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خصوصيات تكنوپل ها در برزيل

تكنوپل هاي برزيل را مي توان نماگري از دو وضعيت در نظر گرفت:

۱) مجتمع هايي با قابليت هاي علمي و تكنيكي باال كه به منظور توسعه فعاليت هاي فناوري و صنعتي در مناطق معيني ايجاد شده اند.

۲) مكان هايي كه قبل از درنظر گرفتن يك چارچوب نهادين مشخص، داراي توانمندي هاي فني و علمي بوده اند و ارائه اين چارچوب، موجب

تمركز و ارتقاي ظرفيت هاي صنعتي، علمي و تكنيكي در آن منطقه يا شهر شده است.

از طرف ديگر تكنوپل ها را مي توان ساختاري دانست كه مديريت تكنولوژي و رابطه متقابل ميان آموزش، پژوهش و سازمان هاي صنعتي را

تسهيل مي كنند. مطالعه قطب هاي تكنولوژيكي برزيل نشان مي دهد كه چگونه همكاري ميان مؤسسات آموزشي و پژوهشي، شركت ها و

دولت مي تواند نوآوري هاي تكنولوژيكي را تسهيل كند. همچنين مي توان مشاهده كرد كه تكنوپل ها، مديريت توليدات تكنولوژيكي و فرايند

انتقال تكنولوژي را تسهيل مي كنند. عليرغم تعابير مختلف، مي توان مالحظه نمود كه نكته كليدي در تكنوپل ها آن است كه شركت ها و

مؤسسات براساس يك هدف دور هم گرد آمده اند و با يكديگر همكاري مي كنند و آن هم اين است كه دستاوردها و نوآوري هاي تكنولوژيكي

را به اتفاق ايجاد كرده و به كار گيرند. در برزيل چند عامل تشكيل و موفقيت تكنوپل ها را تضمين مي نمايند كه عبارتند از:

▪ ارتباط مابين بخش توليد و بخش هاي تحقيقاتي

▪ وجود نيروي تحقيقاتي با قابليت هاي باالي علمي و پژوهشي

▪ وجود افراد و مؤسساتي كه مي توانند تحقيقات را به نوآورهاي تكنولوژيكي تبديل سازند

▪ وجود رهبران محلي و كارآفريني كه به وقايع سياسي روز آگاهند و قادرند از تعابير جديد مرتبط با منافع ملي، سود جسته و اهداف خود را

با اين تعاريف و منافع همگام سازند.

باتوجه به تكنوپل هاي برزيل مي توان نتيجه گرفت كه براي تسهيل در نوآوري هاي تكنولوژيكي و بهبود شرايط اقتصادي و اشتغال در يك شهر

يا منطقه الزم است شركت ها، مؤسسات آموزشي و پژوهشي و دولت در سطوح مختلف ملي، استاني و شهرستان با يكديگر همكاري كنند.

در عين حال براي موفقيت تكنوپل ها، الزم است دولت نقش سنتي خود را به عنوان سرپرست تكنوپل، به حامي و پشتيبان براي مجموعه

تكنوپل تقليل دهد و به جاي آنكه تأمين مالي پروژه ها را در مراحل مختلف تحقيقات و فرايند ساخت به عهده بگيرد، به مشاركت مالي با

شركت هاي خصوصي در ايجاد بنگاه هاي جديد بپردازد.

همانگونه كه بيان شد انواع مختلفي از تكنوپل در برزيل وجود دارد كه بررسي تك تك آنها بدون فايده نخواهد بود. ليكن تجربه تكنوپل

الكترونيك و تكنولوژي برتر كامپيناس نكته هاي قابل توجهي دارد كه در زير بررسي خواهد شد.

● تكنوپل كامپيناس

ظهور كامپيناس به عنوان يك مركز تكنولوژي برتر، ارتباط تنگاتنگي با استراتژي بخشي دولت برزيل در زمينه ايجاد صنعت الكترونيك و

انفورماتيك داشت.

همانگونه كه ذكر شد دولت برزيل با اعمال سياست «رزرو بازار داخلي» در اواخر دهه ۱۹۷۰، سعي نمود تا از طريق ايجاد موانع تجاري فضاي

الزم را براي شكل گيري صنايع داخلي فعال در اين رشته ها فراهم آورد. بسياري از تمهيداتي كه در رابطه با اين سياست انجام شد به نحوي

با ايالت سان پاولو و بخصوص شهر كامپيناس مرتبط بود و بخش مهمي از دستاوردهاي اين سياست در اين محدوده متمركز گرديد.

مركز تحقيقات مخابرات Telebras و مركز تحقيقات كامپيوتر CTI كه به منظور فعال نمودن توانمندي هاي تكنولوژي داخلي در راستاي

سياست بازار رزرو شده راه اندازي شده بودند به اين منطقه منتقل شدند.

Bell و T&AT عالوه بر آن با جذب چندين نفر از موفق ترين محققين و دانشمندان برزيلي كه در مهمترين مراكز تحقيقاتي آمريكا مانند

Labs پا شهر در تدريج به الكترونيك و مخابرات به مربوط علمي هاي فعاليت ،كامپيناس التأسيس جديد دانشگاه توسط كردند مي كار

گرفت. اين فعاليت هاي گسترده، تعداد قابل توجهي از نيروهاي متخصص را به منطقه جذب نمود. در عين حال تحقيقات اين مراكز كه روي

تكنولوژي هاي پيشرفته(Tech-Hi) متمركز بود و شكل گيري شركت هايي كه قابليت توليد كاالهاي جديد و بعضاً صدور آن به ساير كشورها

را داشتند، موجب جذب شركت هاي ديگري به اين منطقه شد.

،IBM :شركت هاي چندمليتي معظم همچون ،(Tech-Hi) در مجموع حضور دانشگاه هاي بسيار معتبر در زمينه علوم مرتبط با تكنولوژي باال

COMPAQ، TEXAS INSTRUMENT، NORTHERN TELECOM مراكز مهمترين استقرار ،اروپايي و آمريكايي هاي شركت ديگر و

تحقيقاتي مخابرات و كامپيوتر و وجود يك دولت محلي و شهرداري بسيار كارا و توانمند در شهر كامپيناس اين شهر را به يكي از مولدترين و

موفق ترين شهرهاي آمريكاي جنوبي تبديل كرد.

با بررسي سياست هاي اعمال شده در كامپيناس مي توان نتيجه گرفت، سياست هاي صنعتي در سطح ملي، توانايي هاي منطقه براي ايجاد

مراكز تحقيقاتي معتبر و جذب توانمندترين متخصصين و برخورداري از يك نظام اداري توانمند و آينده نگر در سطح محلي موجب شده است

كامپيناس از سياست هاي اتخاذ شده در سطح ملي بهترين استفاده را كرده و خود را تبديل به مهمترين مركز صنايع مخابراتي و كامپيوتري

در برزيل و در آمريكاي جنوبي نمايد.
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