ fibras e tecidos, papel, caf~, e de análise diária do

gis de iluminaçào distribuido a Sko Paulo.

A criação da seçào de Metrologia foi motivada pela necessidade de

se ter um padrào de medidas nacional. No Brasil, nessa ~poca,

iniciava-se uma tentativa de padronizar o comercio no que

prescindia de controle de pesos e medidas. Assim, a secA0 nasce
i

com objetivos de: conservação do padrão IPT, verificaç~o d~

aparelhos ou instrumentos do laborat6rio de medidas ou de

laboratório de terceiros, execuçào de medidas especiais ou de

precisão para o prciprio IPT ou para terceiros, propaganda para

uniformizaçao e educaçào metrológica do nosso meio. Esta seção

foi da maior importincia para a indQstria, porque permitia

medidas de precis.o, essenciais para a produçao em sirie

fabricaçao de intercimbio de

componentes.(IPT,i979.publ.1096)

A expansao do Instituto era crescente. Em 1935 surge a seçio

de Verificaçào de Estruturas, Solos e FundaçOes. Esta ampliaç~o

de atividades permite ao IPT tratar de questões como controle

quimico, metrológico e de estruturas das grandes obras e

edificaçOes do desenvolvimento paulista.

Esse avanço tecnolcigico do Instituto tamb~m se deu devido a

modernizaç~o dos equipamentos utilizados em suas seções. No IPT a

aquisiçào desses equipamentos estava sempre atrelada aos

interesses definidos pelas industrias e era feita atravis de um
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planejamento seguindo a orientação de que;

" ••• a ind~stria nacional precisa adquirir, em todos os seus

ramos, uma posição compatível com as exigências do consumidor e

como anseio de todos os brasileiros que desejam ver o pais cada

vez mais prestigiado e capaz, com as suas pr6prias ticnicas de

abordar os complexos problemas da inddstria moderna" .(Relatório

If'T,1938:05)

Em 1937, consolidou-se a Seção de Geologia e Hinas,

indispensàvel devido a riqueza de solos e min~rios no Brasil. No

ano seguinte sio formadas as seçóes de Fundiçio e a de

Espec ificações, que reuniu as atividades de

industrial iniciadas em 1931. A seçio de Fundição i resultado da

intensificação dos debates no país sobre a introdução da

indQstria metalargica. Começam a surgir planos para a instalaçio

de uma fundiç.o moderna e para tanto, ~ mandado um engenheiro

para os Estados Unidos para informar-se e formar-se a respeito

das técnicas mais mod ernas .

Na década de 30 a inddstria passa a ter um crescimento

siqnificativo, p a rt i c u Ia r men te, a de bens

intermediários, como o cimento e o aço, e a de bens de capital.

O estudo de Villela e Suzigan (1973:210-211) mostra que esse

ritmo intensivo aconteceu, particularmente, entre 1933 e 1939,

onde a participação do setor industrial no produto físico do país

aumentou de 21 por cento em 1919 para 43 por cento em 1939,

observando-se ainda para a ind~stria, no períodO 1929-1939, uma

taxa m~dia anual de crescimento de 8,4 por cento, enquanto para a

<''.l,gl-icultun,.o cresc í men t o foi de 2,2 por cento ao ano. ,w··



Como se sabe~ nesse período muitos fazendeiros~ desiludidos

com a baixa dos preços do caf~~ transferiram para a indQstria

grande parte do seu capital. ~ possível ainda que a estagnação do

comercio do caf~ tenha restringido mais investimentos no setor

industrial brasileiro devido ao corte de crédito fornecido aos

compradores estrangeiros.(Hello:1982:156)

No período de 1934 a 1938 o IPT procurou intensificar a
I -Y

As indL\st,-'i asprestação de serviços ~s indQstrias de São Paulo.
nascentes possuiam prec~rias condições técnicas de funcionamento

ainda baseadas em orientações de técnicos estrangeiros. Todavia~

os resultados dos trabalhos realizados pelo Instituto começam a

ser destacados na otimização desse parque industrial comprovados

pela demanda que passa a ocorrer na busca dos serviços do

:instituto.

Nos primeiros anos da d~cada de 40~ segundo Dean (1973), o

Estado de São Paulo possuia a maior concentração de capacidade

em toda a América Latina. o de

estabelecimentos registrados era de 14.225 sendo de 272.865 a

força de trabalho existente. O crescimento industrial paulista,

at~ essa ~poca, tinha por base quase que exclusivamente a

produçao de bens no ramo têxtil e no de processamento de

alimentos, visando atender não só o mercado interno do pais, mas

também o abastecimento do mercado estrangeiro. A falta de
conhecimento ticnico, considerado como um risco de investimento,

não o+e recia cond ições para o desenvo 1v í men t o de ou t ros y~<r~os

indu.striais.



2. Consequfncias da segunda guerra

Com a deflagração da Segunda Grande Guerra ocorreram

mudanças significativas no processo industrial do pais. Quando o

Brasil entrou no conflito~ o governo brasileiro passou a

supervisionar diretamente a economia, controlando preços,

salários, e estimulando as exportações. Aos industriais dispostos

a fabricar produtos semelhantes aos importados, também eram

oferecidos empr~stimos, subsidios, incentivos fiscais e garantia

de preço no atacado.

o fato do Brasil ter se alinhado ao lado dos Estados Unidos

produziu mudanças nos demais setores industriais. Devido a grande

necessidade de mat~rias-primas brasileiras, aquele país

proporcionou na base de trocas, entregas de artigos

manufaturados ao Brasil. Para Dean(1973), em razão dos espaços

racionados nos navios, esses artigos foram sendo ~ubstituidos por

miquinas de modo que os próprios brasileiros pudessem operar sua

própria produç~o.

Nessa época o setor estatal brasileiro começava a ser

implantado com a criaç~o da Companhia Sider~rgica Nacional,
Fibrica Nacional de Motores, F~brica Nacional de ~lcalis e a

Companhia Vale do Rio Doce. Por outro lado, o capita) estrangeiro

concentrava-se nos ramos de infra-estrutura e, no caso da

indústria de transformaç~o, limitava sua participaç~o a algun~

sub-ramos, como inddstrias farmacêuticas, borracha, frigorificos,

montagem de ~eículos, e outros.
r
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No IPT, o destaque ficava por conta da Seçio de Aeron~utica.

Em decorrincia do conhecimento do IPT na área de Madeiras, em

1940, Adriano Marchini, que em 1939 substituiu Ar~ Torres na

Direçio do Instituto, criou a Seçio de Aeronáutica. O governo

estadual fiz o aporte de verbas para a ccn st r uc áo dos

laboratórios de onde sairam, mais tarde, diversos prot6tipos de

aviões. Já em 1932, o Clube Paulista de Planadores cheg~ra a

construir planadores completos sob o controle da Seção de

Madeiras. Mais tarde passava a ser realizada em cariter semi-

indLlst,"ial, a fab,"icação de hélices de madeira de

contraplacados, para a indastria aeron~utica, com pesquisas que

procuravam substituir madeiras importadas por outras nacionais.

Tamanho foi o desenvolvimento desta Seçio, que ela pode prestar

importantes serviços durante os anos de guerra. At~ 1950, a Seção

de Aeron~utica j~ registrava mais de uma dezena de projetos com

prot ó t ipas de aviões e p 1anad or e s como: npaulistinha",

mais tarde, esta Seção formaria os profissionais que integrariam

a Embraer.(IPT,1979,publ.1060)

Em 1944 foi dada uma definição mais precisa dos contornos

administrativos e legais do Instituto como autarquia do estado,

sendo mantida, alem dos vinculos tradicionais e diditicos, apenas

uma vinculação bem específica com a Escola Polit~cnica onde a

Congregaçáo desta tinha o poder fiscalizador sobre as atividades

do IPT quanto ~s suas finalidades.
Neste ano também começa ser discutida a idéia de uma

pró","ia, de um espaço físico exclusivo para o Instituto. -Uma

"'\"\
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gleba no bairro do Butanti, parte de uma ~rea maior destinada a

construção da Cidade Universitiria da USP, i escolhida para

abrigar, de inicio, os pavilh6es da Usina MetalUrgica do IPT,

inaugurados em 1949 sob a chefia do Engenheiro Tharcisio Dam~ de

Souza Santos.

A Usina Metal~rgica nasceu dotada de martelos de forja,

fornos e laminadores especialmente escolhidos para a produção
experimental e pesquisas metalnrgicas e siderurgicas. O que mais

chamava a atençào, porém, eram os equipamentos destinados a

pesquisa da metalurgia do pó, uma tjcnica entko in~dita no

Brasil. Conforme destacava Souza Santos em seu discurso na

cerimônia de inauguraçao;

o laboratório de metalurgia do pó g o primeiro do pais nesse

novo e importante ramo da metalurgia. Visa o estudo e a produçAo

experimental de peças obtidas diretamente por prensagem a frio de

pos metalicos (..•) Nesse laboratório, pode contar a ind~stria

nacional com poderosos recursos para investigar as possibilidades

econômicas de substituiçào de numerosas peças pelo novo processo,

bem como para a obtençâo de uma série de metais~ ligas e

compostos que até hoje nio foram produzidos no BrasiIN.(Relatório

das SeçOes,IPT:1934)

No setor dos metais nio-ferrosos o IPT j~ mostrava seu

empenho desde o final dos anos 30. Incentivado pelas dificuldades

crescentes para a importaçào de determinados produtos, o

instituto iniciou a construçio e a operaçào de uma usina de

chumbo em APIAI, no Vale do Ribeira-SP. Coube ao instituto tambim

análise dos min~rios e seus produtos e o refino
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dos sub-produtos da fundição do chumbo para recuperaçâo de

estanho e metais nobres como a prata.

Ao final da d~cada de 1940, crescia de maneira bastante

acentuada a implantaç~o de novas firmas subsidiirias estrangeiras

em Sào Paulo. Diversos ramos industriais 'oram instalados~ sendo

maiores destaques os setores de 'abricaçào de produtos metilicos,

aparelhos el~tricos e tecidos sintiticos. A grande Sào Paulo

oferecia condiçóes vantajosas para a localizaçào industrial,

sobretudo com referência a mào-de-obra, energia e transporte

rodoviirio.

Do lado político, tomavam agora um novo rumo, o nacionalismo

preconizado pela liderança industrial dos anos 30, em função

basicamente de suas vinculaçóes com a política de comercio

exterior, a plataforma protecionista da burguesia e a demanda de

uma nova posiç~o do país na divisio internacional do trabalho

pela conquista de um estatus de nação industrial.

De fato, a relaçao entre nacionalismo e industrialismo não

passava pela oposiçAo a participaçao das empresas estrangeiras na

expansao econômica do pais. o projeto de crescimento econ6mico

definido pela burguesia industrial, longe de excluir a

participaçAo do investimento privado estrangeiro, incorporava-o

como elemento imprescindivel ~ expansão industrial do Br~sil.

o reconhecimento da importância do capital estrangeiro para

o processo de industrialização vinculava-se ao diagnóstico das

dificuldadesecon6micas enfrentadas pelos paises dependentes.

Segundo Roberto Simonsen;



U ••• nesses países, a insuficiência da formação de capitais

nacionais face as exigências da criação de um setor industrial

forte, num reduzido espaço de tempo, impunha o recurso ao capital

externo.U (Diniz:1978:70)

Comprovando estes fatos, os resultados do Primeiro Congresso

Brasileiro de Economia e o Primeiro Congresso Industrial

Brasileiro, realizados em 1943 e 1944, aprovaram resoluçoes que

figuravam recomendaçóes ao Governo, no sentido de se adotar uma

politica de atraçAo ao capital estrangeiro no desenvolvimento do

Brasil. Nu~a parte do documento constava:

"Considerando: .'

a) que o emprego de capitais estrangeiros particulares em

atividades produtivas no pais concorre para o mais ripido

desenvolvimento da economia nacional;

b) que a possibilidade de ficil transferência da importância

necessária ao serviço de juros e amortizaçOes e condição

indispensivel para a atraçAo desses capitais;

DECLARA E RECOMENDA:

152 - que o capital estrangeiro e particular aplicado no pais e

dtil e van~ajoso aos interesses nacionais.

153- que vantajosa a liberdade cambial em relaçio
,as

transferéncias ligadas a esses capitais, evitando o governo os

confiscos e restriçOescambiais, para exercer apenas aç~o

fiscalizadora."( Diniz:1978:71)
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3. As mudanças dos anos 50

Iniciando os anos 50, sob a direçào do Engenheiro Francisco

JoAo Humberto Maffei, o Instituto passa a ocupar as instalaç6es

na Cidade Universitária. Antes ele ocupara dois outros locais, na

Rua Tris Rios e na Praça Fernando Prestes~ no bairro do Bom
Retiro em Sào Paulo. Essa transferência tornou-se um dos fatores

mais importantes para o amadurecimento da estrutura do IPT. Foi a

conquista dessa irea que permitiu ao Instituto total

das diversas divisões, acelerando a aquisição de conhecimentos e

a conscientizaçao de problemas a serem superados.

Nessa década inicia-se no pais um novo surto de

industrializaç~o. Com a dificuldade de importação de matérias-

primas acelerou-se o desenvolvimento de produtos nacionais.

Nesse momento, os estudos e pesquisas do IPT desempenharam papel

fundamental, como no caso da produçAo de ligas metilicas

especiais~ muito solicitadas pela indóstria.

Ao mesmo tempo, era executado um grande nómero de obras

póblicas. Em 1953, por exemplo, o IPT supervisionou o controle do

concreto empregado nas refinarias de Cubatão, na via Anchieta e
no Aeroporto de Congonhas. Em 1954, efetuou o controle de

sondagens no centro da cidade de Sio Paulo, para a futur~ linha

leste-oeste do metrO paulistano. Verificou todos os cilculos

estiticos do Viaduto da Estação da Luz, uma das primeiras obras

de concreto protendido do Estado de São Paulo. Ainda nesse ano,

em que se comemorava o quarto centendrio da cidade de São Paulo,

realizou estudos para o Pavilhão das ExposiçOes e para o Gin~sio



do Ibirapuera. Ao lado destes trabalhos, outros eram realizados

de forma sistemática e constante~ como a verificaçào di'ria da

pressio, do poder calorífico e da composição do gis distribuido a

capital paulista.

No setor metal~rgico~ os laboratcirios do IPT passam a

contribuir de maneira expressiva, tanto ~ assim que, no ano de

52~ arrolando os empecilhos que dificultavam a produçio de

veículos no Brasil, um representante da Ford~ ouvido pela

Subcomiss~o de Jipes, tratores, caminh6es e automdveis~ criada
com esse fim pelo governo de Get~lio Vargas, diria que a

improvisaçio de uma ind~stria automobilística era uma tarefa

praticamente impossivel de se realizar no estado em que se

encontrava a metalurgia no Brasil. A despeito deste argumento ser

considerado na epoca muito mais como a manifestação do

desinteresse do capital estrangeiro em ver aqui instaladas

f~bricas desse tipo, mais tarde, foram as condiçóes

proporcionadas pelo instituto, através da formação da m~o-de-obra

especializada, que rumaram para este setor, mais as pesquisas

tecnológicas pioneiras, que permitiram o crescimento do parque

industrial metalargico de sao Paulo.

o IPT ati essa época havia desenvolvido as seguintes ãreas

de atuaç~o:
-Materiais de construçao, especialmente cimento e concreto;
-Metalografia, estruturas, tratamento e propriedade dos metais;

-Madeiras, identificaçao, propriedades das madeiras nacionais,
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secagem, p,"oteçào antifúngica, industrialização de

con t rae lacados;
-Solos e fundações - caracterizaçio, parâmetros para cilculos de

fundaçao~ compactaçio~ etc.;

-Estruturas das construçOes- experimentação em modelos;

-Fundiç~o de metais, métodos de produção, escolha e testes de

areias de fundiçio, c~lculo de canais~ etc.; \

-Metrologia industrial, fornecimento de padrões secundirios,

aferição de instrumentos industriais;

-Cerimica- caracterização das argilas nacionais, de out r os

materiais cerâmicos, produtos cerlmicos vermelhos, cerlmica

branca, materiais cerâmicos refratários e isolantes;

-Elastômeros- caracterizaçio de componentes, fO\"lnuIaçio de

misturas industriais, métodos de vulcanizaç~o, etc.;

A d~cada de 50 fica marcada na industrializaçlo brasileira

porque a ind~stria nacional começa a sofrer profundas mudanças no

modo de constituir e ampliar o seu conhecimento tecnológico.

Essas transformações iniciadas em 1945, quando generalizaram-se

em muitos setores da ind~stria nacional, a contrataçio em caráter

permanente de Know-how estrangeiro, via acordos de assistincia

técnica. O ano de 1954, particularmente, pode ser entendido como

o marco a partir do qual se estabeleceram novas condições do

processo de acumulação do capital no Brasil.
A industrializaçao, atrasada em relaçio ~ Europa e aos

Estados Unidos, tomou uma direção inteiramente nova. V~rias

companhias estrangeiras começaram a transformar suas agências de

vendas em filiais de operações manufatureiras. Em muitos casos,

estavam respondendo a Decretos Governamentais, que pret end í am



solucionar o problema da balança de pagamentos através do fluxo

de capital estrangeiro. (Baer:1988:259:269)

Assim, o capital estrangeiro passava a predominar nas

setores industriais mais avançados, enquanto o nacional se

mantinha preponderante nos ramos tradicionais como o tixtil,

alimentar, e o de bebidas.

A pr~dominaç~o do capital estrangeiro se dava,

principalmente, nos setores intermediirios de produç~o de papel,

borracha, químicos e farmacêuticos. Por volta de 1953 e 1954,

grandes corporaçOes internacionais ocuparam os setores da

industria automobilistica e de fabricaç~o de pr6dutos elétricos

ou mecinicos. Ao mesmo tempo, outros setores industriais básicos

tamb~m eram ocupados por firmas multinacionais. Estas ocupaçóes

justificam as grandes ampliaçOes por que passaram as ind~strias

paulistas notadamente as situadas na Grande S~o Paulo.

Na medida em que novos requisitos t~cnicos compreendiam um

conhecimento cientifico e atividades de pesquisa mais complexos

do que os acessíveis
,as ind~strias, as firmas internacionais ou

simplesmente de capital estrangeiro se defrontavam com um mercado

atraente e quase desocupado.

Por outro lado, os acordos de assistência t~cnica e a

intensa implantaç~o das ind~strias estrangeiras no nosso pais,

v~o retirar do IPT, de certa maneira, o papel de liderança na

introduçao de inovações tecnológicas. Exemplo disto est~ na

implantaç~o das indnstrias de aparelhos eletro-domisticos, de

automoveis~ de mecinica pesada, de placas de fibras de madeira,

de material ferrovi~rio e ind~stria de pl~sticos.



Os motivos que causam a restrição ~s inovações tecnológicas

nos países de modelo econômico dependente como no caso do Brasil,

são apontados por Vidal(1987:77):

"••0 poder tecnol6gico externo~ que domina as estruturas

produtivas dependentes, exerce sua forte influincia para

dificultar o desenvolvimento de uma capacidade tecnológica local;

isto porque este desenvolvimento contraria evidentemente seus

interesses. Alim disso, nos países dependentes as atividades

acadêmicas estio afastadas e descomprometidas com a estrutura

produtiva~ em parte por serem por elas repelidas~ dominadas que

sio por interesses externos~ em parte pela fraqueza tecnológica

das empresas locais~ subsidiirias ou nio de corporações

estrangeiras. Evidentemente, as intensidades desses enfoques

variam muito de uma empresa para outra, especialmente entre as

nacionais e as subsidiirias de corporações transnacionais".

No Brasil, a interpretaçio para este fato leva a constatação

de qUe~ do acervo de conhecimentos teórico-priticos que constitui

o Know-how industrial e que compreende a "engenharia de produto",

a "engenharia dE proCEsso", e a "engenharia de produçio"(3), sd

esta ~ltima, assim mesmo em parte, foi desenvolvida no pais

----_._----_._----------------------------
(3) de produto: -conhecimentos aplicados

novos produtos ou aperfeiçoamento dos
no
já- engenharia

desenvolvimento de
existentes.

- engenharia de processo:
desenvolvimento de novos processos
dos já existentes.

-conhecimentos utilizados no
de produçio ou aperfeiçoamento

_ engenhatia de produç~o: - conhecimentos empregados para
otimizar as condições de operações de uma unidade produtiva.
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durante toda a fase de intensa industrialização por substituição

de importações e~ correspondentemente, ~s pesquisas de interesse

para a inddstria restringiam-se quase que exclusivamente a alguns

poucos problemas de engenharia de produç~o: substituição de

mat~rias-primas, acertos de detalhes de processos produtivos,

problemas de controle de qualidade, etc. Ainda mais, durante toda

esta fase de industrialização do Brasil, prevaleceram condiçOes

de nao competitividade, e por isso, aspectos importantes da

engenharia de produção, como o da organizaç~o racional do

trabalho e o da minimização de rejeitas,

segundo plano de importância.

foram relegados a um

A descrição a seguir, de algumas atividades mais especificas

do IPT, explicitar~ o seu papel na contribuição tecnológica

oferecida neste períodO estudado.

4. A tecnologia do IPT

4.1 No setor metalúrgico

Na dicada de 1910 surge a preocupação do estabelecimento no

pais da indústria siderúrgica. Esta iniciativa foi fortalecida

com as conclusóes do Congresso de Estocolmo que publicou

estatísticas (4) sobre reservas de min~rio de ferro no Brasil.

As avaliações desse Congresso, com os dados compilados,

estio bem aqu~m dos algarismos obtidos em 1937. Entretanto, nio

somente a quantidade, mas principalmente a qualidade dos minérios
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b r a s r l e i r o s , comparados aos dos Estados Unidos~ Alemanha~

Inglaterra, França~ Espanha e Cuba, despertou imediatamente o

interesse nos meios siderQrgicos dando lugar nos anos seguintes a

uma verdadeira caçada das minas de ferro no Brasil,
adquiridas por empresas estrangeiras, por preços verdadeiramente

i rri só,-i os.

Esta questio implicara nos debates sobre o qual interferiram

desde militares até setores populares. Um dos assuntos mais

discutidos foram as condições contratuais com a lhe Itabira

Compan~ Limited, que colocavam em xeque a questão da soberania

nacional,uma vez que interesses nacionais estavam sendo lesados.

A partir dai, a questão metalQrgica sempre esteve presente nos

debates dos t~cnicos industriais e governantes que percebiam a

necessidade da metalurgia no Brasil.

---------------------------------------

(4)

Resumo das estatísticas

Relaçio e situaç~o das reservas de metais no Brasil
(em milhOes de toneladas)

,-es€',-v,1Satuais
minérios metais

potenciais
m í n é rios metais

ferro •.•••••••• 12.032 ••••••• 4.733 ••••••••••• 41.029 ••.•• 12.085
niquel •••••••••• 9.865 ••••••• 5.154 ••••••••••• 81.822 •••••40.731
p r a t a.•••••••• ti ••••• 136 ti 11 •• 74 a .89 37
c humb o •••••••••• a a 260 156. ". li ••••••••••• 457 2.83

fonte: Pereira da Silva, Milciades- O problema da Exportação de
Minério de Ferro. Boletim do IE, 1937. p.145.



A produçio metaldrgica do pais era pequena. Em 1938 eram

122.000 toneladas de gusa, toda decorrente de altos-fornos a

carvao vegetal~ a de aço 92.000 toneladas e de laminados, barras

e perfis, apenas 85.000 toneladas. (Santos,1945:5)

o que faltava para as indQstrias do setor era a aplicação de

t~cnicas mais modernas. Na questão de ferro e aço estivamos

extremamente atrasados, como tamb~m dos aços especiais que

dependiam dos comerciantes alem~es aqui instalados.

A partir de 1938, com a intensificaçao dos debates no
,palS

sobre a introduçâo da indQstria metalargica, começam a surgir

planos para a introdução de uma fundiçao mais moderna.

Participando das discussóes o IPT deslocou um engenheiro, que

viajou pelos Estados Unidos, colhendo informações sobre essa

tecnologia.

Mais tarde, com a deflagraçào da Segunda Guerra, e a

necessidade da substituiç~o da importaçào de produtos

metalQrgicos, o governo foi incentivado a ceder verba para sua

implementaç~o através da instalaçao da Usina de Fundiçao do IPT.

As necessidades da economia do pais colocavam questões novas

a serem resolvidas pela fundiçào do IPT. Com o agravamento da

situação na importação de acabados e semi-acabados de aço, teve a

usina que se adaptar ~s necessidades industriais e ainda as de

cariter b~lico. Por solicitação da Federação das Ind~strias do
Estado de S&o Paulo - FIESP~ atendeu-se as necessidades da

indnstria~ a principio com o fornecimento de aço comum, para

gradualmente entrar nos aços finos e especiais. Estes fatos

demonstram que o IPT contribuiu para a tentativa de substituir a

A~
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importaç~o de produtos metalurgicos em dois aspectos necessários

~ acumulação capitalista: Poupar mão-de-obra e aperfeiçoamento e

substituição do uso de peças e máquinas industriais. O relatório

da Diretoria comprova esse fato;

" o minimo de pedidos executados pela usina para outras

fundiçóes tende a crescer~ ~ medida que os industriais vio

compreendendo a vantagem de encarregi-Ia dos problemas especiais

que nio poderiam resolver, o que lhes permite poupar maquin'rio e

m~o-de-obra em benefício de sua produçao comum."

Diretoria IPT,1942:10)

(Relatório

O lPT contribuia tambim para melhorar a qualidade dos
produtos e tamb~m o rendimento das indústrias. Em alguns casos,

no setor de fundiçao, os ensaios de controle de qualidade

aplicados aos trabalhos, por exemplo~ permitiram elevar a

resistincia das peças fundidas em mais de 30 por cento. Nesse

exemplo, a empresa M'quinas Piratininga anunciou em 1938~ que

estava obtendo a resist~ncia de 24 quilos por milímetro quadrado

em suas peças, quando circa da metade do ferro produzido

apresentava resistincia abaixo de 15 Kg/mm2 quando se trabalhava

sem controle ticnico.(IPT,1989,publ.1805)

Os resultados alcançados pelos trabalhos do lPT o

qualificavam para auxiliar as pioneiras tentativas de

planejamento da industrializaç.o que o Governo Get~lio Vargas

instituiu. A ordem era dar prioridade a inddstria de base, cuja

obra central seria o complexo da Usina de Volta Redonda ~a

Companhia Sider~rgica Nacional, cuja construçao foi iniciada
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durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse empreendimento o IPT

participaria tamb~m dos estudos de solos para o projeto das

fundações da Usina.

Cabe destacar que nos anos de 1941 e 1942~ o engenheiro Ar~

Torres, que em 1939 deixara a Direção do Instituto, foi eleito

Vice-Presidente da CSN~ em Assembl~ia de Constituiçao da

Diretoria da Companhia Siderdrgica Nacional.( CPDOC:p.3361)

Os interesses do Brasil em desenvolver a sua siderurgia

encontrou ressonAncia nos Estados Unidos após o alinhamento

brasil.iro ao lado daquele país no conflito mundial. Tanto que os

norte americanos enviaram uma comissáo ticnica cujos

metalurgistas entraram em contato com o IPT procurando auxili'-lo

no desenvolvimento de tecnologia para metais~ Uma das grandes

contribuições desses americanos que vieram ao Brasil foi a

demonstração de que para o desenvolvimento da metalurgia era

necess'rio a realização de constantes pesquisas científicas, com

a consciência de que somente com a interação entre os estudos

químicos essa ~rea poderia ser desenvolvida.

Os norte americanos tambim influenciaram na criação da

Associaçao Brasileira dos Metais. Foi o constante contato entre

os metalurgistas dos dois países que' possibilitaram aos

brasileiros compreenderem a necessidade desta associação. Este

fato e confirmado pela afirmaçao do metalurgista Prof. Arthur
Philips, da'Yale Universit~, Connectitut, Estados Unidos, quando

numa palestra para os t~cnicos brasileiros;

II Como muito dos presentes nesta reuniáo podem,recordar, f~i um



dos mais entusiastas sobre a formação da A.B.M. e desenvolvi meus

esforços no sentido de ser organizada a A.B.M em moldes amplos

para que viesse a se tornar uma grande Associaçao de imbito

nacional". (Philips,1946:30)

Os norte americanos tiveram tamb~m uma participaçio direta

na introdução das t~cnicas para a metalurgia do po. No trabalho

do Prof. Arthur Philips em 1946 ele apresenta uma ressalva que~

muitos dos metais puros sio obtidos sob a forma de pós que sao

ulteriormente desenvolvidos pelos processos da metalurgia do po

como meio de se obter metais dteis ou como meio de obtenção de

formas acabadas.

Na realidade esse ramo da metalurgia interessava aos Estados

Unidos pois era reconhecida as grandes possibilidades do Brasil

nesse setor. Para li foi enviado o engenheiro Vicente Chiaverini

que estagiou em suas universidades e na sua volta introduz no

pais este ramo de pesquisa que para ele~ era uma t~cnica

comercial relativamente recente, mesmo nos paises industrialmente

avançados como os Estados Unidos. Para Chiaverini era

extremamente significativo que um país como o Brasil, 'atrasado e

dependente em pesquisas metaltlrgicas na d~cada de 40, investisse

na introduçio de ramos tio modernos.(Chiaverini,1942:30)

4.2 Na metrologia

A Seção de Metrologia foi criada em 1934 devido a

necessidade de se ter um padrio de medidas. Como j~ citamos, no

Brasil, nessa época iniciava-se uma tentativa de padronizar o

46



comercio no que necessitava de controle de pêsos e medidas. Na

realidade as primeiras atividades desse controle eram atribuições

secundárias da Seção de Metais, que se imcumbia de verificar a
exatidào das máquinas do Laborat6rio de Ensaios dos Materiais. A

operação consistia em comparar a exatid.o de um dinamdmetro de

m~quina com um aparelho de taragem, a qual nada ~ais era do que

um dinam8metro port'til de exatidão confiivel. Uma vez feita a

comparação dos resultados tornava-se possivel calcular os erros

·ou distorções do primeiro.

Os antecedentes que permitiram a formalização da Metrologia

no Brasil datam de 1862, quando o Imperador D.Pedro 11 promulgou

Lei que somente seria instruida no ano de 1872, substituindo o

sistema de medida portuguesa pelo sistema

Porim, esta iniciativa nio obteve êxito pois o Brasil não possuia

crit~rios técnicos rigorosos para adoçA0 daquela sistema. Este

fato i comprovado quando, em 1875, na Conferência Diplomática do

Metro, na qual o Brasil esteve representado pelo Visconde de

Itajubi e pelo General Morin, o pais negou-se a ratificar a

convençào, o que foi ocorrer somente em 1920. A realidade e que

desde a introdução at~ 1934 nada ocorreu de notável no campo da

metrologia. A situação, sob o ponto de vista de controle dos

pesos e medidas era preciria. Quanto aos padrões nacionais (pesos

e medidas), somente havia algumas c6pias ~o metro, em platina,

que D.Pedro 11, considerado o introdutor da metrologia moderna no

Brasil, mandou vir da França antes da Convenção do Metro.
Por outro lado, o Brasil jamais possuiu e nem mesmo encomendou as

cripias de protótipos internacionais sancionados na Convenção. A



Lei de 1862 e as instruções de 1872 estavam impossibilitadas de

serem aplicadas desde o momento em que os pesos e medidas

nacionais que deveriam servir de referência e base de todas as

verificações, estavam desproporcionais. (Atas das Seções,IPT,1934)

Em 1935, uma comissao de engenheiros composta pelo Diretor

do IPT, o Chefe da Seçio de Metrologia, o Chefe da Divisão de

Aferiç~o de Pesos e Medidas da Prefeitura Municipal de Sao Paulo,
o propriet'rio e Diretor Técnico de uma fébrica' de balan~as e o

diretor de uma empresa paulista, elaboraram um substitutivo que

seria apresentado ao Congresso pelo Deputado Teixeira Leite,

propondo a regulamentação dos pesos e medidas no Brasil. Em 1936,

novo substitutivo ~ apresentado pelo Deputado e Engenheiro

Antonio Augusto de Barros Penteado, porém, o encaminhamento, a

pedido da Associaç~o Comercial do Rio de Janeiro, foi sustado

quando tramitava no Senado.
Depois de longos debates, foi promulgado o Decreto Lei 592

de 04 de abril de 1938, que estabelecia a regulamentação de pesos

e medidas no Brasil, tornando a Seção de Metrologia do IPT o

Laboratório Estadual de Metrologia. o Téxto do

estabelecia o metro como medida padrão para o pais e tamb~m que

todas as repartições p~blicas e particulares deveriam aos poucos

adaptarem-se ~ nova legislaç~0.(Gordon:1988:62)

4.3 Na engenharia de solos e estruturas

Na d~cada de 30 ocorre mudança radical no setor de

engenharia do pais com a passagem para a realizaç~o de grandes

obras, tanto no setor privado como no setor p~blico. A construção



de aeroportos~ edifícios, usinas, barragens e estradas de rodagem

demandavam estudos especificos sobre as estruturas e a geologia

do solo. Neste sentido, foi criada em 1938 a Seçlo de Solos e

Fundações do IPT, destacada da Seçao de Estruturas e Fundaçóes.

As atividades desta .eção estavam ligadas ao incremento das

rodovias no Estado de sao Paulo, pois foi o Departamento de

Estradas de Rodagem-DER quem solicitou os serviços. A necessidade

de construir pontes de concreto para suas estradas, como tamb~m o

interesse na pavimentaçao e estabilização dos solos forçaram o

governo atrav~s do seu 6rgao competente, contratar os serviços da

seçao de mecânica dos solos.

V~rios trabalhos podem ser destacados como realização da

seçao de mecinica dos solos, dentre eles a orientaçio dos

serviços de sondagens e provas de carga para fundaçóes dos

edifícios da Usina de Volta Redonda, orientação na compactaçao da

pista do Aeroporto da Base Aerea de Cumbica e do Aeroporto Afonso

Pena em Curitiba-Pr.,estudos geotécnicos para barragens em

Blumenau e Joinville- Santa Catarina.
Os trabalhos desenvolvidos nessa area foram importantes

porque em poucos anos o IPT, em função dos diversos estudos,

ampliou enormemente as suas investigaçóes em torno dessa

tecnologia. Al~m disso, sua aplicação estava voltada ~s condiçóes

nacionais, pois os dados, os resultados, e as próprias soluções

tinham que ser diagnosticadas no Brasil diante da nossa estrutura

geológica.



4.4 Na elaboraçio de normas e especificaçOes

A elaboração de especificações técnicas foi fundamental para

o desenvolvimento da engenharia nacional. Sem a criaçio de uma

base referencial nio se poderia criar uma base tecnológica

unificada e em condições de fixar diretrizes para a utilizaçao

dos diversos materiais utilizados no pais.

Um dos principais esforços no sentido de se começar a

racionalizaçio das t~cnicas empregadas na obtenção dos diversos

materiais componentes da construção civil~ foi a elaboração do

Manual de Resistência dos Materiais produ~ido em 1905, pelo

Gabinete de Resi~tência dos Materiais. O Manual contemplava os

estudos realizados durante um ano nos seguintes materiais:

cimento, cal,concreto, pedras naturais, tijolos, telhas, madeiras

e metais.
Mas a elaboração do Manual gerou grande polêmica entre o

Instituto de Engenharia do Rio de Janeiro e o Gabinete de

Resistincia dos Materiais. O engenheiro Carlos Euler, do

Instituto de Engenharia do Rio de Janeiro, funcionirio da Cia.

Estrada de Ferro Central do Brasil, declarou, numa carta

endereçada ao Engenheiro Pujol, que estranhava os resultados

obtidos nas experiências realizadas pois nio correspondiam aos do

laboratório daquela Companhia, sugerindo que a fixação de Normas

tais ensaios deveriam oc0'-'- er en t r e as

administrações do Estado e particulares.
A resposta a esta carta foi dada pelo ent~o Diretor do Gabinete,

Engo.Hippol~to Pujol~ destacando a anilise equivocada do Engo.

Euler, uma vez que as especificações haviam seguido Normas
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/internacionais daquela epoca. (Revista ABNT:1989:vol.3,n.2.p.9)

Somente no ano de 1926, com a criação do Laboratório de

Ensaios de Materiais ~ que esta discussão ~ retomada. At~ esta

data o que prevalecia eram normas qualitativas para as

exportações tais como: material de primeira qualidade de acordo

com especificações copiadas do estrangeiro~ o que colocava tamb~m

problemas de soberania nacional como dizia Ar~ Torres:

" Essas especificações refletem, algumas vezes velhos h~bitos ou

condições locais de matéria-prima, fabricaçlo ou consumo, outr~s

vezes, traduzem uma certa política comercial tendente a

eliminaçio da concorrência estrangeira". (Organização Cadernos de

Especificaçoes,IPT,1931:10)
O trabalho de Ar~ Torres na elaboração dos cadernos de

especificações ~ antes de tudo, uma atitude nacionalista pois ela

significou estabelecer critérios para as importaçOes, impedindo a

compra de produtos que nlo atendiam ~s condições necess~rias para

serem utilizadas no Brasil.
Por outro lado, a partir de 1930 e que surgem fatos que

contribuirão diretamente para o desenvolvimento das

especificações no pais. Exemplo disso est~ no desenvolvimento da

industria de cimento onde a Cia. Cimento Portland, por encontrar
dificuldades para a colocaçao do seu produto, devido a falta do

mercado nacional capaz de absorver a expansio de sua producio,

passa exercer influências no"sentido da criaçAo de normas e

especificaçOes,que tornar-se-iam fator de crescimento do seu

mercado interno, uma vez que possibilitaria a eliminaçlo da

concorrência das pequenas empresas que nao pudessem atender as

novas exi~ências.

51



o movimento para criação de uma Associaçao de normas

técnicas que surgia nesta ~poca~ estava ligado profundamente a

estes interesses comerciais da ind~stria do cimento e também ~s

necessidades de recepçio dos produtos~ como do Departamento de

Estradas de Rodagem-DER, o Departamento de Obras PQblicas e o
,

Departamento de Aguas e Esgotos, que eram receptivas em relação a

propaganda do IPT e pela Associação Brasileira de Cimento

Portland, em torno do estabelecimento de normas para recepção de

materiais.
A formulaçio de uma política modernizadora e centralizadora

para o Brasil~ e a idéia da racionalização do trabalho era um

fator difundido durante o Estado Novo. As autoridades

governamentais estavam preocupadas com a questio do empirismo e o

imediatismo. Com isto pretendiam realizar a tarefa de

modernização do pais atrav~s da formação de uma s~rie de 6rg~os,

tanto a nível estadual como federal, que permitiriam uma maior

racionalização da economia nacional.
Nesse contêxto as normas t~cnicas teriam um papel de

destaque como pode ser observado no tixto de Ar~ Torres (Caderno

de Especificaçóes,op.cit);
A produçio empírica por maiores que fossem os esforços levados

a efeito, nunca poderia concorrer com aquela que se fundamenta

nas conquistas priticas da ciência. Dai o handicap contra a

indtlstria nacional vem lutando na conquista dos mercados próprio

e estrangeiro. Sem o auto rendimentos dos modernos processos da
t~cnica, sem a normalização indispens'vel dos produtos, jamais

conseguiríamos aparecer ponderavelmente nos campos industriais.



Ora~ i esse aumento de rendimento, essa elaboracao de normas e

especificações que nas reuniOes do Laboratório vim preparando a

mais intima e na mais rara das colaborações entre~ os técnicos

que experimentam, ind~strias que fabricam e os consumidores que

utilizam n

Ar~ Torres, em 1937, quando ocupava o cargo de Secretário de

Viação e Obras P~blicas do Estado de Slo Paulo, estabeleceu

critérios técnicos para recepç.o d~ materiais nas entidades

pfrblicas. Dentre esses crit~rios estava o de que o fornecedor,

vencedor da concorrincia, deveria submeter seu produto para

verificaç~o dos requisitos impostos pelas especificaçoes da

concorrência. Desta forma, com a utilização desses crit~rios por

diversas entidades p~blicas, era estimulada a contrataç~o dos

serviços do IPT, para realização das especificações necess~rias

para concorrências pablicas.

Devido ao aumento dessas atividades, em 1938, ·foicriada a

SeçAo de Especificações do IPT. Dois anos depois, j~ possuia 29

especificações para construçio, que contemplavam desde ensaios

sobre concreto ati metais para parafusos e mais 23 mcitodos de

ensaios no mesmo sentido. Estes resultados possibilitaram a

criaç~o de um movimento que resultou na criaçAo da ABNT-

Associaçio Brasileira de Normas T~cnicas.
A deflagraç~o da guerra tamb~m afetou a produção de normas e

(~specificaçóes Esse fato esti demonstrado no

seguinte coment~rio:
J1 Em virtude das condiçóes anormais que afeta presentemente os

mercados mundiais, em geral, e o nosso em particular tais como a



falta de transporte e o desaparecimento de certas fontes de

abastecimento, os suprimentos de matirias-primas se acham

desorganizados e muitos artigos de importação escasseiam ou

chegam mesmo a faltar inteiramente. Em consequência, a qualidade

dos produtos importados ou de fabricação nacional esti sujeita a

alterações frequentes~ tornando-se comumente de padrão inferior

ao de tempos normais. Em períodos como esses o estudo de

especificação exige muita cautela~ nio sendo conveniente a sua

elaboração em certos casos, sobretudo em meio fabril como o

nosso, onde os artigos est.o sujeitos ~ alteraçóes de qualidade

que podem saturar dada a pequena escala de produção e regime de

estoques escassos.~· ( Relat6rio Diretoria IPT,1940:140)

Durante o conflito mundial a Seção de Especificações tambim

ofereceu seus serviços a Comissio de Normas de Emergência, que

contribuia para a missio norte-ameri~ana que fazia levantamentos

no grasil.

Procurei neste capítulO centrar a descrição das ações do IPT de

forma a comprovar o fato de que, quando ~olicitado, ele sempre

respondeu de forma positiva ~s questões tecnológicas que lhe

foram apresentadas.
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CAPITULO 111

CONVIVER COM A TECNOLOGIA ESTRANGEIRA: a tarefa de 64 aos anos 80

Ati aqui vimos que o IPT sempre esteve capacitado a

responder no mais alto nível a demanda tecnológica nacional.

Por~m, o processo de internacionalização da economia no pais~

adotado em meados dos anos 50 e rev í sorado após o l-egime de 64,

resultou no agravamento da situaçào de dependência, tanto

econ6mica como tecnológica~ que se verifica até os dias atuais. O
papel do, IPT neste período foi relegado a um segundo plano como

veremos neste capitulo.

1. Um novo perfil para o IPT

Durante os anos 60 novas mudanças a

industrialização do pais. Devido a dificuldade d~ superar as

sucessivas etapas de substituição, porque requeriam capital e
tecnologia, e a aceleraç.o do processo inflacionário, somadas ao

clima de instabilidade política~ a inddstria atravessou uma fase

de estagnação. Segundo alguns analistas, a implantaçao de uma

politicCl. de contenç~o de demanda resultou numa restrição

creditícia que resultou num colápso de pequenas e médias

empresas. Em contrapartida, esta política incentivou um processo

de concentraç~o de capital nas grandes empresas~ levando a um

novo estigio expansionista(5).

Porém, o IPT não acompanhava este estágio

desenvolvimentista(6). relações com o setor p r o d ut; a vo

tornavam-se cada vez mais debilitadas. Somente as empresas
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ligadas às atividades industriais mais tradicionais como as de

borracha, cerâmicas, rileos, continuavam utilizando a Instituição.

Nos setores mais dinâmicos da economia, o IPT nlo conseguia

oferecer contribuições. Como consequência disto, os recursos

financeiros se tornavam escassos, o quadro de pessoal diminuia e

aparentemente at~ sua própria credibilidade era afetada.

Em vista desta d esfav0\- áve I situação, foi

internamente uma Comissão de Coordenação de Pesquisa Tecnológica

com o objetivo de discutir internamente todos os projetos em

andamento, novas propostas,e a melhoria da eficiéncia do

Instituto para atender aos novos interesses industriais •

.•.~. . __ •.••_. _ •.•.••_ .•_. _. _ ••_. __ ••••_._ ••• _ •••••_ ••••__ o_ •••. _u., _ •••.•••••••_••- __ •_ •._.

(s )
Por exemplo, de uma amostra das 5285 maiores empresas do país, as
empresas estrangeiras- somente 9,5 por cento da amostra-
controlam 31 por cento da receita operacional e 23 por cento do
patrim6nio líquido do total da amostra. Mais importante ainda,
isolando-se desta amostra as 76 maiores empresas do pais, obtem-
se as seguintes informações: 33 destas empresas s~o filiais de
multinacionais( controle acionário fora do pais) e, em 1975,
controlavam 11 por cento do patrimbnio líquido e geravam 13 por
cento do valor adicionado ( receitas menos custos de mat~rias-
primas e outros materiais) da amostra total das 5285 maiores
empresas do pais.( Moura da Silva, A. nObservaçbes sobre
Capitalizaç~o das Empresas Privadas no Brasil",IBMEC,1979.)

(6)
Ele restringia-se a setores como, por exemplo, a Marinha
Brasileira onde havia conseguido desenvolver com sucesso alguns
projetos, que foram, inclusive, reconhecidos atrav~s d~
condecorações aos pesquisadores do Instituto.(Relatório Anual
IPT,1976)
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o setor industrial~ neste periodo,começa intensificar a

trans Fer ên cia de tecnol og ia atravé s de "Rnow+Hcw" estl-angeiro.

Cabe observar que o uSo do termo transferência de tecnologia, da
id~ia de que o cedente est~ reali2~ndo uma ação altruística,

fornecendo ao receptor todos os ~onhecimentos que possui sobre

dete,-minado assunto, para ajudá-lo a ,-esolve,-,um p rcb lema , Na

reaIidade ~ o que est~ ocorrendo ~ uma venda, na qual,

seITlp,~e, o vendedor esconde os conhecimentos e vende as

instruçóes. Desta maneira, nos países em desenvolvimento, o tema
de tecnologia refere-se mais ao processo de

import~ção de tecnologia.(Longo:1984:23)

Diante desta situaçao ao IPT cabia a funç~o de controlador

de qualidade dos produtos aqui fabricados. Se por um lado este

não objetivo da instituiçio~ este fato teve como

consequincias positivas a criaçio do N~cleo de Embalagens, que

veio resolver problemas que dificultavam as exportações, bem como

o Centro Têxtil para garantir a qualidade dos produtos deste

setor. Por outro lado, começa haver uma grande demanda por parte

do setor industrial no sentido da obtenç~o de assistência técnica

do IPT, para os seus empreendimentos. Este fato demonstrava uma

mudança do perfil de atuação do Instituto.

A necessidade de renovaç~o desse perfil i sentida e começa

a ser discutida por toda a instituição. O Engenheiro Ar~ Torres,

que havia transformado o Laboratório de Ensaios de Materiais no

at~al Instituto~ agora membro do Conselho Administrativo faz

criticas ao nivel tecnológico do IPT. Segundo ele, a instituiçao

nao acompanhava o desenvolvimento da tecnologia industrial



implantada no país, e como consequência havia perdido a vanguarda

tecnológica.
O ano de 1963 marcou a crise da chamada industrialização por

substituiçao de importações no Brasil que se deu apesar da

participaç~o maciça de capital~ da capacidade gerencial e da

tecnologia, de grandes corporações dospaises industrialmente

avançados. Assim, o Brasil passou a olhar com certo ceticismo as

contribuiçOes externas passivamente recebidas passando então a

procurar formas próprias para a sua estruturação industrial~ para

a integraç~o do seu mercado nacional e para a formaçao do seu

próprio suporte tecnoldgico. A ênfase dos trabalhos passou a

recair sobre a seleção sistemitica e crítica dos desenvolvimentos

externos e a sua integraç.o com o esforço tecnológico local

aut6nomo, num conjunto que conduzisse a mixima valorização do

trabalho e dos recursos naturais do pais.

O governo do Estado de São Paulo criava tamb~m em 1963, o

Conselho Estadual de Tecnologia, que logo em seguida, iniciaria

um levantamento acerca dos proble~as e necessidades do IPT.

Na realidade, o IPT ressentia-se da falta de investimentos~

Seu Diretor, Eng.M~ffei~ afirmava que não era uma questão de nlo

saber elaborar um plano para pesquisa mas sim de falta de capital

para tanto. No relatório da Diretoria do ano de 1963, fica

demonstrada esta situação quando se pretendia desenvolver a irea

de estudos de metais mec~nicos dentr~ do IPT:
}J Todas as atividades requerem miquinas especiais que precisam

ser projetadas e constituidas ou adaptadas para a finalidade;

consequentemente a seção só poderá ter existência real se contar
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com um grupo de engenheiros que se dedique a projetos e com uma

oficina mecânica com recursos para executi-los com a precisào

requerida".
Al~m disso, não poderia o IPT contar com maior apoio para

desenvolver esta área pois certos interesses seriam atingidos.

Isto também se explica na citação de Haffei: " Os nossos

problemas de Ro~alties e de custos para assistência técnica

estrangeira, que na maioria dos casos só tem exist~ncia nos

acordos e pagamentos efetuados, pois raramente técnicos de real

valor sào enviados ao Brasil, são uma decorrência inevitavel do

nosso processo de desenvolvimento, com carência de recursos

financeiros, materiais e humanos".
A partir de 63, o IPT passou a dar especial atenção aos

aspectos ligados a área de engenharia de processos e de produtos.

Como consequéncia, foi criada em 1964 a Divisa0 de Engenharia

Hecinica que, entre outros, desenvolveu um ativo programa para

miquinas-ferramenta, para instrumentação e para engenharia de

máquinas e equipamentos t~rmicos, além de um intenso programa de

apoio a Engenharia Naval,

Naval.

que deu origem a Divisão de Engenharia

No campo de sua política interna os debates sobre o perfil

da instituiçao se concentravam em torno de basicamente duas

propostas:
a) De um lado, ade Ar~ Torres no sentido de transformar o IPT em

fundação, ceder sua administração por dez anos para as ind~strias

paulistas, e trazer tecn6logos do exterior para criar ndcleos de

pesquisa no pais;
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b) De outro lado, a do Diretor do Instituto, Francisco J.H.

Maffei,que defendia a proposta de manter a instituiçào ligada a

Universidade de S.o Paulo, porque acreditava que a crise

institucional do IPT n~o era falta de verbas mas sim de

criatividade para vencer as dificuldades da área de pesquisas.

Tamb~m eram debatidos crit~rios para decisio das prioridades

de pesquisa e qual a forma jurídica que o Instituto deveria

assumir para adequar-se aos novos tempos.
Após virias discussOes, as propostas foram reformuladas.

Existiam aqueles que acreditavam que o IPT deveria manter-se

voltado para as pesquisas em apoio aos setores tradicionais da

indastria, onde se mantinha grande o peso do capital nacional; e

com uma atuaç~o paralela e igualmente importante em busca da

inovação tecnológica, pesquisando 'reas de vanguarda.

Associada a esta posiç~o estava aquela que defendia a

manutenç&o do IPT como autarquia p~blica ligada a Universidade de

S~o Paulo, como desde os seus primórdios. Haviam outros que

defendiam uma maior autonomia para o IPT, para que pudesse

atender de pronto as necessidades da inddstria~ segundo o modelo

da nova política econ6mica, cujos tra~os se definiram a partir do

governo de Juscelino Kubitscheck.

Em meio hs discussOes, em 1968, assume a direç~o do

Instituto o engenheiro Alberto Pereira de Castro,

implementaria no ano de 1976, a proposta de autonomia do IPT em

relação a USP.
Por outro lado, com a consolidaçào do novo regime politico,

a estrutura no Estado brasileiro começa a passar por reformas que
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tentam desemperrar a miquina administrativa. O recurso escolhido

~ o de incentivo a transformaçio de 6rg~os pablicos tradicionais

em empresas pQblicas de capital aberto, com o que se visava~ num

primeiro momento, agilizar a renovaçlo dos quadros t~cnicos de

governo em todas as esferas.
Segundo Vidal (1987:123)~ no Brasil nesse periodo, as

instituições de pesquisa seriam alvo da tentativa de transformi-

las, quase todas, em sociedades de capital aberto associadas e

diretamente subordinadas ao setor produtivo.
O argumento central em defesa desta proposição era o de que,

com a criaçio de empresas tecnoldgicas de tipo comercial~ os

lucros advindos de suas atividades poderiam incrementar o

desenvolvimento tecnológico, a exemplo do que ocorre nos países

industrializados. Entretanto, a este argumento contrapunha-se o

de que, mesmo naqueles países, as prciprias empresas privadas

mantenedoras de instituições de pesquisa nem sempre aplicam

critirios essencialmente comerciais, e que sci s~o capazes de

investir em pesquisas de ponta por possuirem capital para tanto.

Dentro dessa linha, argumentava-se tambim que o Brasil, por

sua carência histórica de capitais, ainda deveria permanecer por

muito tempo na dependência do suporte do Estado para

investimentos de longo prazo, como no caso da pesquisa científica

e tecnológica.

2. Autonomia: a estratigia para o Instituto

Çiente de que o obstáculo financeiro deveria ser transposto~

o novo diretor adotou uma estratégia pela qual os profissionais

eram encorajados a procurar externamente o suporte adicional para
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o seu trabalho. Desse modo~ os contratos assinados permaneciam

da estrutura financeira do Instituto~ constituindo

pesquisas do IPT.

Esta estrat~gia permitiu ao IPT a conquista de duas formas

de gerenciamento de seus recursos administrativos e financeiros:

um, IIm-çamentá,-ioll,controlado e financiado em pa,-te pelo Estado;

e outro, IInio-orçamentirioll, abrangendo os contratos diretamente

realizados com clientes. Com isto a porcentagem da receita

pr6pria sobre o total do gasto operacional subiu de trinta para

sessenta por cento.(Relatório Anual IPT,1978) Isto empolgou os

seus responsãveis que começaram estudar uma maneira para tornar-

se menos dependente do poder pablico.

Correspondendo a necessidade cada vez maior de tecnologia~ a

estrat~gia implantada por Pereira de Castro gerou um grande

n~mero de convinios da maior importância. Entre estes, destaca-se

o celebrado com a CESP, na ~poca, Centrais El~tricas de São

Pa.u l o s pa,-a p,-estaç~o de assistência técnica e apoio tecnológico

a todas as obras em curso e em projeto desta entidade.
IEste

trabalho envolvia construções de vulto~ como as hidrelétricas de

Ilha Solteira e Jupiá, grandes barragens, implantações de

linhões. Só em Ilha Solteira, foram feitos ensaios de

cisalhamento no maior bloco de rocha em todo o mundo- 200 metros
c~bicos-, pela Seç~o de Geologia Aplicada. Outros convênios
tamb~m importantes foram os celebrados com a SUVALE: geologia do

Vah:- do São Franc í s.co , PETROBRAS: estudos geológicos na dd~a de



implantação da barragem do Rio Mato Grosso~ no Rio de Janeiro.

COSIPA: pesquisas e estudos no campo da metalurgia. CONSORCIO

CONSTRUTOR RIO-NITEROI, na Ponte Rio-Niteroi.
Em 1971~ cinquenta e dois por cento da receita prcipria do

IPT resultaram de Convênios ou Contratos desse tipo. Por outro

lado, tambim o atendimento aos clientes ganhou uma sensivel

melhora, na rapidez em fornecer resultados de ensaios e na adoção

de uma política interna, que visou aproximar os t~cnicos do

Instituto aos diretores e projetistas de empresas e outras

instituiçOes.

Em 1976, aproveitando desejo do Governo de Laudo Natel, no.

sentido de transformar os institutos de pesquisas em empresas

auto-suficientes, o IPT foi autorizado a se transformar, de

autarquia em empresa p~blica.
Sob a denominação de Instituto de Pesquisas Tecnológicas do

Estado de Sào Paulo S.A.- IPT, iniciou-se uma grande reformulaç~o

de sua estrutura administrativa. Isto veio permitir, alim de

maior maturidade de estrutura, uma ativaçào crescente nas

realizações do Instituto.

3. Administrando por programas

A partir de 1978, os problemas trazidos ao Instituto por sua

clientela passaram a ser visualizados cada vez mais globalmente.

Assim nasce o conceito de administração por projeto. Ou seja,

quando um projeto exige a ~articipaçao de uma equipe, Po r ma+s e

uma administraç~o especifica que o acompanhari até o final. Este

procedimento foi implantado em 1978, mas em seguida evoluiria
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para um conceito ainda mais amplo: o de Programas,
,I

que consiste

na coordenação interdisciplinar de projetos afins~ dentr6 de um
""problema de interesse mais geral, de grande atualidade. IDentro

desse novo conceito, o IPT traça, entio, programas com6 os de

obras de infra-estrutura; desenvolvimento de spr oc e s s.os
!.•

industriais; equipamentos, mjquinas~ instrumentos e sist,mas de

tecnológica; +or mac ão de

normalizaçio e qua~idade;

recursos humanos~ e o
habitação; novos materiais;

programa de energia.

Esta de atuaçio do Instituto proporciohou
il
:1 •o setor produtivo do ~als

o

relacionamento direto e indireto com na

procura do fortalecimento da especialização e
"
"

do inte!~-càmbio

tecnológico. Os relacionamentos diretos sio feitos atravfs de

contratos de pesquisa e desenvolvimento~ consultoria e serviços

técnicos com as entidades do setor. Normalmente são contratos

celebrados entre o IPT e equipes de engenharia, órgaos de

planejamento ligados ao governo~ consu It0\- ia,

departamentos que planejam a produção ou o controle de qualidade

das empresas. De forma indireta com a produçao nacional o IPT tem
contribuido na formação de quadros técnicos de um contigente

humano altamente especializado. Essa especializaçao é conseguida

em conjunto com a Escola Polit~cnica de São Pau lo" que::,

localizada ao lado do IPT no campus da Universidade:: de Sio Paulo,

facilita diversos tipos de interaçãO. Assim, vários funcion~rios

do Instituto lecionam na Universidade; v~rios professores

un iver sitá r ios atuam como Consultores permanentes ou como

Consultores de proje::tosespe::cificos; os profissionaiS do IPT slo



estimulados a seguirem cursos de pós-graduação na Universidade e

muitos estudantes slo recrutados para realizarem estágio

remunerado no Instituto.
Essa interaçio i feita tambim a nível de outras escolas e os

demais institutos de pesquisas brasileiros. Alim disso, o IPT

desenvolve laços de cooperação com instituições estrangeiras de
~

pesquisa, visando visando aprimorar suas qualificaçOes, treinar

seu pessoal e incorporar novos t~cnicos. Dentre aqueles que o IPT

mantém intercimbio estão: o Denver.Research Institute, Virginia

Politechnic Institute, Institute of Gas Technolog~, Selskapet for

Industriell og Teknisk Forskning, Bundesanstalt fur

Materialprufung, Eletric Power Research Institute, Southwest

Research Institute, National Bureau of Standards,Japan

Internacional Cooperation Agenc~, Conseil International du

Batiment, Union Europeenne du Agrement Technique,etc,.

Na d~cada de 1980, substituindo Pereira de Castro, assume a

direçào do Instituto o Engenheiro Henrique Silveira de Almeida. O

IPT conta agora com cêrca de 2200 funcionirios. A demanda externa

por contribuições imediatas, tanto do setor privado quanto de

órg~os e empresas do governo, causou impacto na estrutura do

Instituto. Tornou-se evidente que as respostas solicitadas pelo

meio externo exigiam retorno imediato e eficiente. Nos anos 70

era forte a procura por obras de infra-estrutura, e o I~T ateh~eu
aquele desafio. Em consequincia, na d~cada de 80, c~rca de

quarenta por cento de seu pessoal vem atuando nas ãreas de
. ,

engenharia civil, edificações, minas e geologia; nesta década.I .
; \

por outro lado~ imp6s-se a necessidade de reorientar o Instituto.~



para atender ao 5etor industrial manufatureiro, e este tem sido o

desafio maior que o 1fT enfrenta nos dias atuais.

Verifica-se ao final deste relato, que o 1fT,

dificuldades em atuar nos setores de ponta,
(manteve \ suas

atividades ligadas a6s setores mais tradicionais. Assim, diversas

seções foram reestruturadas ou até mesmo criadas,
......,

com o intuito
'/

de se atende," 'a demandas tecnológicas em outras á,"eas como, por

exemplo, a irea de habitação, que veremos a seguir.

4. A tecnologia na habitaçio: a Diyisio de Edificações

Quando da sua criaçao o 1fT já realizava ensaios diversos de

materiais usados no setor de construçlo civil. Apes~r dessa longa

tradiç~o, somente a partir do conceito de administração por

programas implantado no Instituto em meados da década de 70, ~

que as questões relativas ~ habitaç~o passam a ter um tratamento

distinto dentro da instituição.

No Brasil, esse assunto torna-se prioritário no ano de 1964,

com a criaçio do BNH- Banco Nacional da Habitação (7). Com a
elaboraç ao oficial de Planos de l-1etasdo Gove\"no, a Hab í t acào ,

como um item separado de lnddstria de Construção, começa a

demandar propostas de sistemas construtivos, Inseridos num

processo de industrialização da construção.

o programa de Habitaçio do IPT define a habitação como um

sistema constituido por um conjunto de resid&ncias, a relação

entre elas, a relaçao do conjunto com o meio e, o mais

l. /.
a..}t..J



importante~ a relação de cada unidade e de todo o sistema com o

próprio homem. Esse programa abrange desde os materiais e os

componentes (8) at' a malha urbana~ passando pelo conforto
ambiental até as aspirações de seus usu~rios. Assim~ dentre

outros requisitos~ s.o analisados o micro-clima regional e local~

a fisiografia da região, a existência de infra-estrutura, ps usos

e costumes regionais, a disponibilidade de forneciment6 de

materiais e componentes, as grandes fontes de poluiçào, a

acessibilidade aos serviços e aos locais de trabalho da

populaçào. Em resumo, a habitação passa a ser considerada como

elemento do sistema físico, social e econ6mico que se integra na

cidade.( relatório anual do IPT/ 1977)

A Divisão de Edificaçoes foi criada em 1980 a partir da

formação no IPT, de diversos grupos para estudos da questio

habitacional em nosso pais. Ji em 1969, a Direçio do Instituto

formava um Agrupamento de Tecnologia Ambiental da Divisão de

Engenharia Civil, com a finalidade de contribuir para que o

-----------------_.--------------------

(7)
O Banco Nacional da HabitaçAo - BNH foi extinto pelo Decreto
no.2291, da Presidência da Repablica do Brasil, datado de
21/11/86, sendo todo o seu patrimônio incorporado ~ Caixa
Econômica Federal- CEF.

(8)
componentes : compreendem as instalações prediais,
hidráulicas e elétricas necessirias para funcionamento da
edificação no meio urbano.

L~
0/



desenvolvimento a aplicaç~o da engenharia civil e da

arquitet ura viesse me I h orar' ou pelo menos nio piorasse o

ambiente onde vive o homem, tendo como ponto focal de suas

atribuições a habitaç.o. Cabia ent.o procurar ferramentas para

avaliar as condiçOes da adequaçào homem-habitaçAo-homem.

Parec i a evidente que somente com técnicos Pormad os em

ciências exatas os objetivos daquele agrupamento nio alcançariam
o êxito desejado. Assim, as Ciências Sociais parecia ser uma das

ferramentas fundamentais a serem utilizadas. Al~m disso, seria

necessirio o desenVolvimento de metodologias~ o que, somente com

uma equipe multi-disciplinar, capaz de abordar simultaneamente

diferentes enfoques, pr-oduz í.dos por difen~nt es Pormac ões

ticnicas~ nào correr-se-ia o risco de se obter apenas uma visão

acadêmica da habitaçao. Nesse sentido a criação de equipes de

trabalho passa a contar com profissionais formados em sociologia,

psicologia, geografia, arquitetura e urbanismo,matemática e

estatística, dentre outras formações acadêmicas.

Em 1974~sob a liderança do arquiteto Carlos Alberto Haffei,

era formado o Grupo para Estudos das Questões Habitacionais. Com

a projeçào dos seus trabalhos, esse grupo se consolidou e a

partir da sua li9aç~o com o Laboratório de Ensaios do Fogo e ao

Núcleo de Acústica, em 1980 transformou-se em Divisão,

desligando-se definitivamente da Divisio de Engenharia Civil.

Com esse desmembramento a Divisào de Engenharia Civil

caberia realizar pesquisas em torno de grandes obras, assim como:

pontes, rodovias, barragens, ferrovias, etc ••, enquanto que a



Divis~o de EdificaçOes se responsabilizaria pelos estudos da

edificaç~o como um todo e de suas partes.

Dessa forma a nova Divisào passou a contar com as seguintes

ireas t~cnicas e laboratórios:

- ~rea de Tecnologia de Materiais

· Laboratório de quimica dos materiais

• Laboratório de física dos materiais

Area de Tecnologia de Componentes e Sistemas

• Laboratório de Componentes e Sistemas

~rea de Instalações e Saneamento

.Lab~ratdrio de instalações hidr~ulicas

.Laboratório de instalações elétricas

- Area de Planejamento e Processos

.Laboratório de Desenvolvimento de Protótipos

~rea de Seguranca ao Fogo

.Laboratório de Ensaios de Fogo

- Area de Estudos de Acdstica

.Laboratório de Acdstica

.Unidade Móvel de Mediçao de Ruido

Centro de Documentaçào T~cnica
Foram tambim definidas as atividades da Divisào com relaçao

as prioridades para o setor de habitaçào no Brasil. Assim~ foram

traçadas as seguintes metas:
a) Con t rLbu i r com o desenvolvimento tecnológico no campo da

construçào civil~ atrav~s do apoio aos órgàos, entidades e

empresas respons~veis pelo planejamento, projeto,
materiais e componentes~ execuç~o, manutenç~o e operação de

edi'Fícios;
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b) Desenvolver e aprofundar o conhecimento em áreas das ci€ncias

das edificações, nos seus aspectos tecnológicos e no que diz

respeito as suas inter-relaçóes com o usuirio, com o meio

ambiente e com o contexto sócio-econõmico e politico;

c) Contribuir no equacionamento e soluç6es, a nível tecnológico,

do problema habitacional brasileiro;

d) Criar e manter laboratórios de alto nivel de confiabilidade

metrológica, contribuindo para o desenvolvimento danormalizaçio

técnica nacional e para a implantação de programas de

certificaç.o de qualidade de produtos e de homologaçio de

sistemas construtivos inovadores;
e) Executar trabalhos e pesquisas voltados ao desenvolvimento e

adaptaç~o de novos materiais~ equipamentos sistemas

construtivos;
f) Divulgar para o meio ticnico nacional e internacional os

conhecimentos acumulados nas diversas áreas técnicas da DivisA0.

o quadro de profissionais da Divisão revela a importância

dada aos estudos na ~rea de habitação. Dos seus 101 funcionirios

no ano de 1985, 44 possuiam nível universitário.

Antes mesmo de sua consolidação como Divisão, a Divisão de

Edificações j~ havia realizado significativos projetos na área de

habitação. Prova disto pode ser dada pela construçio de 48

unidades habitacionais evolutivas embriões), construidas e

projetadas pela COHAB- Companhia Metropolitana de Habitaçao de

São Paulo, utilizando tijolos de solo-cimento. Os serviços

prestados ~ Cohab, atrav~s de contrato com o BNH, constituiram-se

de orientação ~ implantação do canteiro de obras, 'a producao dos



tijolos, ao controle de qualidade dos mesmos e a ayaliacao

pormenorizada dos custos de empreendimento~ com vistas a reducao

de custos de construçAo para habitaçOes populares.

ürsan izado, implantado e avaliado pelo IPT, esse projeto

piloto serviu de informaç&o ~ COHAB, para que ela, atray~s de um

financiamento especial do Banco Mundial, pudesse executar c€rca

de 4000 unidades desse tipo no bairro de Itaquera, São Paulo.

Essa experiência piloto serviu tamb~m ao BNH, para que ele

divulgasse esse sistema construtivo em outros pontos do Pais, o

que resultou numa experiência aniloga em Maceió, capital
.de

Alagôas.
Outro importante exemplo foi a construção do protótipo para

ayaliaçào do sistema construtivo em concreto normal com armadura

so Ita, com pr~-fabricação de peças estruturais no próprio

canteiro, sistema este destinado ~s construçóes escolares. O

desenvolvimento deste sistema construtivo foi encomendado ao IPT

pelo CEBRACE- Centro Brasileiro de Construçóes Escolares, órg~o

do Minist~rio da Educação. A construção do protótipo foi

terminada em 1977, quando tamb~m foi concluida a elaboração de um

manual preliminar para a divulgação desse sistema. Ap6s toda uma
s~rie de ensaios para verificação e aferição do desempenho

estrutural do sistema criado, a CONESP- Companhia de Construções

Escolares do Estado de São Paulo, construiria uma escola de

Pr Lme í ro Gl"<'<'U em Vila Ca rmos í na , como "cabeça de s é r í e" de

utilizaçao do sistema em todo o País.

Em resposta d eman d a de un í.d ades

habitacionais,durante a dicada de 70 e inicio dos anos 80, ocorre



verdadeiró surto de industrialização da construção. Vários

sistemas construtivos~ em sua maioria com tecnologias

importadas,são introduzidos na produção de conjuntos

habitacionais no Brasil. Por suas pr6pria~ características, alta

produtividade em menor espaço de tempo~ com alto rendimento e

pouco ou nenhum desperdício, a industrializaçio passa a ser a

resposta para se conseguir a redução do alto custo da edificação,

causado entre outros motivos, pelo emprego ineficaz de m~todos

tradicionais, a baixa produtividade, o longo prazo para o t~rmino

de construções, e ~ dependência de materiais nem sempre

disponiveis na região.

No decorrei dos anos 80, verifica-se que a utilização de

sistemas construtivos com tecnologias avançadas, tipo formas

deslizantes -out-nord, formas metilicas de alumínio, pain~is

sanduiches,etc.,desenvolvidas nos centros mais evoluidos, nho

alcançaram plenamente os resultados desejados no Brasil.

Justificadas pelo vulto das nossas necessidades, e o aporte de

recursos necessirios para atendimento dos nossos projetos

habitacionais, al~m de nio apresentarem uma solução adequada para

a habitação, devido utilização de materiais n~o apropriados para

determinadas regióes, foram relegados a um plano secundirio os

aspectos de tradição e cultura da população, sobretudo o

despreparo dos ocupantes no uso das novas moradias.

Como se sabe, quando da aquisiçio de tecnologia { necessirio
compreender que a sua função n~o ~ meramente ticnica. Na verdade

a escolha de uma nova tecnologia corresponde ~ opçao por um



conjunto de vetores referentes a padrões de consumo da sociedade,

formas de utilizaçào da força de trabalho, perfis

investimento~ modos de exploração das mat~rias-primas~ recursos

naturais e ener9éticos~ estruturaçio do sistema educacional, e da

pesquisa científica e tecnológica, no contexto de um determinado

estilo de desenvolvimento. o poder de se escolher com

independência estes vetores encontra-se intimamente ligado a

capacidade de gerar tecnologias prciprias. A escolha de

tecnologias de diversas origens externas concebidas para operarem

em contextos diferentes dos nossos, só podem levar ao

equacionamento desarmônico e ineficiente daqueles vetores scicio-

econ6micos.

Um exemplo nesse sentido pode ser dado pela construçAo do

conjunto residencial de Itaquera, zona leste da Cidade de Sio

Paulo, que se tornou um verdadeiro laboratório para as novas

tecnologias, distribuidas em diversos sistemas construtivos,

espalhadas pelas 31.860 unidades habitacionais que compõem o

conjunto. A avaliaç~o de Sousa & Mittidieri (1985) explicita esta

questao:
"Essa necessidade de se imprimir uma mentalidade industrial a

construção civil surgiu nos países dito desenvolvidos, mais

intensamentiic~~o pds-guerra; porim, a produçAo de componentes e

sistemas construtivos novos sempre foi acompanhada pela criação

de uma retaguarda tecnológica, ou seja,ao mesmo tempo em que era

desenvolvida a mentalidade industrial na construção, surgia a

consci~ncia da avaliação de desempenho das inovaç6es e do

controle de qualidade na execuçAo das obras. No caso brasileiro,



contudo, as inovações foram introduzidas sem os devidos cuidados

e os erros e acertos daí decorrentes s6 estio sendo avaliados

mais recentemente, depois dos edifícios construidos e habitados.

At~ mesmo os processos de tecnologia importada aplicados no

Brasil e largamente experimentados em outros paises nio foram

convenientemente adaptados
,as nossas condiçóes acabaram

apresentando problemas de desempenho".

Diante da utilização desse modelo tecnológico adotado no

setor habitacional, o IPT passou a contribuir de duas maneiras,

ou seja, na forma de diagnósticos na forma de

recomendações.(IPT,1989,publ.1108)
Na forma de diagnósticos, a atuação do instituto passa a ser

feita atrav~s de levantamentos estatisticos, o que pode revelar

dados como o do comportamento e perspectivas da ind~stria da

construção assim como pode conduzir ~ melhor compreens~o dos

processos de urbanizaçao e das formas de habitaçio. Exemplos

destas atividades sio os trabalhos:
_ " Níveis de satisfação de moradores de conjuntos habitacionais

da Grande São Paulo", financiado em parte pelo IPT e suplementado
com auxilio financeiro da FAPESP- Fundação de Amparo ~ Pesquisa

do Estado de São Paulo.

" Diretrizes Habitacionais, Estudo de Alternativas

Habitacionais Utilizadas por Famílias de Baixa Renda - favelas~

cortiços, auto-construção, conjuntos habitacionais", financiado

pelo CNPq- Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e

Tecnológico, suplementado pelo IPT.
_ "Pesquisa de comercialização do mercado habitacional em Sio
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Paulo", er oduz í ndo indicadores do ritmo de construção

come rcia1ização dos imóveis financiados pelo SBF'E- Sistema

Brasileiro de Poupança e Emprjstimo e RECON- Refinanciamento ao

Consumidor de Materiais de Construção, financiado pelo BNH- Banco

'''acionaIda Habitação. ,

Quanto ~ forma de recomendações, sio baseadas nos levantamentos

efetuados a nível de diagnósticos, assim como nos resultados dos

d Lve r s o s ensaios laboratoriais realizados nos materiais de

construçAo. Exemplo disto, a realização de ensaios de resistência

ao fogo de paredes~ divisórias, portas~ e outros componentes,

visando a determinação de índices de resist~ncia desses materiais

e a expedição de recomendações especificas para sua adequada

utilização. As recomendações podem tamb~m se traduzir em normas

para processos de fabricação de materiais, para atender a um tipo

específico de demand a corno no caso do pro.i et o das "Casas

Evolutivas (embri~o) de Tijolos de Solo-Cimento Construidas em

Mutirão Concent~ado".

Desde 1984, a DivisA0 de Edificações passou a dar infase ~

uma linha de atuaç~o voltada ~ participação da população no

processo de produção e uso do ambiente construido, em particular,

no que se refere ~ intervençóes por ajuda-m~tua. Esses trabalhos

tem se pautado por uma metodologia que, basicamente, parte da

avaliaç~o de situações reais para elaborar propostas, testando
essas propostas em intervenções concretas e divulgando os

resultados atrav~s de publicaçóes e programas de assistência

t~cnica. Dessa forma, com o patrocínio do Departamento de Estudos

e Pesquisas Aplicadas do Banco Nacional da Habitação, foi

1")',-·
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desenvolvido o trabalho» Ayaliaçào de experi€ncias de auto-ajuda

e ajuda-matua», no qual foram avaliadas algumas experiências,

previamente selecionadas, de construção de moradias e infra-

e s t r ut ur a que contavam com a participaçio da

populaç:a.o, e1abor and o+se , a partir dos resultados dessas

avaliações, recomendações para a implementaç:.o do Programa

Nacional de Autoconstruç:ào (9) - Projeto Joào-de-Barro, Lan ç ad o

pelo BNH em 1984.

Paralelamente ao desenvolvimento desse trabalho, inicLou+s e

a transferência dos conhecimentos sistematizados nessa linha de

pesquisa, implementando-se projetos de assistincia tecnológica ~

programas de intervenção habitacional, conduzidos por prefeituras

municipais ou POl" iniciativa espontânea da própria população, que

utilizassem a ajuda-mcttua para produçao de moradias.

_. _ ' _o . .-.. __ .. _._._."._ - _. - _. _ .. _ _ .. _ - _.-,- -_. - ._- ._. _ .. - - - - -- -

(9)
Por auto construç~o entende-se o conjunto de processos,
individuais ou coletivos, de produçio habitacional, nos quais a
familia beneficiada ou a prcipria comunidade participa diretamente
da construçio de suas moradias. Basicamente a auto construç:~o
pode dar-se de uma das seguintes maneiras:

-Ajuda-mdtua (ou mutirão)- Processo de produção em que o
con.í unt o de bene f iciár ios finais atua orsanizadamen te,
construindo as casas e, eventualmente, a infra-estrutura e
equipamentos comunitários.

-Auto-ajuda (ou esforço próprio)- Processo de produção em que
cada família empreende, isoladamente, 'a construçio de sua
moradia. ( Seminário Habitaç:~o: dos modelos atuais as
possibilidades de intervenção a curto prazo, IPT, 1984.)



Importante ressaltar que a filosofia bisica desse trabalho

permitia distinguir a ação de autoconstruir do conceito de

participaç~o popular em seu sentido mais amplo. Sousa & Salata

(1987), definem assim esse conceito:

H A aut oc on s t r uç ao s quando institucionalizada, ~isto e~ conduzida

pelos cirgàos do aparelho de Estado, em muitos casos, era

entendida como sinônimo de construir moradias utilizando a força

de trabalho da população. Considerando que a moradia ~ produto

resultante de um amplo processo que pode~ esquematicamente, ser

sub-dividido em fases - planejamento~ projeto~ execução e uso e

manutenção - a participação da populaçào no momento~ pura e

simplesmente~ da execução, não significa, de fato, participar. O
conceito de participação não equivale somente ao aporte de

esforço pessoal na construção da moradia, mas sim a possibilidade

concreta que a comunidade tem de exercer, de forma autdnoma ou em

conjunto com os órgãos do Estado, o controle das decisões que

definem os prOgl"amaS do ambiente const ru í do ;"

Com o exemplo da produçào tecnolcigica da Divisio de

Edificações, juntamente com as atividades analisadas nos

capitulos anteriores, acredito ter construido um panorama da

produção tecnológica mais significativa do IPT que permita a

anilise das questões colocadas ao inicio deste trabalho.

''''"'"r/ •...



CAPíTULO IV

RESUHO E CONSIDERACOES FINAIS

Em síntese, a trajetória do Instituto de Pesquisas

Tecnológicas S.A. - IPT, vista neste trabalho, revela que, numa

primeira etapa, sob a denominação de Gabinete de Resistência dos

Materiais, o IPT destinava-se ao apoio ~s atividades did~ticas da

Escola Politécnica de Sào Paulo. Seus trabalhos, basicamente,

eram voltados as obras civis demandadas pela urbanizaçao da

cidade paulista.

Transformado no laborat6rio de Ensaios de Materiais, sua

atuaçào passou a ser mais pragmitica, no sentido da prestaçao de

serviços e desenvolvimento de pesquisas voltados aos interesses

industriais. Uma das suas metas era a captaçao de tecnologia do

exterior para adaptaçào ks condiçóes brasileiras de escala de

produç~o.

Após 1934, agora denominado Instituto de Pesquisas

Tecnológicas-IPT, houve a grande expansio de suas atividades.

Além de continuar prestando apoio ~s obras deinfra-estrut~ra

urbana , o IPT ampliou sua p<~xticipação no apo,-te tecnológico ao

setor industrial do pais. Seu objetivo era auxiliar as ind~strias

brasileiras, no processo de substituiçao das importaç6es de
I

produtos estrangeiros. A segunda guerra também proporcionou um

aumen t o na~; at ividades do IPT. Nest a €poca o Inst ituto sempre

esteve na vanguarda tecnológica nacional.

Depois dos anos 50, a mudança do perfil industrial
"

provocou a reorientação das atividades do IPT
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voltadas ao setor da inddstria. Seus trabalhos foram reduzidos ~

prestaçlo de serviços de assistência t~cnica aos equipamentos

adquiridos com tecnologia importada. A partir dai~ o IPT perdia a

liderança no desenvolvimento tecnológico, praticamente, em todos

os setores da tecnologia industrial.

Mostrou-se neste trabalho que a criaçào e expansão do

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A.-

IPT, esteve sempre relacionada ao crescimento industrial e a

urbanização da Cidade de São Paulo. Na ~poca de sua criação j~ se

entendia que, sem desenvolvimento tecnológico n.o seria possivel

o desenvolvimento do pais. Além disso, sabia-se da necessidade da

tecnologia estar vinculada a realidade do momento, ou seja,

mantendo-se em constante atualizaçao a interaçào do conhecimento

científico e tecnológico com o setOl- produt Lvo ,

Hoje, analisando a hist6ria do IPT, observa-se que o

afastamento cc o r r í d o o IPT as indúst r ias,

particularmente, apcis a internacionalização da economia do país,

nos anos 60, se constituiu, talvez, no maior obstáculo a uma

atuação mais efetiva daquele Instituto frente ao

produtivo do país.

sistema

Por outro lado, constata-se tamb~m que antes da Segunda

Guerra, as autoridades de governo não compreendiam muito bem o

que significava produção de tecnologia nacional.

p e s qu í s ador e e

c on s e auén c i.a s

consenso <:l.o car ac t er izá -1a •

do conflito acabaram por demonstrar que a

tecnologia se constitui num poderoso instrumento formulador das



equaçóes de crescimento econômico e de desenvol~imento de uma

sociedade, o que pode trazer efeitos diretos~ positivos ou

negativos, sobre sua evolução social e política.

Outro aspectu importante foi a participação do empresariado

nacional na implantaç.o do modelo de industrialização adotado no

pais. O nacionalismo preconizado pela burguesia nio se opunha ~

participação estrangeira na expans~o econ6mica do Brasil. Ao

defendiam que era impossivel se desenvolver um

capitalismo industrial brasileiro centrado fundamentalmente em

capitais nacionais.

Corno i sabido, diferentemente da inddstria manufatureira~ a

expansão mais acentuada da construção civil, no Brasil, a partir

dos anos 30 foi preponderantemente feito por firmas e engenheiros

nacionais. Por isso, pode se dep,-eende,-que as á)"(~asde atuação

correspondentes do IPT foram permanentemente motivadas para novos

desenvolvimentos nas grandes obras de infra-estrutura, como

barragens hidroelétricas, auto-estradas,saneamento b~sico etc.

Isso explica também as constantes ampliaçóes que ocorreram nas

~reas de geologia, mecinica de solos etc ••

A partir dos anos 60, a retirada do papel de lideranca do

IPT na introdução de inovações tecnológicas, devido a entrada em

massa das indctstrias estrangeiras em nosso pais, pode ter

produzido efeitos piores do que o da importação indiscriminada da

tecnologia. Ou seja, com a facilidade de se obter tecnologia

externa~ não se criou urna demanda para criação de tecnologia

nacional,at~ mEsmo para solução dE problemas especificamente
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voltados ,a nação. Dessaforma,nio havendo um exercício de busca

de uma tecnologia nacional, ocorreu a atrofia do trabalho criador

dos cientistas e engenheiros e consequentemente uma estagnaçio do

inst ituto. Além disso, fi erec í s.o observav que a tecnologia

dominada por empresas estrangeiras, quase sempre~ nio se soma ao

nacional de conhecimentos, não c on t r i b u i ndo, em

consequ€ncia, para o desenvolvimento de novas tecnologias.

Estes resultados negativos podem provocar a sedimentaçio da

dependência tecnoldgica externa, o que, se nio houver controle,

pode~ inclusive, afetar sua segurança e soberania.

Assim, quando da implantaçio das inddstrias estrangeiras em

nosso pais, consequentemente com a perda da vanguarda tecnológica

do Instituto, a prcipria diretoria do IPT reconheceu que o papel

do Instituto apesar da sua importância foi passivo:

passaram a produzir sob contratos de assistência ticnica, como

at~ mesmo em muitos casos de filiais de empresas multinacionais,

coube ao IPT a orientaçio ticnica e a SOluça0 de problemas na

produção de matérias-primas e de componentes; foi passivo porque,

nesta fase de acelerada substituições de importaçoes a iniciativa
na t nt rcduç áo de :inovações tecnológicas em í srou para o e st ranae í-

ro e ~ de li que vinham as decisões sobre a introdução de novos

processos produtivos, juntamente com o desenho dos produtos que

seriam manufaturados no Brasil." (IPT:1979,publ.1108)

Nos setores de tecnologia de ponta, nos últimos

praticamente foi impossível o desenvolvimento t ec no t os í c o ,

an o s s
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dos motivos ji explicitados (facilidade de importaçao de

tecnologias pelas indctstrias), o IPT se deparou tamb~m com a

falta de recursos para desenvolvimento de suas pesquisas.

Uma explicaçio para o nao desenvolvimento de tecnologia

nacional de ponta pode ser dada pelo t6xto de Jaguaribe

(1979:71): "Os setores de ponta da economia brasileira se acham

sob o predominante controle das transnacionais e estas ocupam

posição de destaque entre as maiores empresas do pais. O capital

privado brasileiro, naturalmente majoritario para o conjunto das

empresas, tem posição minoritaria ( 23 por cento ) quando se

considera apenas as cem maiores sociedades. Acrescente-se que as

empresas nacionais, alim de terem o menor vulto, operam,

sobretudo, em setores de tecnologia mais convencional, como

indóstrias alimentícias, têxteis, etc. Papel crescentemente

importante i desempenhado pelas empresas p~blicas que representam

46 por cento das cem maiores sociedades e predominam em alguns

setores de elevada tecnologia: a metalurgia, a siderurgia, a

refinaç&o do petróleo".

Diante do modelo industrial que se apresenta a partir dos

anos 60, que permanece at~ os nossos dias, n.o se vislumbra outra

alternativa do que a de conviver com as multinacionais. O que

precisa, por€m, ~ que o país venha a adotar uma política que

possa limitar as açóes dessas empresas, visando tambim o

fortalecimento das empresas industriais de propriedade nacional.

Cabe lembrar, apesar de sabido por todos, que todos os

planos de desenvolvimento econ6mico realizados, posteriormente
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aos anos 50, d~o elevada prioridade a Utransferincia de

tecnologiaU como o principal instrumento de progresso do pais. No

entanto, com o passar do tempo, verificamos que, apesar de ser

considerada a oitava economia mundial, o Brasil, com suas

dimensóes gigantescas, continua vulnerivel e dependênte, cuja

soberania ~ frequentemente defrontada pelos países centrais.

Para finalizar, concordando com opiniões de virios autores~
a opção por um caminho próprio capaz de assegurar o bem-estar da

sociedade brasileira exige que o Estado assuma uma política

nacional de ciincia e tecnologia. Suas prioridades deverio se

voltar para as necessidades sociais, culturais, \-es i o n a i s e

econ6micas do pais, assegurando a implantação e manutenção de uma

de pesquisa capaz de viabilizar a auto·-

determinação e a transformação social necessiria.

E imprescindível também que a política de ciência e

tecnologia esteja articulada com a política industrial. Por isso,

alim da necessidade de se estimular a produção interna de

tecnologia, seja tambim induzido ao setor produtivo que pondere a

alternativa de se obter no pais a tecnologia de que necessita.

Al~m disso, ~ de fundamental importância a determinação de

se executar uma política educacional para suprir a necessidade

premente de educação b~sica para a populaçao. Esse novo sistema

educacional teri ainda que fazer frente a uma demanda muito mais
ex í sent e s. equ í Lí brada e ampliada de cientistas, enf.~enhei,-os e

técnicos, além de pessoal de 9E·st~o e mio·-·de·-·ob,-aqual ificada.
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