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AÇÕES PARA REDUZIR A FUGA DE
CÉREBROS:POSSIBILlDADES AO NíVEL DO

LEGISLATIVO FEDERAL

Eduardo Fernandez Silva

1- INTRODUÇÃO

o título deste trabalho reflete a solicitação recebida: explorar as

possibilidades de ação, ao nível do Legislativo Federal, visando à redução da evasão de cérebros

do Brasil para outros países. Após esta introdução, trata-se da definição do problema, passando-se

em seguida a analisar as razões para a ocorrência da também chamada "fuga de cérebros",

doravunte caracterizada como FC. As razões apontadas para a existência do problema são

apresentadas na seção quatro, e exemplos de tentativas de quantificar a FC são apresentadas na

seção cinco. Esta última inclui, também, informações sobre a FC no espaço doméstico do Brasil.

Algumas políticas que buscam enfrentar a questão são mostradas na seção seis e, na sétima,

algumas idéias com relação a possíveis ações, ao nível do Legislativo Federal, são apresentadas.

Não há, em absoluto, pretensão de se esgotar o tema. Busca-se, tão somente, apresentar uma

introdução ao debate.

2 - A DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

Os países em desenvolvimento possuem carência de pessoal qualificado,

desde os níveis educacionais intermediários - quando não do próprio nível básico - até os mais

elevados. Não obstante, também é verdadeiro que muitos cientistas, engenheiros, médicos e

outros profissionais altamente treinados deixam aqueles países para trabalhar nos EUA, na

Europa e noutros países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

OCDE. Este fenómeno é conhecido como a fuga de cérebros - brain drain, no Inglês - e tem

merecido muita discussão, tanto acadêmica quanto em foros internacionais de debate sobre o

desenvolvimento (ver FMI, 1998).
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Outra forma de se colocar basicamente a mesma definição vem da

Organização Mundial de Saúde - OMS e já avança comentários sobre suas causas. Boletim da

OMS, de agosto de 2004, comenta que "cientistas treinados são necessários em cada parte do

mundo. No entanto, o melhor nível de qualidade de vida, salários mais elevados, o acesso à

tecnologia avançada e as condições políticas mais estáveis dos países desenvolvidos com

freqüência atraem talento científico das áreas menos desenvolvidas, Este fenômeno, conhecido

como drenagem de cérebros, não é novo." (OMS, 2004).

3 - RAZÕES PARA A FUGA DE CÉREBROS

As razões básicas para a fuga de cérebros, conforme a OMS, são, pois, a

disparidade nos níveis de vida, nos salários, no acesso à tecnologia avançada e ainda as condições

políticas mais estáveis dos países desenvolvidos.

Assim como com relação à definição do problema da FC, também há

razoável consenso com relação às causas apontadas. Não cabe, no presente texto, revisar a

bibliografia para mostrar tal concordância. A conclusão, porém, é inevitável: a maneira mais direta

de se evitar a FC é transformar os países pobres ou em desenvolvimento em países ricos ou

desenvolvidos. Fácil de dizer, dificil de concretizar. Mesmo porque não há consenso, entre as

diversas escolas de pensamento e os distintos partidos políticos, com relação às medidas a serem

tomadas para se lograr tão desejada transformação.

Além das dificuldades intrínsecas a tal travessia, constata-se ainda a

existência da FC também entre países desenvolvidos, assim como no interior de países em

desenvolvimento. Portanto, não basta completar a transição mencionada; serão necessárias, ainda,

medidas adicionais.

Um outro argumento explicativo sobre a FC busca dar conta da

movimentação de cérebros da Europa em direção aos EUA, portanto, entre países de nível de

renda próximos. O fator apontado é a continuada diferença no volume de investimento em

pesquisa, maior nos Estados Unidos da América que na União Européia. A decorrente maior

facilidade de se realizar pesquisas, assim como a maior demanda por pesquisadores naquele país

norte americano, promoveria a migração de europeus em busca de tais oportunidades. Em

síntese, agrega-se outro fator explicativo para a FC: o maior investimento em pesquisa, atraindo

os talentos da(s) área(s) da ciência em que ocorre(m) rnars investimentos

(http://pascal.iseg.utl.pt/~ncratoIRecortes IPublico 20031126.html 28/1212007).

Apontam-se, ainda, como causadora da fuga de cérebros, as restrições

salariais dos funcionários públicos altamente qualificados, fator que os induz a buscar melhores

oportunidades no exterior.
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4 - EFEITOS DA FUGA DE CÉREBROS

São diversos e, em parte, contraditórios, os efeitos da FC apontados na

literatura. Por definição, a FC drena do país emissor trabalhadores mais qualificados, que

poderiam contribuir para o seu desenvolvimento.

Além disso, os trabalhadores mais qualificados tém salários mais altos.

Em conseqüência, consomem mais e pagam mais impostos, e utilizam relativamente menos os

serviços públicos de saúde e educação. Geram, pois, um superávit fiscal, que se perde quando há

FC.

Outra conseqüência é que, onde a educação superior é subsidiada pelo

governo, como acontece em muitos países, é o local que recebe o emigrante que fica com os

benefícios decorrentes dos subsídios, enquanto o país de origem fica apenas com os seus custos.

Outro resultado é apontado por Schiff "As pessoas com nível de

educação mais elevado são as que têm mais chances de participar do debate político e melhorar as

instituições do país", afirma.

Na busca de resposta à antiga questão de por qué os países tém

diferentes níveis de prosperidade e de qualidade de vida, parte importante da literatura recente

coloca grande énfase no papel do capital humano como fator de produção, assim como nos

retornos crescentes do conhecimento. Decorre dessa interpretação que os investimentos em

capital humano são fator chave na superação das condições de pobreza associadas aos menores

níveis de desenvolvimento. (FMI, 1998)

No entanto, a FC reduz a eficácia dessas políticas, na medida em que

parcela da população educada emigra e passa a trabalhar nos países desenvolvidos. Segundo Schiff

(2007), em estudo para o Banco Mundial sobre Migração Internacional, Remessas e Fuga de

Cérebros , "a saída das pessoas mais qualificadas prejudica as perspectivas de crescimento e a

produtividade desses países".

Por outro lado, os emigrados freqüentemente enviam recursos

financeiros a seus países de origem. Para alguns destes, o retorno financeiro daí decorrente é uma

importante fonte de renda. Há, portanto, uma certa compensação, pois as receitas assim auferidas

possibilitam melhoria nos respectivos balanços de transações correntes. Embora os países para os

quais tais receitas são relevantes não tenham sido identificados por Schiff, pode-se supor que

dentre estes encontrem-se países tais como Haiti, Gana e Jamaica, em alguns dos quais mais de

40% da população com escolaridade de terceiro grau emigrou e vive em países desenvolvidos.
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Schiff argumenta que, apesar das remessas financeiras, a chamada "fuga

de cérebros" atrapalha o desenvolvimento social e político desses países. De fato, é difícil estimar

qual o impacto líquido da FC sobre a redução dos retornos gerados pelos investimentos em

educação, uma vez consideradas remessas financeiras efetuadas pelos emigrados. Fato é, porém,

que as remessas necessariamente são inferiores às rendas auferidas pelos expatriados. A hipótese,

pois, é que o retorno dos investimentos nacionais cai.

o êxodo de pessoal qualificado reduz o nível de renda e as taxas de

crescimento de longo prazo dos países emissores. As razões são claras: ainda que o custeio dos

estudos de nível superior seja feito por meios privados, e não públicos, os recursos investidos

serão nacionais 1
. Não obstante, sempre que os beneficiários dessa formação deixam o país, o

correspondente investimento em "capital humano" deixa de trazer beneficios ao país investidor.

A expectativa de retorno daquele investimento, portanto, se frustra, em nível do país, embora ao

nível do indivíduo a opção possa ser vantajosa. Aliás, a perspectiva de se obter rendimentos mais

elevados - no plano individual - é dos principais fatores motivadores da FC, como se viu.

Recentemente, alguns autores têm apresentado o seguinte argumento,

que expressaria um aspecto positivo da FC (ver Mountford, 1997; Vidal, 1998, citados em Bezerra

e Silveira Neto, S/D). Postulam que o retorno à educação é maior nos países desenvolvidos, o

que explicaria os salários mais elevados, lá. Assim, os talentos dos países crn desenvolvimento

seriam estimulados a migrar, em busca de tais retornos mais elevados. Aumentaria, dessa forma, o

estímulo para que as pessoas, nos países em desenvolvimento, invistam em capital humano. Dado

esse estímulo, mais pessoas efetuariam os investimentos e, como nem todos migram, aqueles que

permanecem aumentariam o estoque de capital humano no país de origem.

Outro efeito da FC, acima apontado, ajuda a compreender a falácia

contida no argumento anterior. Trata-se do fato de que a existência da FC retira eficácia das

políticas de ampliação do alcance da educação nos "países fonte". Noutras palavras, políticas de

inclusão, de expansão do número de vagas nas escolas, de melhoria da qualidade da educação e de

aumento da proporção da população escolarizada, principahnente no ensino supenor, são

parcialmente desperdiçadas, na medida em que uma parte dos educados deixa o país. Nesse

sentido, o argumento anterior se transforma em uma defesa do desperdício.

5 - A QUANTIFICAÇÃO DO PROBLEMA

Antes de entrar na quantificação do problema, cumpre registrar duas

advertências. Primeiro, os números informados devem ser vistos como ordem de grandeza, pois

são expressivas as dificuldades de se estimar o fenômeno, uma vez que as estatísticas

1 Salvo n a hip ó tese, dificilmente ver ificável, de o custeio da for mação de tais pr o fissionais ser efetuado p or recursos in ternacionais
doados ao p aís onde se dá a escolarização. M esmo n este caso, p or ém, p ode-se argumentar que haveri a m aior beneficio, caso os
p ro fissionais treinados p erman ecessem no p aís.
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internacionais não são homogêneas nem permitem, com freqüência, identificar com precisão a

quantificação dos conceitos utilizados. Os dados mencionados adiante são de estudo de

Carrington e Detraigiaclie (1998) e se referem, basicamente, ao ano de 1990. Para o Brasil, há

informações mais recentes, embora haja divergência entre as fontes sobre a real extensão do

fenômeno.

Em segundo lugar, os impactos da fuga de cérebros tendem a ser maiores

do que sugerem os números. A OCDE estima que 55% da riqueza do mundo provém do

conhecimento. Peter Drucker, por sua vez, disse que "os grandes ganhos de produtividade, daqui

para a frente, virão das melhorias na gestão do conhecimento" (Almeida, 2007).

Outro exemplo ajuda a ilustrar, com alguma dramaticidade, os impactos

da movimentação internacional de cérebros. Desde a década de 1950, a China buscava reafirmar

se como potência internacional, sendo um dos objetivos táticos o domínio da tecnologia e a

explosão de uma bomba atômica. Para tanto, "importou" - temporariamente, mediante acordo

com o premier soviético Nikita Khruchióv - cérebros russos que ajudaram a desenvolver os

conhecimentos e tecnologias necessárias, até que em outubro de 1966, o "Reino do Meio"

realizou sua primeira explosão nuclear.

((O sucesso de outubro de 1966 coincidiu com a presença na China de

WolJgang Pil", um dos maiores especialistas em foguetes de Hitler, que foi visto em

Pequim por um diplomata indiano naquele mês, junto com três colegas alemães. PilZ

havia supervisionado anteriormente oprograma de mísseis do Egito efora atraído com

promessas de grandes quantias em dinheiro e condições técnicas mais excitantes.

Quando a China tentou chamar outros especialistas alemães, os Estados Unidos

ofereceram-lhes mais dinheiro para atraí-los para a América (do Norte)." (Halliday,

] ohn & Chang, ] ung, 2006)

A citação acima mostra, em termos concretos- ainda que dramáticos -, a

operação dos processos que levam à FC, em detalhamento que não conflita com as razões para o

problema, conforme mencionadas acima.

Os EUA são, de longe, o maior destino dos migrantes internacionais

com escolaridade superior.

No cenário internacional, o Brasil aparece como um dos países-fonte, ao

lado de China, Índia, países caribenhos e Colômbia, dentre outros. Do Brasil, porém, o número e

a proporção de emigrantes com nível superior são relativamente pequenos, e o País apresenta

ainda a característica de também atrair cérebros de alguns países vizinhos. A FC, como apontado,

ocorre também entre os países membros da OCDE, assun como entre países em

desenvolvimento. Por exemplo, há milhares de doutores formados na Europa que migraram para

os EUA, assim como também há profissionais altamente capacitados em outros países,

principahnente latino-americanos, que se mudam para o Brasil.
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o problema é maior na África, no Caribe e na América Central, regiões

com muitos países pobres e pequenos. Aliás, estes dois fatores - pequena extensão geográfica e

baixo contingente populacional, de um lado, e nível de renda, do outro - aparecem como fortes

determinantes da condição de emissor. Outro fator, também de grande importância, é a

proximidade geográfica de uma nação "atraente".

Na África, há cinco países onde a maioria da população com nível

supenor vrve no exterior: Cabo Verde (67,5%), Gârnbia (63,3%), Ilhas Seychelles (56%), Ilhas

Maurício (56%) e Serra Leoa (52,5%). Evidentemente, para estes países, o problema se coloca

como de elevada relevância, pois os seus investimentos em educação podem ser vistos como, em

sua maior parte, gerando benefícios nos países da OCDE (FMI, 1998).

Em termos mundiais, os países com maior proporção de pessoas com

nível superior vivendo no exterior, de acordo com o estudo citado, são Guiana (89%), Jamaica

(85%) e Haiti (84%).

Do Brasil, a estimativa da proporção de pessoas com curso superior que

emigraram varia de "apenas" 0,6% a 2,2%, conforme a fonte consultada. O número também é

baixo em outros países com grandes populações, como Índia (4,3%), China (3,8%) e Indonésia

(2,1'lo) httl2:/ /www.bbc.co.uk/l2ortu""ese/rel2orterbbc/story/2005 /10/051024 denizerw.shtml).
Não obstante, tanto a China quanto a Índia, em função das suas gigantescas populações,

aparecem como importantes fornecedores de cérebros para os países mais desenvolvidos,

condição com a qual o Brasil não se equipara.

Por outro lado, aspecto importante é que indivíduos com pouca ou

nenhuma educação têm pouco acesso à migração internacional. Portanto, os migrantes tendem a

ser mais bem educados que a média da população do país de origem, de maneira geral. Esta
"seleção" tende a ocorrer, também, no interior dos países.

A emigração internacional a partir da América Latina - exclusive o

México - é relativamente pequena em números absolutos, e divide-se de forma aproximadamente

igual entre os grupos educacionais de nível secundário e terciário. A Colômbia é, de longe, o

principal emissor, seguido pelo Peru, Argentina e Guiana. Este último é o campeão, quando a

análise se refere à proporção da população com nível de escolaridade superior que emigra: mais

de 70% dos indivíduos com educação superior se mudaram para os EUA. A situação do México é

peculiar: dos estimados 2,7 milhões de emigrados, em 1990, cerca de dois milhões eram
detentores de nível secundário de educação, e apenas 13% tinham educação superior.

Vê-se, pois, que uma questão importante é a proporção da migração

internacional, relativamente ao tamanho da população com determinado nível educacional. O que

se percebe é que os migrantes para os EUA tendem a ser mais bem educados que seus

compatriotas que permanecem nos países de ongem. A fração daqueles com elevadíssimo nível

-----------IIr------------



de escolaridade, que emigram, é ainda maior. Porém, de forma geral, os migrantes internacionais

para os EUA têm nível educacional inferior àquele dos cidadãos norte-americanos.

Para o Brasil, a taxa migratória total é estimada em 0,1 %
• Para o nível

secundário, estimou-se a proporção dos migrantes em 0,7 % e, para o nível superior, a estimativa é

de 0,6%%.

5.1 - A FC internamente ao Brasil

Naturalmente, a migração de cérebros pode ocorrer e de fato acontece

no interior de países onde há larga variação regional no nível de desenvolvimento. No Brasil, os

estudos mostram a sua ocorrência, com particularidades. Embora São Paulo seja o grande

beneficiário desse tipo de migração, os estados emissores de pessoal mais qualificado são

principahnente o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, e não os estados mais pobres da

Federação. Destes, que é de onde se origina a maioria dos migrantes para São Paulo, destacam-se

Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná e Ceará. De lá saem principalmente pessoas com nível

relativamente mais baixo de escolaridade. Ou, mais precisamente, pessoas com nível de

escolaridade inferior à média dos estados emissores. Estes estados, portanto, não registram perda

de "capital humano" para São Paulo.

Outros resultados apresentados em importante trabalho de Sabbadini e

Azzoni (S/D) indicam que não existe perda de capital humano da região Nordeste para São

Paulo, enquanto que as regiões Norte e Centro-Oeste, estas sim, apesar de apresentarem baixas

taxas totais de emigração, de fato perdem cérebros para São Paulo.

6 - POLÍTICAS PARA EVITAR A FC

A Europa também enfrenta o problema. Segundo informa a Associated

Press, apenas 25% dos europeus que cursam o doutorado nos EUA pretendem retornar a seus

países de origem. Analisando a questão, o Comissário Europeu para a Investigação, Philippe

Busquin, conclui que, lá, é necessário "investir em melhores condições de trabalho e em criar

melhores perspectivas de carreira para os seus investigadores, e também dotar-se de tecnologias

de ponta e facilitar o acesso a elas" (Busquin, 2003). A proposta é que é que as nações da União

Européia (EU) fixem como objetivo a existência de oito investigadores por cada mil cidadãos no

mercado de trabalho, até 2010. Atualmente, esta relação é apenas de cinco por mil. No Brasil, a

proporção é ainda inferior.
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Outro fator apontado pelo Comissário Europeu é a necessidade de a

Europa atrair mais financiamentos norte-americanos, em termos de projetos de investigação e

desenvolvimento. A tendéncia tem sido o oposto: em 1991, a Europa representava 80 por cento

das despesas totais em investigação e desenvolvimento feitas por empresas norte-americanas no

estrangeiro. Hoje, a Europa representa apenas 70 por cento desse dinheiro, noticia a AFP

(httl2: / /l2ascal.ise".utl.l2t/~ncrato/Recortes /Publico 20031126.html).

Uma das conseqüências da fuga de cérebros é que, dada sua existência,

subsídios educacionais em países pobres terão maior poder de elevar a taxa de crescimento da

economia se direcionados à educação básica, relativamente à educação superior, já que parte dos

recursos investidos nesta última serão "perdidos'" com a migração dos beneficiários. Outras

medidas sugeridas são que as reformas fiscal, do mercado de trabalho, de restrição aos salários

dos servidores públicos, que freqüentemente são apoiadas pelo FMI como parte dos seus pacotes

de estabilização, levem em conta seus impactos sobre a migração de trabalhadores qualificados

(Carrington e Detraguiache, 1998).

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico BNDES

debruçou-se sobre tema correlato, recentemente: como apoiar projetos inovadores. Uma das

características destes é a elevada proporção de ativos intangíveis no total do patrimônio das

empresas. Daí uma das primeiras dificuldades: o caráter intangível dos ativos implica serem as

garantias da mesma natureza. Aponta o BNDES, em seu estudo, que o capital intelectual é o

elemento-chave que define o potencial de geração de resultados futuros de uma empresa. Dada,

porém, a dificuldade de se avaliar o capital intelectual, o Banco contratou estudo - aparentemente

ainda não concluído - sobre como estimar o montante de capital intelectual em uma dada

empresa.

Paralelamente, já existem no BNDES algumas linhas de ação voltadas ao

apoio àquelas empresas. São três os programas: apoio à cadeia de inovação; apoio à viabilização

de soluções tecnológicas já disponíveis; apoio via participação acionária. No processo, o BNDES

criou diversos fundos, com o objetivo de aportar recursos às empresas inovadoras. Mais de 220

empresas já foram apoiadas, em setores que incluem petróleo, biotecnologia, saneamento,

transporte, mecanismo de desenvolvimento limpo, nanotecnologia, dentre outros. Na avaliação

do próprio Banco, os resultados são altamente positivos.

Não cabe, nem é objetivo deste texto, analisar e muito menos avaliar o

desempenho do BNDES no apoio às empresas inovadoras. Interessa-nos, tão somente, ter as

ações ali desenvolvidas como referência para se analisar como e em que medida pode o

Legislativo Federal do Brasil atuar em termos de reduzir a fuga de cérebros do nosso país.
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Exemplo interessante de políticas voltadas à reverter a FC vem da Coréia

do Sul. Lá, a reversão da fuga de cérebros foi um esforço governamental organizado, e não um

movimento espontâneo. Diversas políticas foram utilizadas: a criação de um ambiente doméstico

convidativo mediante ações estratégicas de pesquisa e desenvolvimento bancadas pelo governo,

reformas legais e administrativas e condições excepcionais de benefícios materiais e autonomia de

pesquisa oferecidas aos pesquisadores. O Presidente Park entendia que fortalecer os expatriados

que retornassem era essencial para alcançar o desenvolvimento industrial. A expectativa é que o

retorno de cientistas à Coréia continue, dadas a expansão dos setores industrial e educacional

coreano. Dentre as políticas necessárias para tal continuidade, porém, incluem-se a repatriação

baseada em especialização, e não apenas na titulação, assim como subsídios à pequena e média

empresa para efetuarem pesquisa e desenvolvimento (Yoon, 1992).

7 - POSSÍVEIS AÇÕES, AO NÍVEL DO LEGISLATIVO FEDERAL BRASILEIRO

Cumpre registrar, iniciahnente, que em comparações internacionais a

dimensão do problema da evasão de cérebros, enfrentado pelo Brasil, não é das maiores. De

acordo com as estatísticas disponíveis, algo entre 0,6% e 2,2% das pessoas com curso superior

emigra. Tal registro não permite eliminar a hipótese, porém, de que a questão não seja grave em

alguns setores específicos de alta tecnologia. O detalhamento necessário para se confirmar, ou

rejeitar, esta possibilidade, não é possível na dimensão do presente trabalho. Assim, investigações

posteriores poderão ser desenvolvidas, de forma a esclarecer a importância da emigração de

talentos ao nível de setores específicos.

Outra ressalva importante é que o dado estatístico de que menos de 1%

daquela população emigra tende a transmitir a idéia de que o problema é insignificante. A

conclusão é equivocada, porém, uma vez que existe uma tendência, comprovada, de que as

pessoas que emigram sejam aquelas com maiores possibilidades - dadas a formação e a

competência - de realizar contribuições expressivas nos respectivos campos. A perda para o

Brasil, pois, superaria aquele 1%.

Ainda outro ponto relevante: dadas todas as causas já mencionadas, há

evidência de que a evasão de cérebros tende a ocorrer, em boa medida, quando da formação de

técnicos, em nível de pós-graduação, no exterior. Não obstante, é grande, essencial mesmo, a

importância do aprendizado que obtêm, no exterior, os pós-graduandos que retornam. Os países

que despontaram, em termos econômicos, adotaram políticas de enviar intensamente seus

talentos para aprimoramento nas nações mais desenvolvidas: foi assim em Roma, cujos filhos

obtiveram, em Atenas, conhecimentos que deram contribuições inestimáveis ao desenvolvimento

do então florescente Império, foi assim na Inglaterra, ainda no Século XIII, quando o Rei inglês

importou - mais propriamente se diria contrabandeou - desde Aragão e Castela especialistas na

criação de ovelhas e na técnica e na arte de tingir e processar a lã, e foi assim também nos EUA,
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no Japão, na Coréia, na Índia e na China, nos tempos modernos. Restringir oportunidades de

bolsas no exterior, portanto, é política que não deve ser considerada, sob o argumento de se

enfrentar a perda de talentos.

A criação, ao estilo BNDES, de fundos de apoio à inovação que tenham

o objetivo de motivar cientistas a permanecerem no Brasil, está fora da alçada do Legislativo

Federal. Assim é por força do mandamento constitucional - art. 84, 11, - que dá ao Presidente da

República a atribuição exclusiva de "direção superior da administração federal." Ademais, não é

claro como poderiam funcionar tais fundos: mediante suplementação de salários, de forma a

remunerar os cientistas que permanecerem no Brasil acima do que poderiam ganhar se

migrassem? Quais os hmites e qual a eficácia de tal política, de difícil avaliação?

o exemplo anterior, das políticas adotadas na Coréia do Sul para reverter

a fuga de cérebros, mostra-se essencialmente apoiado em medidas que, no Brasil, são de iniciativa

do Poder Executivo.

Avaliando a questão desde uma outra perspectiva, extrema, pode-se dizer

que, no julgamento dos respectivos autores, provavelmente todas as proposições que tramitam ou

já tramitaram por qualquer das casas legislativas têm o propósito último de transformar o Brasil

em país desenvolvido. Nessa medida, pois, contribuiriam para a redução da fuga de cérebros.

Ações rnars específicas, no entanto, ficam na dependência da

concordância do Poder Executivo para se tornar efetivas. Por exemplo, emendas às leis

orçamentárias poderiam ampliar a destinação de fundos para a pesquisa científica e para apoio à

pesquisa e desenvolvimento em pequenas e médias empresas e, desta forma, contribuir para

reduzir o problema da evasão de cérebros. A efetiva liberação dos recursos, porém, ficaria na

dependência de acordos políticos ad hoc com o Poder Executivo. Ou seja, a situação

permaneceria, como hoje, sujeita às incertezas da política e, desta forma, contribuindo para a

descontinuidade e insatisfação do trabalhão científico e, no limite, para a evasão do capital

intelectual nacional. Uma alternativa seria a transformação da natureza do orçamento federal da

atual condição de autorizativo para compulsório ou impositivo. Esta mudança, porém, exige

alterações constitucionais e se insere em contexto ainda mais amplo que a própria questão sob

análise.

Assim, salvo melhor juízo, o poder de um Senador ou Deputado Federal

de alterar o quadro vigente é muito restrito. Seriam necessárias, para maior eficácia das medidas

propostas, alterações constitucionais que ampliassem as atribuições do Poder Legislativo,

tornando mais equilibrada a relação entre os três Poderes do Estado.
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