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O testemunho a respeito da história do Centro Técnico de Assessoria Empresarial 
(CTAE) não pode deixar de considerar o contexto institucional e suas 
transformações, desde a criação do Instituto de Economia, em paralelo própria 
consolidação da Unicamp como um projeto inovador de universidade. 

Este marco conceitual esteve sempre presente ao longo de seu ciclo  de 
existência na estrutura da Unicamp, a iniciar-se com o projeto que inseriu sua 
concepção, no início do ano de 1968, como uma das áreas básicas de atividades 
do Departamento de Planejamento Econômico (DEPE), primeira unidade de 
ensino, pesquisa e extensão do também recém-criado Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas (IFCH).  

As raízes de sua concepção  remonta ao ano de 1966, quando seus idealizadores 
Eolo Marques Pagnani e Osmar de Oliveira Marchese integraram o primeiro grupo 
de especialistas e pós-graduados formados pelo Programa Delft, desenvolvido 
pela Universidade de São Paulo (instituição coordenadora), Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico – B.N.D.E. (contrato FUNTEC 20), como instituição 
financiadora e, o R.V.B. da Universidade de Delft, instituição executora e técnica, 
como partes integrantes de um Programa de Cooperação Internacional 
intergovernamental entre Brasil e Holanda, sob égide da O.N.U.D.I., Organização 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial. 

O Programa Delft tinha como objetivo: 

 .Gerar um corpo de especialistas brasileiros em políticas e assistência 
técnico-organizacional para empreendimentos industriais de pequeno e 
médio porte, mediante Curso de Pós-Graduação, mediante a co-
participação da Faculdade de Economia e Administração da U.S.P.(na 
Fundação Instituto de Administração- F.I.A), como base física e acadêmica, 
no biênio 1966-1967. 

 .Pesquisas Setoriais. 

 Formação de Institutos de Assistência a Pequenas e Médias Empresas. 

Ao Instituto de Pesquisa em Gestão Científica (Research Institute for Management 
Science-RVB) da Universidade Tecnológica de Delft, Holanda, então um dos 
centros de referencia do Programa de Desenvolvimento Industrial da O.N.U, 
representado por seus professores,  Eng. Phillipus B. Van Harreveld e Eng. John  


