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A inovação está em voga no mundo – e não por simples modismo
de linguagem. Ela resume as vantagens da aplicação prática da cria-
tividade para os países e para as empresas, tornando-os mais moder-
nos e competitivos. O conceito tem adquirido um significado
abrangente, sistêmico. Enfatiza a necessidade de  que empresas, uni-
versidades, centros de pesquisa e inventores independentes interajam.

O Brasil avança rumo à criação de um autêntico sistema nacional
de inovação. Correm no Congresso Nacional dois importantes proje-
tos: o da Lei de Inovação e o que cria a Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial. Foram aprovados pela Câmara Federal
em julho e agora tramitam no Senado. Outra medida importante foi o
anúncio da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior,
que tem na inovação o seu eixo principal.

Desafios do Desenvolvimento dedicou boa parte desta edição a
temas relacionados ao processo de inovação tecnológica. A
reportagem de capa dá uma visão panorâmica do assunto. A econo-
mista portuguesa Maria João Rodrigues, que ocupa papel de destaque
na formulação e aplicação da Estratégia de Lisboa da União Européia,
conta em entrevista como o Velho Continente pretende se  tornar o
mais moderno e competitivo do mundo.“A dura vida do empreende-
dor” revela como as pequenas empresas de base tecnológica que
nascem em ambientes protegidos têm mais chances de sucesso do que
suas congêneres, deixadas ao sabor do mercado. E a reportagem
“Ciência engajada” mostra a fórmula que fez do Laboratório de
Sistemas Integráveis da Escola Politécnica da Universidade de São
Paulo um dos mais prolíficos centros geradores de tecnologia aplicada
à indústria. A inovação é também tratada por alguns articulistas.

Tem muito mais em Desafios de setembro. Na página 36, por
exemplo, o leitor saberá como está se desenvolvendo o chamado
“comércio justo”, uma alternativa para as comunidades que vivem do
extrativismo em áreas de preservação ambiental. E no mês em que se
comemoram os 40 anos de existência do Ipea, o ex-ministro Reis
Velloso lembra as bases da sua criação.

A revista chega ao seu segundo número com uma equipe cheia de
ânimo. As manifestações dos leitores sobre a primeira edição foram
bastante positivas e o volume de assinaturas, logo na estréia, superou
todas as expectativas. Outros atores foram vitais para que Desafios
do Desenvolvimento chegasse até aqui: o jornalista Celso Nucci foi
o parceiro de primeira hora que desenvolveu os conceitos básicos do
seu projeto editorial; e o Banco Interamericano de Desenvolvimento
deu  apoio financeiro para tornar realidade a idéia da revista. A eles,
os nossos agradecimentos. E boa leitura a todos.

Ottoni Fernandes Jr., diretor de redação

Cartas ou mensagens eletrônicas devem ser enviadas para: 
cartas@desaf ios.org.br
Diretoria de redação
SBS Quadra 01 Edifício BNDES, sala 801 - CEP 70076-900 - Brasília – DF
Visite nosso endereço na Internet
www.desaf ios.org.br
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GIRO
p o r  A n d r é a

W o l f f e n b ü t t e l

Atendendo reivindicação
da União Nacional dos Es-
tudantes o governo está rea-
tivando o Projeto Rondon –
programa que durou 22
anos, de 1967 a 1989. Estu-
dantes de medicina, odon-
tologia, ciências sociais e
outros cursos superiores vol-
tarão a fazer trabalhos em
comunidades carentes nos
rincões mais distantes do
Brasil. O ministério da Defe-
sa será responsável pelo pro-
jeto. O lançamento está mar-
cado para setembro, em São
Gabriel da Cachoeira, no
Amazonas. A cidade é o se-
gundo maior município do
país, com  109 mil quilôme-
tros quadrados. Tem 30 mil
habitantes, faz divisa com a
Colômbia e  a Venezuela e
tem três línguas co-oficiais:
Tukano, Nheengatu e Bani-
wa. Fica ali o Parque Nacio-
nal do Pico da Neblina.

Projeto Rondon

Estudos 
de campo

Piso

Força-tarefa para dobrar o salário mínimo

Lei de Falências 
(PL 4.376/1993)
Aprovada no Senado,
está em tramitação na
Câmara dos Deputados e
prevista para ser analisa-
da durante o esforço 
concentrado da semana de 
13 a 17 de setembro

Projeto de Lei que cria 
as Agências Reguladoras 
(PL 3337/2004)
Está na Câmara dos Deputa-
dos à espera de análise du-
rante a semana de esforço
concentrado de setembro.
Depois de aprovada ainda
terá de ir ao Senado.

Projeto de Emenda
Constitucional da
Reforma Tributária
(PEC 255/2004)
Em fase de análise
pela Comissão
Especial de Reforma
Tributária da Câmara
dos Deputados.

Projeto de Emenda 
Constitucional (PEC  paralela 
da Previdência 227/2004)
Foi votada em 1º turno na 
Câmara dos Deputados.
Os destaques à votação 
serão analisados em plenário
na semana de esforço 
concentrado de setembro.

Dobrar o valor do salário mínimo é como resol-
ver um enigma. É necessário calcular muito, fazer
variações diversas. Um grupo de trabalho com re-
presentantes dos ministérios da Fazenda, Planeja-
mento, Previdência, Trabalho e Casa Civil está fa-
zendo justamente isso. Pretende apresentar até o fim
do ano um anteprojeto com indicações de como
fazer o salário mínimo atingir 480 reais, o dobro do
valor que vigorou no último ano de FHC.

Como se sabe, o governo sofreu um desgaste e
tanto na aprovação do mínimo esse ano. Para 2005
espera-se uma tramitação mais tranqüila, já que o
reajuste combinará a variação do INPC e o cresci-
mento do PIB per capita.

Como não existe mágica fiscal, principalmente
do lado da Previdência Social, que paga o mínimo
para mais de 70% do contingente de aposentados e
pensionistas, falou-se na desvinculação do salário

mínimo no auge do debate. A idéia fora defendida
por dois ministros: José Dirceu, da Casa Civil e
Antonio Palocci, da Fazenda. Mas logo houve uma
forte reação dentro do próprio governo. O ministro
Ricardo Berzoini, do Trabalho, é contra, pois a
desvinculação significa enfrentar mais um desgaste
no Congresso, já que será necessário mudar o artigo
7º da Constituição.

Mesmo assim a desvinculação será debatida, ao
lado de outras sugestões. O anteprojeto do deputa-
do Virgílio Guimarães (PT-MG), que propõe três
instrumentos de modulação – Salário Mínimo
Modulado conforme a região; Dispêndio Empresa-
rial Modulado e Fundo Nacional do Salário Família
– pode até ser apresentado. O Fundo compensaria
perdas do dispêndio empresarial e os críticos dizem
que tal medida apenas tiraria o déficit de um lugar e
o poria em outro.

Giro.qxd  8/31/04  11:17  Page 6
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O mercado argentino con-
tinua amargando os frutos da
crise que arrasou a economia
em 2001. A população ainda
não se recuperou do susto do
“corralito”, resiste a entregar
suas economias aos cuidados
da rede bancária, e os bancos
estrangeiros fazem as malas.
O italiano Sudameris vendeu
80% de suas ações no país
para o banco local Patagonia.
O mesmo Patagonia com-
prou a representação argen-
tina do Lloyds, banco inglês
que estava há 140 anos nos
pampas. O MacroBanSud
adquiriu 35% das ações do
canadense ScotiaBank e está
disposto a arrematar o Su-
quía, um dos três bancos
controlados pelo francês Cré-
dit Agricole, que  entregou ao
Banco de La Nación a in-
cumbência de vender, ainda,
o Bersa e o Bisel. O italiano
Banca Nazionale del Lavoro,
está em negociações avan-
çadas com o Banco Hipo-
tecário. Em 2001, 52% dos
depósitos argentinos esta-
vam em bancos internacio-
nais. Hoje são 33%. O dado
até poderia ser positivo, se
indicasse um fortalecimento
econômico interno.

Argentina

A herança 
do “corralito”

O Brasil apresentará à Co-
missão de Limites da Plata-
forma Continental da Orga-
nização das Nações Unidas,
em Washington, entre os dias
30 de agosto e 17 setembro, a
proposta que amplia a sua
área marítima de soberania
em 900 mil quilômetros
quadrados, que passariam a
integrar a Zona Econômica
Exclusiva (ZEE).

A Convenção das Nações
Unidas sobre o Direito do
Mar determina a soberania
dos países sobre a faixa marí-
tima e o seu subsolo a até 200
milhas da costa. Mas em
alguns casos a Plataforma
Continental ultrapassa essa
distância, podendo estender
a área de soberania a até 350
milhas. Para sustentar a rei-
vindicação da área adicional
será apresentado o Plano de
Levantamento da Plataforma
Continental (Leplac). Se
aprovada, a ZEE brasileira
passará a medir 4,5 milhões
de quilômetros quadrados,
área equivalente a mais de
50% da extensão territorial
do Brasil. A Rússia já teve um
projeto semelhante recusado.
A Austrália apresentará sua
proposta em novembro.

Plataforma continental

Avanço 
para o mar

A Empresa Brasileira de Pes-
quisas Agrícolas (Embrapa) pre-
tende organizar a cadeia produ-
tiva do tomate de modo a obter
um produto de maior qualidade
e maior confiabilidade O pri-
meiro passo para a implantação
do sistema de Produção Integra-
da foi dado no ano passado,
quando o Ministério da Agricul-
tura desenvolveu normas de ma-
nuseio para evitar o surgimento
de doenças. O resultado foi um
aumento na produtividade da

safra. Ao final será criado um
selo de qualidade para facilitar a
venda no mercado externo,
sobretudo na Europa, que se
preocupa com a forma como os
alimentos são cultivados.

Controle de qualidade

Tomates para a Europa

Projeto de Lei da Biossegurança 
(PL 9/2004)
Em apreciação no Senado.
Já foi aprovado pela Comissão de
Educação e poderá ir diretamente 
ao plenário, dependendo de um 
pedido de urgência. É um dos principais
projetos a serem votados na semana 
de esforço concentrado de setembro.

Reforma do Judiciário
(PEC 29/2000) 
Aprovada no plenário do Senado,
ainda tem 165 destaques a serem
analisados, o que está previsto
para acontecer no esforço 
concentrado de setembro, depois
da votação das medidas 
provisórias e da lei de informática.

Projeto 
de Lei de
Informática 
(PL 32/2004)
Poderá se
votado em
plenário durante
o esforço 
concentrado.

Projeto de Lei da Parceria 
Público Privada (PPP)
Está na Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado aguardando 
para entrar em pauta. Depois deve
seguir para a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
O governo pretende incluir o tema na
semana de esforço concentrado.

Cinco grandes emissoras de
televisão, quatro internacionais e
uma brasileira, disputam a 6ª
edição dos Jogos dos Povos In-
dígenas, que acontecerão em ou-
tubro em Porto Seguro. Querem
ter o direito de exclusividade de
gravação do evento. Os indíge-

nas estudam as propostas, mas
estão inclinados a ceder os direi-
tos a todas as tevês interessadas.
Entre as estrangeiras estão emis-
soras do Japão, da França, da
Alemanha e da Itália. Se entrar
algum dinheiro em caixa ele será
revertido para o evento.

Mídia

Olimpíadas indígenas

Giro.qxd  8/30/04  15:25  Page 7
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J o ã o  P a u l o  d o s  R e i s  V e l l o s o40 ANOS DE IPEA

uando Roberto Campos, então Minis-
tro do Planejamento, me chamou para
colocar o desafio da criação do Ipea, lá
nos idos de 64, fez questão de acentuar:

Tem de ser uma instituição fora do dia-a-dia do
Ministério e do Governo, voltada para pensar o
Brasil  principalmente no médio e longo prazo.
E a idéia de pesquisa aplicada significa que não
vai ser uma instituição acadêmica, tudo que
fizer deverá ser policy oriented, voltado para a
definição de Políticas Públicas e para o planeja-
mento”.

Considerando a experiência vivida por uma
entidade como o Ipea, diria que tem de fun-
cionar em clima de pluralismo e de liberdade de
criação. E que está sempre diante de dois de-
safios.

O primeiro é pensar o desenvolvimento co-
mo fenômeno global: econômico, social, políti-
co e até cultural. Claro, a ênfase deve ser no eco-
nômico e no social. Foi o Ipea quem teve a idéia
de colocar no planejamento de Governo a visão
do “crescimento com redistribuição”, no início
dos anos 70, para evitar falsas dicotomias entre
crescimento e distribuição de renda.

O segundo desafio é a relevância. O Ipea tem
de cuidar de coisas importantes, para que lhe
sejam dadas as condições, inclusive materiais,
de funcionar bem.

E relevância implica várias coisas. Para co-
meço de conversa, implica criatividade. Foi no
IPEA que se fez, no fim dos anos 60 e começo
dos 70, o primeiro estudo sobre o aprovei-
tamento dos “Cerrados”. E os “Cerrados”, como
sabemos, mudaram a fronteira e mudaram a
face do agronegócio brasileiro. Do Ipea nasceu
a Finep, ainda na idéia de financiar estudos e
projetos, e lá também se fez a reestruturação do
IBGE, e a sua transformação em fundação.

Relevância implica, igualmente, visão estra-
tégica do desenvolvimento brasileiro, para ser-
vir de base a qualquer esforço de planejamento
estratégico. Planejamento para a economia de

mercado, planejamento com liberdade, planeja-
mento como forma de racionalizar a política de
desenvolvimento e liberar as forças criativas da
economia e da sociedade. Essa, a concepção de
grandes humanistas, como James Tobin e Salva-
dor de Madariaga.

João Paulo dos Reis Velloso, ex-ministro do Planejamento, é presidente

do Instituto Nacional de Altos Estudos.

Na criação do Ipea,
uma visão e seus desafios

“Foi o Ipea quem teve a

idéia de colocar no

planejamento de

Governo a visão do

“crescimento com 

redistribuição”, no 

início dos anos 70, para

evitar falsas dicotomias

entre crescimento e 

distribuição de renda.”
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bons resultados da companhia, que abriu
o capital na Bolsa de Valores de São Paulo
há pouco mais de dois meses, remetem
para a questão crucial da inovação nas
firmas brasileiras e também no conjunto
das instituições de ensino e pesquisa do
país – tudo aquilo que se convencionou
chamar de Sistema Nacional de Inovação.

A questão é: por que a inovação tor-
nou-se algo tão importante? Por que dife-
rentes países, especialmente os mais
ricos, investem somas crescentes para de-
senvolver o potencial inovador de suas
empresas? A razão é que os processos
inovadores, expressos em novos produ-
tos, processos e patentes, têm relação di-
reta com o desenvolvimento econômico,
a geração de emprego e renda e o aumen-
to da competitividade, fator essencial
para o progresso das empresas e das eco-
nomias nacionais.

Michael Porter, professor norte-ame-
ricano conhecido por ser uma autoridade
em estratégia empresarial, considera que
as empresas podem concorrer por dife-
renciação ou por preço. A empresa que
concorre por preço normalmente tem
uma linha de produtos padronizados e
busca reduzir seus custos, entre eles o de
mão-de-obra. A empresa que concorre
por diferenciação procura lançar bens
que se destacam no mercado e pelos
quais as pessoas se dispõem a pagar mais.
É de se entender, portanto, que essas em-
presas passem a se organizar internamen-
te para o desenvolvimento de novos pro-
dutos e processos, tendo como objetivo
criar um diferencial, e não necessaria-
mente baixar custos. Nesse caso a mão-
de-obra é um gerador de riqueza e não
mais um item na coluna dos custos.

Dados de uma pesquisa que está sen-
do concluída pelo Ipea confirmam o va-
lor da diferenciação para as empresas.
Feita a partir de informações do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), a simulação mostra que as em-
presas que lançam produtos com caracte-
rísticas inexistentes no mercado conse-
guem  preços até 30% maiores do que os

riada em 1969 a partir de uma
pequena loja na Rua Oscar Frei-
re, na capital paulista, a Natura,
fabricante de produtos cosméti-

cos, de higiene e de perfumaria, é hoje um
dos bons exemplos de empresa brasileira
que investe em inovação. Em 2003 fa-
turou 1,9 bilhão de reais e investiu 35 mi-
lhões de reais em pesquisa. O diretor da
empresa, Eduardo Luppi, diz que na in-
dústria de cosméticos o ciclo de renova-
ção de produtos leva de dois a três anos e
que, para enquadrar-se nesse ritmo, a
Natura investe 3% de sua receita líquida
em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D),
melhorias de processos e convênios com
universidades e centros de pesquisa. Os

de concorrentes que trabalham com pro-
dutos tradicionais. Constata também que
essas firmas pagam salários cerca de 50%
maiores a seus funcionários, em relação
às que operam em condições seme-
lhantes mas não são inovadoras.

Exportação Um outro estudo do Ipea,
publicado pelos pesquisadores João
Alberto De Negri e Fernando Freitas,
aponta que as empresas inovadoras têm
16% mais chances de se tornarem expor-
tadoras. O trabalho “Inovação tecnoló-
gica, eficiência de escala e as exportações
brasileiras” também mostra que na in-
dústria de transformação as firmas ex-
portadoras são 73% mais eficientes do
que as não-exportadoras. Uma ilação re-
sultante da leitura dos dois trabalhos: se
fosse aumentado o número de empresas
inovadoras o salário e a renda cresceriam.
“As empresas que investem na inovação
conseguem ganhos de produtividade e
produtos diferenciados que alcançam
preços maiores e são menos sujeitos às
flutuações do mercado”, diz o diretor do
Ipea, Mário Salerno.

Por esse mecanismo, as firmas podem
também aumentar seu poder de compe-
tição no mercado internacional, a exem-
plo do que já ocorre com um pequeno
número de empresas brasileiras, como a
Weg Motores. Instalada em Santa Ca-
tarina, a Weg detém 16% do mercado
mundial de motores elétricos de baixa
tensão e disputa a liderança com gigantes
como as européias Siemens e ABB.“Nos-
sa estratégia é fazer da Weg a maior em-
presa de motores elétricos industriais do
mundo. Para isso precisamos investir
muito em pesquisa”, diz Moacyr Rogério
Sens, diretor técnico da companhia.

A Weg aplicou, no ano passado, 30
milhões de reais em P&D e conta com
428 engenheiros e técnicos. O desafio de
atingir a liderança mundial requer o de-
senvolvimento de tecnologias para aços
de maior qualidade, os chamados aços
elétricos, compostos de ligas especiais, e
aplicações inovadoras de componentes

C

Eduardo Luppi, da Natura: investimento em pesquisa

para o desenvolvimento de novos produtos
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As variedades e técnicas desenvolvidas pela Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) são um dos principais fatores do
sucesso do agronegócio brasileiro (leia matéria na página 54) e um
exemplo de como a inovação tecnológica é fundamental.Tanto que o
governo acaba de incluir na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) pa-
ra 2005 uma garantia de que os recursos destinados às atividades da
empresa não serão mais contingenciados, como vinha ocorrendo. Nos
últimos anos, os gastos da Embrapa em pesquisa vinham sofrendo
redução real, mas em 2004 o orçamento da empresa (total para cus-
teio e investimentos), já foi 35,6% superior ao de 2003, alcançando
223,3 milhões de reais. As medidas mostram a preocupação de que o
enfraquecimento da empresa pudesse vir a comprometer a competi-
tividade do agronegócio brasileiro.

A relação direta entre o trabalho da Embrapa e a produtividade da
agroindústria está comprovada em um estudo realizado pelos pesqui-
sadores do Ipea com o título Condicionantes da Produtividade de
Agropecuária Brasileira. Ele mostra que o produto agropecuário do
Brasil cresceu, em média, 3,28% ao ano de 1975 a 2002, enquanto o
índice agregado dos insumos gastos na produção apresentou taxa
negativa de crescimento, o que demonstra que o incremento foi devi-
do à tecnologia.

A Produtividade Total dos Fatores (PTF) cresceu a uma taxa média
anual de 3,3% no período inteiro; na década de 1990, o crescimento
foi de 4,88%; e, no início dos anos 2000, de 6,04%. O principal fator
para esse resultado foi a produtividade da terra, que, por sua vez, é

influenciada pelos investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento. A
Produtividade Total dos Fatores (PTF) é a relação entre os produtos,
expressos por meio de índice, e os insumos totais, também expressos
na forma de índice. Assim, o crescimento da PTF capta o aumento da
produção devido ao uso mais eficiente dos fatores de produção. O
estudo prova ainda que uma variação de 1% nos gastos em pesquisa
tem impacto da ordem de 0,17% na produtividade total dos fatores,
maior do que o impacto do crédito rural, que é de 0,06%.

A Embrapa tem um papel decisivo nesse quadro. Estudo do Inter-
national Food Policy Research Institute dos Estados Unidos em 2001
apontava que a Embrapa era responsável por 52% dos investimentos
em pesquisa  e desenvolvimento na agricultura no Brasil, os governos
estaduais por 20% e as universidades por 21%.A instituição foi a artí-
fice da expansão da fronteira agrícola para o cerrado, antes conside-
rado inadequado para a produção agrícola. Foi ela que desenvolveu
as variedades de soja adaptadas ao ecossistema do cerrado. Nas últi-
mas cinco safras e no conjunto das lavouras de algodão, arroz, feijão,
milho, soja e trigo, as sementes desenvolvidas pela Embrapa ou obti-
das em parceria ocupam uma área equivalente a 44% do total culti-
vado com grãos no país. No caso da soja, a Embrapa responde pelas
variedades de sementes plantadas em metade da área.

Os benefícios gerados pela adoção das novas tecnologias da
Embrapa permitiram um aumento de produtividade do agronegócio
brasileiro da ordem de 5,7 bilhões de reais em 2003 e a criação de
185.170 empregos, segundo o Balanço Social da empresa.

Pesquisa e tecnologia beneficiam o agronegócio 

Lavoura experimental de soja da Embrapa em Morro Agudo (SP)

Ka
th

ia
 Ta

ma
na

ha
/A

E 

Inovação.qxd  8/30/04  15:30  Page 12



Desaf ios • setembro de 2004   13

Até empresas com fô lego f inance iro ganham ao se integrar a centros de pesqu isa

Recursos em tubos de ensaio
Investimento em pesquisa e desenvolvimento em dez países (em % do PIB), em 2002

*Dado de 2000. Fonte: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)/MCT

Israel EUA Alemanha França Cingapura Canadá China Rússia Brasil* Espanha Argentina

4,73%

2,67%
2,51%

2,20% 2,19%

1,82%

1,29% 1,24%
1% 0,94%

0,39%

eletrônicos, especialmente semicondu-
tores, que permitam maior eficiência no
uso de energia. Parte disso se resolve nas
bancadas da empresa, mas muito de-
pende da interação com centros de pes-
quisa. Por isso ela trabalha com o apoio
de universidades como a Federal de Santa
Catarina e tem vários projetos aprovados
pela Financiadora de Estudos e Projetos
(Finep), empresa de fomento do Ministé-
rio da Ciência e Tecnologia.

Mesmo companhias que têm grande
fôlego financeiro e tradição de investir
em P&D precisam dessa interação com
os centros de pesquisa e mesmo com ou-
tras empresas. É o caso da Petrobras, que
investe especialmente no desenvolvimen-
to de tecnologia para a prospecção e pro-
dução de petróleo em águas profundas –
lâminas de 300 a 1.500 metros de profun-
didade – e águas ultraprofundas – a mais
de 1.500 metros de profundidade.

Petróleo Em 1984 a produção diária de
petróleo em poços marítimos era pouco
superior a 312 mil barris por dia. No ano
passado chegou a 1,26 milhão de barris
por dia, que corresponderam a 85% da
produção da Petrobras. Para conquistar
esses resultados a empresa investiu em

P&D, só no ano passado, 660 milhões de
reais, dos quais 522 milhões de reais
foram aplicados no Centro de Pesquisa e
Desenvolvimento Leopoldo Miguez de
Mello (Cenpes), no Rio de Janeiro. Tra-
balham no Cenpes 1.492 profissionais,
sendo 86 doutores e 260 mestres. A em-
presa também possui convênios com
universidades e centros de pesquisa, entre
eles o Laboratório de Sistemas Integrá-
veis da Escola Politécnica da Universidade
de São Paulo, que desenvolveu o super-
computador para simulações em poços
de águas profundas (ler reportagem na

página 64).
Os investimentos em P&D deram à

Petrobras a liderança mundial no seg-
mento de exploração de petróleo em
águas profundas, habilitando-a a forne-
cer tecnologia para outras companhias.
Hoje, 23% das reservas brasileiras estão
no mar, em profundidade superior a
1.500 metros, e essas reservas respondem
por apenas 5% da produção nacional, se-
gundo Jacques Saliés, coordenador do
Programa Petrobras de Desenvolvimento
Tecnológico de Sistemas de Produção em
Águas Profundas (Procap).

Exemplos como os da Natura, da Weg,
da Petrobras e de um conjunto restrito de

empresas que investem em desenvolvi-
mento tecnológico são positivos, mas
precisam ser ampliados para o conjunto
da indústria. O investimento brasileiro
em P&D atinge 1% do Produto Interno
Bruto (PIB), um porcentual superior ao
da Espanha, onde o índice é de 0,96% do
PIB (veja a tabela abaixo). Mas a depen-
dência do governo ainda é grande. Se-
gundo a Associação Nacional de Pesquisa,
Desenvolvimento e Engenharia das Em-
presas Inovadoras (Anpei),o governo é res-
ponsável por 63% do investimento total,
enquanto o esforço das empresas é da or-
dem de 37%, exatamente o inverso do que
ocorre nos paises da Organização de Co-
operação e Desenvolvimento Econômico.

Avanços Colocar o setor privado no cen-
tro do esforço de inovação é fundamental
para o progresso econômico e tecnológi-
co. Os Estados Unidos têm  800 mil cien-
tistas trabalhando em pesquisa e desen-
volvimento dos quais 81% estão nas
empresas, 4% no governo e 15% em insti-
tuições de ensino superior. Já no Brasil,
65%  dos pesquisadores que trabalham
em tempo integral estão nas universida-
des, 27% estão nas empresas e 8% no go-
verno. Segundo dados da Pesquisa In-
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S eg undo  o  Banco  Mund i a l  o  B ras i l  t em  ba i xo  ap rove i t amen to  de  pesqu i s as  po r

dustrial – Inovação Tecnológica (Pintec),
do IBGE, apenas 4% das  indústrias com
mais de dez empregados lançaram pro-
dutos novos  de 1998 a 2000.

Apesar desse quadro, o Brasil fez
avanços em sua base científica nas últi-
mas duas décadas e meia. De acordo com
dados citados por Antônio Márcio Buai-
nain, economista da Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp), o Brasil
tem cerca de 36 mil doutores em mais de
250 instituições de ensino e pesquisa, e
forma 6 mil doutores e 20 mil mestres por
ano. O número de trabalhos científicos
saltou de 2.183 em 1982 para 11.285 em
2002, enquanto a participação brasileira
na produção científica mundial subiu de
0,4% para 1,4%. O número de patentes
originadas do Brasil registradas nos
Estados Unidos foi de 53 em 1980 para
220 em 2000, evolução que só perdeu
para quatro  países (veja a tabela ao lado).

Banco Mundial Um estudo do Banco
Mundial sobre o tema adverte que no
Brasil não existe um sistema nacional de
inovação eficiente. Diz também que o
país registra “baixa taxa de transforma-
ção de pesquisa e desenvolvimento em
aplicações comerciais”, o que pode ser
explicado pela “fraca colaboração entre
empresas privadas e universidades”.

O problema ganhou relevância nos
últimos anos. No final da década de 1990
o Ministério da Ciência e Tecnologia
(MCT) encaminhou o projeto de consti-
tuição dos fundos setoriais, para prover
recursos regulares e constantes à P&D.
Também formulou uma política tecnoló-
gica voltada a estimular a inovação.A ela-
boração do Relatório Tundisi, sobre o es-
tado da tecnologia no país, e a realização
da Conferência Nacional de Ciência e
Tecnologia, em 2001, foram marcos im-
portantes da tomada de consciência so-
bre a necessidade de superar o divórcio
entre a pesquisa acadêmica e a inovação
nas empresas.

A baixa capacidade inovativa das em-
presas brasileiras tem raízes no modelo

Registro de conhecimento
Aumenta a quantidade de artigos publicados por brasileiros 
em revistas científ icas

Fonte: Institute for Scientific Information (ISI)

Fonte: United States Patent and Trademark Office

1982 2.183

1992 4.643

2002                                                                   11.285

417%
em 20 anos

Crescimento de

Coréia 33 5.705 17.188%

Cingapura 6 632 10.433%

China 7 469 6.600%

Israel 253 2.509 892%

Brasil 53 220 315%

Japão 12.951 52.891 320%

Espanha 142 549 287%

Austrália 517 1.800 248%

Canadá 1.969 6.809 246%

Chile 8 24 200%

EUA 62.098 164.795 165%

México 77 190 147%

Argentina 56 137 145%

França 3.331 6.623 87%

Alemanha 9.669 17.715 83%

Itália 1.501 2.704 80%

Reino Unido 4.178 7.523 80%

Marca de inventividade
Evolução dos pedidos de patentes registrados 
por alguns países nos Estados Unidos

1980 2000 Crescimento
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empresas porque empresár ios e pesqu isadores não traba lham de forma integrada

de industrialização baseado na substitui-
ção de importações, conforme aponta a
Anpei no trabalho “Como alavancar a
inovação tecnológica em empresas”, di-
vulgado em maio último. Justifica-se
também pelo quadro de desajustes fiscais
e macroeconômicos dos anos 80 e 90,
que ainda é um fator complicador para o
investimento em P&D. Faltam recursos
baratos acessíveis para as empresas. Fal-
tam ainda bons marcos definidores do
sistema nacional de inovação, sobretudo
a partir de um sistema legal que discipli-
ne a relação dos pesquisadores com a ge-
ração de propriedade intelectual e das
instituições de ensino e pesquisa com a
transferência de tecnologia.

Apoio Um dos segredos do sucesso norte-
americano em criar cinturões de empre-
sas de alta tecnologia em volta de univer-
sidades foi o fato de o governo ter aberto
mão da participação em novas empresas
nascidas em instituições de ensino, mes-
mo quando elas se originaram de pesqui-
sas feitas com recursos públicos. Além
disso, o governo americano sempre deu
um empurrão nos setores de alta tecnolo-
gia por meio das compras governamen-
tais. Foi o que aconteceu com a indústria
de semicondutores, que produzia equipa-
mentos para mísseis militares e outros
aparatos bélicos. O investimento abriu ca-
minho para a redução de custos e para a
utilização dos inventos em produtos co-
mo automóveis, equipamentos de uso do-
méstico e de lazer e máquinas industriais.

No começo da década de 1980, quan-
do a indústria norte-americana perdia
terreno para seus concorrentes japoneses,
foi aprovada a Lei Bay-Dole, que criou
um conjunto de medidas para fomentar a
inovação nas empresas através de maior
interação com universidades e centros de
pesquisa. Financiamentos de agências fe-
derais de desenvolvimento foram coloca-
dos à disposição de novas empresas de
base tecnológica. Foi um primeiro em-
purrão para muitos iniciantes, que depois
conseguiram chamar a atenção de inves-

tidores em capital de risco, e cresceram.A
existência desse tipo de indústria no mer-
cado de capitais é um dos maiores trunfos
americanos, e o modelo vem sendo co-
piado por alguns países asiáticos. Isso
porque os recursos do investidor de risco
viabilizam as empresas inovadoras até
que suas ações sejam lançadas em bolsa.

Transferência A sintonia dos centros de
pesquisa com as necessidades das empre-
sas industriais pode ter o mesmo efeito
benigno que a Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária (Embrapa) teve so-
bre a moderna agricultura brasileira (leia

quadro na página 12). O diferencial, no ca-
so, como lembra Claudionor Coelho Jú-
nior, professor da Universidade Federal
de Minas Gerais e consultor de empresas
interessadas em fazer investimento de

risco no setor de alta tecnologia, está no
fato de que a Embrapa criou novas pa-
tentes e tecnologias e colocou-as à dis-
posição dos agricultores gratuitamente,
permitindo que pequenos e médios pro-
dutores tivessem acesso às novidades.

O projeto de Lei de Inovação propõe a
criação de um novo marco regulatório,
de modo a estimular a geração de paten-
tes e a transferência tecnológica para o se-
tor privado. A primeira proposta foi en-
viada ao Congresso no final de 2002, re-
discutida em 2003 e reapresentada em
2004. Deverá ser um dos principais pon-
tos de referência da Política Industrial,
Tecnológica e de Comércio Exterior
anunciada no final de março. Na elabo-
ração partiu-se do princípio de que o
Brasil precisa de uma política industrial
assentada no estímulo ao aumento da
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Jacques Seliés, da Petrobras: 23% das reservas de petróleo estão em águas profundas
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O  p r o j e t o  d e  L e i  d a  I n o v a ç ã o  v i n c u l a  um  p o r c e n t u a l  m í n imo  d o s  r e c u r s o s  d o          

fico e Tecnológico (FNDCT) seja desti-
nado exclusivamente à inovação e  seja
objeto de uma programação orçamentá-
ria específica. Além da subvenção econô-
mica às empresas, a Lei de Inovação cria
incentivos para a interação entre univer-
sidades, empresas e centros de pesquisa,
como o uso compartilhado de labora-
tórios. Muitos centros de pesquisas liga-
dos a universidades  criaram mecanismos
para receber recursos do setor privado
para financiar pesquisas aplicadas, mas
sem regras precisas. Com a nova lei a
transparência será maior.

Segundo o ministro da Ciência e Tec-
nologia, Eduardo Campos, a nova legisla-
ção permitirá que o conhecimento acu-
mulado nos centros de pesquisa aumente
a produtividade da economia. Uma nova

Para que a inovação se torne uma característica mais corriquei-
ra no meio empresarial brasileiro, dois grandes pilares da Política In-
dustrial, Tecnológica e de Comércio Exterior do governo, a Lei de
Inovação e a lei que cria a Agência Brasileira de Desenvolvimento In-
dustrial (ABDI) estão na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do
Senado à espera de pareceres. O relator da Lei de Inovação é o
senador Romero Jucá (PMDB-RR). O do projeto da ABDI é o senador
Mozarildo Cavalcanti (PPS-RR).

A Lei de Inovação cria vários mecanismos para melhorar a re-
lação entre universidades públicas e empresas e com isso favorecer
o desenvolvimento tecnológico e a competitividade dos produtos na-
cionais. Um dos mais importantes é a possibilidade de que as univer-
sidades ou institutos públicos fechem acordos de transferência de
tecnologias para as empresas. Até agora isso só podia ser feito por
meio de um processo complicado.Também estimula a criação de pro-
dutos e processos inovadores pelos professores e pesquisadores.
Eles terão direito a uma participação mínima de 5% e máxima de um
terço nos ganhos recebidos pelo instituto ou universidade com os
contratos de transferência de tecnologia. E serão autorizados a se
afastar dos cargos públicos por um período de até seis anos para de-
senvolver, em empresas próprias, os produtos que tiverem criado. Ou-
tra medida importante é a regularização de uma série de atividades,
como o compartilhamento de espaço e infra-estrutura de pesquisa
com as empresas privadas.

O que deve causar muita discussão no Senado é a criação de

incentivos fiscais às empresas que investirem em inovação. O subs-
titutivo aprovado na Câmara colocou um artigo em que estabelece
que os recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (FNDCT) deverão ser objeto de programação orçamen-
tária específica. Em sua justificativa, o autor do substitutivo, depu-
tado Ricardo Zarattini Filho (PT-SP), afirma que esse foi um com-
promisso assumido pelo Poder Executivo, durante as discussões do
projeto de lei.

A outra frente de estímulo à inovação virá da ABDI. Ela coorde-
nará as atividades dos órgãos envolvidos com a política industrial e
tecnológica, que tem como um dos eixos centrais a política de inova-
ção. Funcionará como serviço social autônomo e responderá ao Mi-
nistério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

Os passos no Congresso

competitividade, o que requer doses cres-
centes de inovação.

As quatro áreas prioritárias da política
industrial – software, bens de capital, fár-
macos e semicondutores – concentram
grande parte dos registros de patentes
das últimas duas décadas. As novidades
provocaram ganhos de produtividade
em toda a indústria, assim como nos ser-
viços. Além destes segmentos, a política
industrial enfatiza a necessidade de inves-
tir nas áreas de biotecnologia e nanotec-
nologia, em que os países concentram
esforços na atualidade.

Ao adotar uma política industrial, o
governo não está retornando ao passado,
a um período em que as empresas eram
colocadas numa redoma que as protegia
da competição externa, através de crédi-

tos subsidiados, barreiras tarifárias e
câmbio favorecido. A intenção é impul-
sionar as empresas para um degrau tec-
nológico superior, para que sejam capa-
zes de competir nos mercados mais
desafiadores. Como explica Arbix, do
Ipea, muitos países agem da mesma
forma. A União Européia tem um projeto
para ampliar os investimentos em
pesquisa e inovação e cada país está sele-
cionando os setores em que tem maior
potencial (leia a entrevista na página 18).

Um dos riscos de qualquer lei que tem
como objetivo transformar uma ativida-
de relevante é não ter de onde tirar os re-
cursos para cumprir tal promessa. Por
essa razão  um artigo estabelece que um
porcentual mínimo dos recursos do Fun-
do Nacional de Desenvolvimento Cientí-
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Cerimônia de anúncio da nova Política Industrial e de Comércio Exterior
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via será aberta para levar os resultados da
pesquisa aplicada para fora da universi-
dade, poupando recursos, pois a inovação
exige financiamento e tem retorno lento.

Financiamento O artigo 5 do projeto de
Lei de Inovação permite preencher uma
lacuna no sistema de fomento às empre-
sas de base tecnológica, afirma Mário
Sergio Salerno, diretor de estudos seto-
riais do Ipea. Quando surge uma nova
empresa com tecnologia de ponta, saída
da universidade, uma incubadora pode
ser o primeiro estágio (leia a matéria na

página 22), mas raramente ela terá escala
para pleitear crédito direto nas linhas
normais do BNDES ou conseguirá dar as
garantias exigidas pelos bancos privados
para fazer um empréstimo. A saída, per-
mitida pela nova lei, será a oferta de
financiamento através de um dos fundos
oficiais de desenvolvimento tecnológico.

De acordo com o texto do projeto,
entidades do governo federal poderão
participar minoritariamente do capital
de “empresa privada de propósito especí-
fico que vise o desenvolvimento de proje-
tos científicos ou tecnológicos para
obtenção de processos ou produtos ino-
vadores”. Esse dispositivo vem ao encon-
tro, por exemplo, do Fundo Tecnológico
(Funtec) recentemente criado pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) para apoiar
financeiramente projetos de natureza tec-
nológica. O banco também vem estudan-
do a criação de instrumento de apoio
específico para o desenvolvimento de
pequenas empresas de base tecnológica.

Ronald Martin Dauscha, presidente
da Anpei, destaca que a Lei de Inovação
abre as portas para maior cooperação en-
tre universidades e empresas, além de
acenar com subvenções e benefícios fis-
cais para firmas que invistam em ino-
vação. Dauscha também é diretor de tec-
nologia corporativa da Siemens do Brasil,
que investiu 100 milhões de reais em
P&D no ano passado, ou 2,2% do seu fa-
turamento bruto de 4,5 bilhões de reais.

A Siemens tem quatro centros de desen-
volvimento em Curitiba, São Paulo, Rio
de Janeiro e Manaus, onde trabalham 330
pesquisadores, e mantém convênios com
universidades e centros de pesquisa,
envolvendo mais 350 pessoas.

Além da Lei da Inovação, tramita no
Senado um projeto de lei do Executivo
que propõe a criação do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Industrial
e da Agência Brasileira de Desen-
volvimento Industrial (ABDI). Ele fun-
cionará como órgão de coordenação das
ações públicas no campo das políticas de
inovação. Outro suporte é a criação de
um banco de dados, num portal da inter-
net, que será colocado no ar em 2005 pelo
MCT. Será uma extensão do banco de
dados do Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecnológico

(CNPq) que já reúne 414 mil currículos
de cientistas e pesquisadores. O novo
banco permitirá que uma empresa saiba
que universidades, institutos de pesquisa
ou pesquisadores têm soluções disponí-
veis para seus problemas tecnológicos,
como informa Roberto Pacheco, do Ins-
tituto Stela de Florianópolis, ligado à
Universidade Federal de Santa Catarina,
que desenvolve o projeto.

Ainda existe um longo roteiro a ser
percorrido para que o Brasil se inscreva
na lista dos países que fizeram da ino-
vação uma ferramenta para mudar o per-
fil da economia. Mas já são notáveis os
avanços no sentido de uma maior sinto-
nia de ações entre governo, academia e
setor privado.

*Com Clarissa Furtado e Lia Vasconcelos, de Brasília

       Fu n d o  N ac i o n a l  d e  D e s e n vo l v im e n to  C i e n t í f i c o  e  Te c n o l ó g i c o
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Dauscha, presidente da Anpei e diretor de tecnologia da Siemens: nova lei facilitará a integração
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Desafios - Uma política de inovação tem de

ser uma política de governo ou uma política de

Estado?

Rodrigues - Deve ser uma política de
Estado, porque implica em mudanças
estruturais e requer muito tempo para
produzir resultados. Mas a ação go-
vernamental é essencial.A experiência
dos países que alcançaram sucesso na
Europa mostra que a coordenação
entre ministérios diferentes é vital pa-
ra o sucesso de uma política de ino-
vação. Envolve ministérios como os
da Indústria, de Ciência e Tecnologia,
de Educação, de Fazenda e de Plane-
jamento. Por vezes até mesmo do
ministério do Emprego, porque a ino-
vação implica numa mobilidade dife-
rente no mercado de trabalho, mas
essa mobilidade tem de se dar com
segurança de emprego, para que os
trabalhadores se empenhem mais
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Pa ra  man te r  o u  me l h o ra r  a s  c o n d i ç õ e s  d e  t r a ba l h o  t emos  d e            ENTREVISTA

União Européia tem uma meta ambiciosa para 2010: dobrar o investimento em pesquisa e
desenvolvimento para que ele alcance valor correspondente a 3% do Produto Interno Bruto.
Em 2000 os países da União Européia firmaram um pacto, que foi denominado Estratégia de

Lisboa, estabelecendo metas para 2010. Eles concluíram que para garantir o salto na inovação tec-
nológica é preciso dirigir o dinheiro para os setores de maior competitividade e criar um sistema de
inovação que envolva governo, universidades, empresas e setor financeiro.

A experiência européia pode ser útil para o Brasil. A economista portuguesa Maria João
Rodrigues, professora do Instituto Superior de Ciência do Trabalho e da Empresa da Universidade
de Lisboa, participou do grupo inicial de implementação da Estratégia de Lisboa e falou sobre o
assunto a Desafios do Desenvolvimento em Brasília, onde fez uma apresentação  para o Conselho
de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República.
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Maria João Rodrigues
Inovar é preciso
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facilmente no processo de inovação.
No quadro atual de globalização, de
abertura das economias e de empresas
extremamente competitivas interna-
cionalmente, somente aumentando a
competitividade será possível criar
novos e melhores empregos.

Desafios – Como conciliar inovação tecnológi-

ca com geração de empregos?

Rodrigues - Não defendemos uma
competitividade baseada em baixos
salários ou na degradação das condi-
ções de trabalho. É preciso manter ou
melhorar as condições de trabalho.
Para que isso aconteça, temos de cons-
truir novos fatores competitivos liga-
dos à qualidade e à inovação em suas
várias dimensões. Não só a inovação
tecnológica do processo, mas a que
resulte em novos produtos e novos
serviços. A inovação do processo é
evidentemente muito importante pa-
ra se aumentar a produtividade, mas
tende a suprimir empregos. Por isso é
preciso que ela resulte em novos pro-
dutos e novos serviços, assim tende a
criar mais e melhores empregos.

Desafios – A senhora quer dizer que a ino-

vação tem de envolver desde a concepção do

produto até o processo de comercialização?

Rodrigues - Claro. Temos de ter em
mente para que mercado e para que
clientes produzimos. Imaginar um
produto ou serviço que corresponda
às necessidades desse mercado, e em
função disso redesenhar todo o cir-
cuito produtivo. Isso é exigido não só
da produção, mas também dos que
concebem e desenham um produto.
Especialmente porque está provado
que a maior parte do valor agregado
de um bem está no seu design, no sen-
tido amplo do termo.

Desafios – Focalizar esforços, pesquisa e

desenvolvimento, é condição para que um país

ganhe espaço para seus produtos de exportação

na economia globalizada?

Rodrigues - Por um lado é necessário
reforçar a base científica de uma ma-
neira geral, para que se possa partici-
par das grandes redes internacionais
de progresso científico. Por outro la-
do é preciso que se faça uma aposta
focalizada naquelas áreas produtivas
onde o país pode ter mais vantagens
competitivas. É muito importante
combinar esses dois movimentos. A
aposta brasileira nos arranjos produ-
tivos locais (clusters) é correta, porque
eles reúnem empresas, universidades,
institutos de pesquisa e instituições
financeiras especializadas. Essa com-
binação resulta numa rede de inova-
ção que ajuda a construir vantagens
competitivas.

Desafios – Países como a China estão ganhan-

do mercado internacional graças à mão-de-obra

barata e não à inovação. Como a União Européia

pensa enfrentar essa concorrência?

Rodrigues – Esse quadro está mudan-
do. Continua baseado em mão-de-
obra barata, mas já começa a mostrar
competência tecnológica adquirida
inicialmente graças a investimentos
estrangeiros. Os chineses já estão en-
contrando soluções próprias e origi-
nais resultantes de inovação. A Euro-
pa tem de caminhar na direção de
novas áreas de especialização, que se-
jam mais sofisticadas e que tenham
competência científica e tecnológica
mais avançada.

Desafios - Os Estados Unidos sempre investi-

ram em pesquisa e desenvolvimento, especial-

mente em ciência pura. Como é esse processo

na Europa? 

Rodrigues – A experiência mostra que
para haver boa pesquisa aplicada é
preciso haver uma boa base de pes-
quisa fundamental. É necessário colo-
car as universidades em condições de
participar dos grandes circuitos de
conhecimento internacional. Mas,
por outro lado, é preciso um grande
esforço na pesquisa aplicada para

        c o n s t r u i r  n ovo s  fa to r e s  c ompe t i t i v o s  l i g ad o s  à  q u a l i d ad e  e  à  i n o va ç ã o  

A União Européia pensou grande ao
definir o objetivo da Estratégia de Lis-
boa, estabelecido na reunião de cúpula
realizada na capital portuguesa em
2000: pretende fazer da economia euro-
péia a mais moderna e competitiva do
planeta, definindo o progresso científico
e tecnológico como essencial para atin-
gir essa meta.

A economista Maria João Rodrigues
esteve na linha de frente do planejamen-
to da área de inovação tecnológica e
atualmente é presidente do grupo de as-
sessoria especial da União Européia em
Ciências Sociais. Também faz parte de
dois grupos de alto nível que apóiam o
presidente da União Européia em análise
econômica e sociedade da informação.
Doutora em economia pela Universidade
Sorbonne, de Paris, foi ministra para
Qualificação e Emprego de Portugal de
1996 a 1997.

Rodrigues não consegue esconder o
seu entusiasmo com os resultados já ob-
tidos com a aplicação da Estratégia de
Lisboa. Um relatório apresentado à Co-
missão da Comunidade Européia em fe-
vereiro registra que foram criados 6 mi-
lhões de novos empregos entre 1999 e
2002 e que a taxa média de emprego na
União Européia subiu de 62,5% para
64,3% no período. Um “inegável suces-
so”. A maior abertura à competição em
setores como o da telecomunicação, o do
transporte ferroviário, o da eletricidade e
o do gás resultou em modernização, na
melhoria da qualidade dos serviços e na
redução dos custos para o consumidor.A
abrangência da rede de internet atingiu
93% das escolas.

O balanço conclui com uma pre-
visão: a aplicação da Estratégia de Lis-
boa poderá resultar num crescimento
adicional do Produto Interno Bruto euro-
peu entre 0,5% e 0,75% ponto porcen-
tual nos próximos 5 anos.

Meta ambiciosa
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bom exemplo disso são os balcões de
atendimento para novas empresas,
que estão em desenvolvimento em to-
da a Europa. A meta é reduzir ao má-
ximo o tempo necessário para se criar
uma empresa. Na Grécia, por exem-
plo, é preciso apenas 24 horas. Para
conseguir esse resultado todos os ser-
viços que estão por trás dos bastidores
têm de ser reorganizados. E para que
isso aconteça tem de haver um projeto
concreto de modernização da admi-
nistração pública que facilite a criação
de empresas. A administração pública
tem de ser gerida por objetivos.

Desafios – Para incentivar o processo de ino-

vação é necessária uma política industrial? 

Rodrigues - A política industrial é
necessária e todos os países desen-
volvidos já tiveram uma, mesmo que
digam que não. Existe um novo con-
ceito de política industrial, que é mais
horizontal. Implica em criar condi-
ções propícias para a inovação e apos-
tar nas empresas inovadoras, onde
quer que elas se encontrem. Em algu-
mas circunstâncias, pode se justificar
que o país escolha alguns setores para
um esforço especial, não para prote-
ger ou favorecer e sim porque são
setores com capacidade multiplicado-
ra. Parece-me que é isso que o Brasil
está fazendo.

Desafios – A União Européia está promovendo

uma agressiva campanha pela inovação tec-

nológica, com metas para o ano de 2010. Quais

são os resultados já conquistados?

Rodrigues - No ano 2000 a União
Européia adotou uma agenda para
tornar-se mais competitiva, mais ino-
vadora e capaz de criar mais e melho-
res empregos e manter a coesão social.
Não é fácil conciliar competitividade,
emprego e coesão social. Chegamos à
conclusão de que a solução é partir
para uma política de inovação muito
ambiciosa.

Desafios – Como está Portugal hoje?

Rodrigues – Temos clusters nas áreas

que inovam, tem também universi-
dades, institutos de pesquisa, institui-
ções financeiras, mas eles não traba-
lham em conjunto. É necessário de-
senvolver a pesquisa em consórcio,
reunindo universidades e empresas
em torno de um objetivo comum, pa-
ra resolver os problemas produtivos
das empresas. É preciso ainda criar
incentivos para que as empresas con-
tratem, ainda que temporariamente,
pesquisadores das universidades. Ra-
pidamente elas descobrirão que essas
pessoas dinamizam o processo de
inovação.

Desafios – É necessário conceder benefícios

f iscais para que as empresas entrem na rota da

inovação? 

Rodrigues – Isso é muito usado na
Europa. Mas os incentivos têm de ser
específicos para as empresas que de-
monstrem que estão investindo com
sucesso na inovação, com resultados
econômicos e aumento da competiti-
vidade.

Desafios – Qual o papel da administração

pública no processo de inovação?

Rodrigues – A administração pública
precisa ser modernizada para fornecer
serviços de maior qualidade para os
cidadãos. Todo o processo interno de
trabalho tem de ser aprimorado. Um

construir vantagens competitivas e
por isso muitas vezes é necessário fo-
calizar as áreas em que o país possa
apostar com vantagens.

Desafios – Qual o papel das universidades

como formadoras de recursos humanos para o

processo de inovação tecnológica? 

Rodrigues – A busca da excelência
tecnológica exige grandes investi-
mentos nas áreas de pós-graduação e
doutoramento, com programas espe-
cializados de alto nível, com capaci-
dade prospectiva para antecipar ten-
dências. Mas além dos recursos hu-
manos avançados é preciso aumentar
o nível geral de educação da popula-
ção. Porque é muito difícil sustentar
um processo de inovação e desenvol-
vimento sem que a população toda
melhore sua qualificação e suba na
escala do processo educativo. Para
termos empresas inovadoras, temos
de ter trabalhadores preparados para
assimilar rapidamente novas tecnolo-
gias, novas orientações do processo
produtivo. Temos portanto de cuidar
da educação básica. É fundamental
que o sistema de educação e for-
mação esteja preparado para ajudar
as pessoas a evoluir ao longo de sua
carreira profissional. Sem esse esforço
de educação há um grande risco de se
criarem ilhas inovadoras, sem que a
maior parte da população acompa-
nhe o processo e sem que a inovação
resulte em maior riqueza e desenvol-
vimento.

Desafios – Por que a senhora propõe a cria-

ção de um sistema nacional de inovação?

Rodrigues – Um país pode ter todos os
componentes do processo de inovação
sem que eles funcionem como um sis-
tema. Os países bem-sucedidos no
processo de inovação foram aqueles
que organizaram um sistema envol-
vendo empresas, universidades, insti-
tutos de pesquisa e o sistema finan-
ceiro. Esses são os quatro componen-
tes básicos de um sistema de inovação.
Muitas vezes um país tem empresas

“É muito difícil sustentar 

um processo de inovação 

e desenvolvimento sem 

que a população toda melhore

sua qualificação e suba na

escala do processo educativo.

Para termos empresas 

inovadoras temos de ter 

trabalhadores preparados 

para  assimilar rapidamente

novas tecnologias”
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de turismo, de automóveis, de tecno-
logia de informação, no setor têxtil e
também  em biotecnologia.

Desafios - E a Europa?

Rodrigues - Na Finlândia é bem co-
nhecido o caso da Nokia. A Irlanda
conseguiu acelerar o crescimento eco-
nômico estimulando arranjos produ-
tivos locais, pois eles são catalisadores
da inovação. Mas os clusters só fun-
cionam se houver infra-estrutura de
base, por exemplo em transporte, e
infra-estruturas avançadas, em teleco-
municações e acesso à banda larga,
bem como fontes de financiamento do
capital de risco. Os recursos humanos
são outra condição fundamental para
o sucesso das empresas inovadoras,

com engenheiros ligados às novas tec-
nologias e pessoal de produção de
nível médio com boa formação.

Desafios – Em que áreas a Irlanda tem vanta-

gens competitivas?

Rodrigues - Tecnologia de infor-
mação, eletrônica, indústria automo-
bilística, serviços financeiros. O país
também começa a fazer alguma coisa
em biotecnologia.

Desafios - Que outros países europeus

foram bem-sucedidos neste esforço de ga-

nhar competit iv idade internacional através da

investimentos focal izados?

Rodrigues - A Holanda já tem uma
longa tradição de política de inovação
que se traduz exatamente por garantir
as duas condições de desenvolvimen-
to a que eu estava me referindo: tem
uma política muito ambiciosa de for-
mação de recursos humanos na área
tecnológica e de gestão, e também tem
uma política sistemática de apoio aos
clusters, aos arranjos produtivos.

Desafios – Quais são as metas e prazos da

União Européia, para o processo de inovação? 

Rodrigues - Bem, uma das metas mais
ambiciosas tem a ver com aumentar a
proporção de investimento em pes-
quisa e desenvolvimento em relação
ao PIB. Nossa meta é atingir 3% do
PIB em 2010.

Desafios - Em quanto está hoje?

Rodrigues - Atualmente, está em
torno de 1,6% ou 1,9% do PIB. Nos
Estados Unidos está acima disso, em
torno de 2,2% do PIB.

Desafios - E de onde virão os recursos para

se chegar a 3% do PIB? 

Rodrigues – Virão de três fontes
diferentes. Do orçamento da União
Européia, mas também do Banco
Europeu de investimentos e dos or-
çamentos dos governos nacionais,
que estão empenhados em fazer um
esforço adicional de mobilização de
recursos para pesquisa e desen-
volvimento. Virão ainda das pró-
prias empresas, pois é fundamental
que elas aumentem seus investi-
mentos em pesquisa e desenvolvi-
mento. É bom lembrar que as em-
presas não investem pela pureza da
pesquisa, mas para reforçar sua
competitividade.

* Participaram as editoras-assistentes Clarissa Furtado 

e Lia Vasconcelos
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Le ia mais sobre a Estratég ia no Porta l  da União Européia na Internet: 

http://europa.eu.int/comm/lisbon_strateg y/index_en.html
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Marcel Malczewski, sócio fundador da Bematech, empresa paranaense fabricante de mini-impressoras para automação comercial e bancária                        
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                   que é líder do mercado sul-americano 
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primeiros anos de vida por causa da falta de planejamento e de
capital de giro, da escolha de ponto comercial inadequado e do
peso da tributação. No caso das empresas nascidas em
incubadoras, a taxa de mortalidade inicial é menor e varia entre
10% e 20%, pois além do espaço físico, têm acesso a serviços de
consultoria em diversas áreas. No Brasil, as incubadoras têm se
revelado um importante apoio nos primeiros passos de uma
pequena empresa e um instrumento eficaz para aproximar os
centros de pesquisa e universidades do mercado, mas os
obstáculos de ordem prática e legal para o bom funcionamento
desse mecanismo ainda são muitos.

A incubação é um instrumento criado por universidades,
governos, prefeituras, organizações não-governamentais ou as-
sociações empresariais que oferece uma série de serviços como
consultoria, especialização, infra-estrutura, capacitação, treina-
mento e suporte técnico-gerencial para apoiar novas empresas.
A incubação pode ser física, e nesse caso os empreendimentos
ficam instalados em módulos dentro da incubadora, ou ocorrer
à distância, processo em que o negócio recebe suporte da in-
cubadora mas não utiliza seu espaço físico.

Crescimento O movimento de incubação existe no Brasil desde
o final da década de 1980 e tem experimentado uma curva as-
cendente desde então. Em 1994 havia somente 19 incubadoras
no país. Hoje são 207 segundo a pesquisa Panorama de 2003,
da Associação Nacional de Entidades de Empreendimentos de
Tecnologias Avançadas (Anprotec). Estão em 23 estados e no
Distrito Federal, com forte concentração no Sul e no Sudeste
(veja o mapa). São cerca de 3,6 mil empreendimentos que se
conectam diretamente ao sistema de incubação e que em-
pregam cerca de 10,2 mil pessoas.

“O caso brasileiro é muito bem-sucedido, o que não deixa

ascida no começo de 1990 numa incubadora, a Be-
matech, uma empresa paranaense, conseguiu superar
os obstáculos que micro e pequenas empresas en-
frentam no Brasil e é líder do mercado sul-americano

na fabricação de mini impressoras para automação comercial e
bancária. Fatura cerca de 120 milhões de reais por ano e expor-
ta seus produtos para a Inglaterra, os Estados Unidos, a
Venezuela e o Uruguai.

Exemplos como esse são raros. Outro é o caso da Bioware, de
Campinas (leia o quadro na página seguinte), que desenvolveu
tecnologia para produzir bio-óleo, um combustível obtido a
partir da biomassa da cana de açúcar. A realidade é muito mais
difícil para empresas que não encontram abrigo nas incubado-
ras. Segundo uma pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) divulgado em agosto,
50% das pequenas e médias empresas não sobrevivem ao dois

Geografia da criação
Número de incubadoras em operação nas várias
regiões do Brasil

8

8

BRASIL 207

24

71

96

Fonte: Panorama 2003 da Anprotec
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Ma is da metade das 207 incubadoras ex istentes no Bras i l  são de base tecno lóg ica

de ser uma surpresa, pois o Brasil tem pouca experiência com a
cultura de inovação”, afirma Evando Mirra, presidente do Cen-
tro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), uma organização
social sediada em Brasília que dá consultoria para o Ministério
de Ciência e Tecnologia (MCT).

O sucesso das incubadoras depende muito de investimento.
Hoje, os maiores financiadores desses projetos são as universi-
dades, os centros de pesquisa, os governos estaduais, as prefei-
turas municipais, o Sebrae e o Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico (CNPq). Só o Sebrae aprovou
237 projetos em 2002, somando um investimento de 13 mi-
lhões de reais. “Temos priorizado regiões que necessitam pro-
mover o desenvolvimento científico e social. As incubadoras
são importantes porque formam uma nova geração de em-
preendedores”, diz Paulo Alvim, gerente de inovação do Sebrae.
Para colocar em prática a idéia de fomentar o desenvolvimento
regional, a entidade decidiu descentralizar seus editais. De acor-
do com essa nova política, em 2004 já foram lançados editais no
Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Per-
nambuco, Pará, Amazonas, Roraima, Goiás, Distrito Federal,
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.Até o final do ano os outros
estados terão sido atendidos.

O Prpgrama Nacional O Programa Nacional de Apoio a Incu-
badoras de Empresas (PNI), que existe desde 1998 e é coorde-
nado pelo MCT, oferece mais incentivos. Com objetivo geral de
fomentar a consolidação e o surgimento de incubadoras de em-
presas que contribuam para acelerar o processo de criação de
micro e pequenas empresas de base tecnológica, o PNI tem pa-
ra esse ano um orçamento de onze milhões de reais, vindos do
Fundo Verde e Amarelo e do Fundo Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico, sendo  sete milhões de reais
para serem investidos em incubação e outros quatro milhões
para parques tecnológicos. O dinheiro deverá ser usado para
dar apoio às empresas pertencentes a redes estaduais e regionais
de incubadoras, a eventos, ao desenvolvimento de um portal de
micro e pequenas empresas inovadoras e a programas de capa-
citação de empreendedores, entre outras ações.

Além do dinheiro necessário para que a incubadora saia
do papel, um jogo de forças deve ser equacionado. O Centro
Incubador de Empresas Tecnológicas (Cietec), a maior incu-
badora da América Latina, com 99 empresas nas áreas de bio-
medicina, biotecnologia, energias alternativas, tecnologia da
informação, novos materiais, telecomunicações e química, é
um exemplo. O Centro, que fica na Cidade Universitária de
São Paulo, é fruto de um convênio entre a Secretaria da Ciên-
cia e Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo do
Estado de São Paulo, o Sebrae-SP, o MCT, a própria Uni-
versidade de São Paulo, o Instituto de Pesquisas Energéticas e
Nucleares e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas.“Acredito na

Fábrica de 
combustível limpo

O Brasil desenvolveu uma tecnologia inovadora no agro-
negócio: a produção de bio óleo a partir da queima da biomassa
da casca, do bagaço e da palha de vegetais. E a Bioware, uma em-
presa de Campinas, no interior de São Paulo, que surgiu na incu-
badora de base tecnológica Incamp, da Universidade de Campinas
(Unicamp), é a única no Brasil que detém o conhecimento do
processo. Há empresas que fazem o mesmo no Canadá, nos
Estados Unidos, na Europa, na Austrália e em Cuba. “Esta é uma
tecnologia limpa e ecologicamente correta. O petróleo um dia irá
acabar e o Brasil detém vantagem competitiva já que é rico em
biomassa, que pode substituir o combustível fóssil no uso indus-
trial”, diz José Dílcio Rocha, um dos fundadores da Bioware.

Para o desenvolvimento da tecnologia já foram investidos
cerca de 500 mil reais provenientes de instituições como a Fun-
dação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e
a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). “Para que pos-
samos produzir em escala industrial será preciso investir ainda
entre um e dois milhões de reais”, diz Rocha, que está em busca
de um investidor.

A Bioware nasceu depois de oito anos de pesquisa dos seus
três sócios engenheiros. Em março de 2002 eles souberam que
haviam sido admitidos na incubadora e começaram o processo
para abrir a empresa. Como é comum no Brasil, a empreitada não
foi nada fácil (leia matéria na página 28). O mais complicado
foi definir o objeto social da Bioware.“Como classificar uma em-
presa que se propõe a desenvolver um processo tecnológico ino-
vador? Depois de cinco meses e meio de muito vai e vem chega-
mos a um acordo e a empresa foi finalmente aberta”, lembra o
empresário.

O período de incubação foi fundamental para o sucesso do
empreendimento, que deve fechar o ano com um faturamento de
300 mil reais. Segundo Rocha, o ambiente das incubadoras pro-
porciona a troca de experiências e a superação das dificuldades
iniciais, como o entendimento e a prática dos conceitos empre-
sariais.“Temos de aprender a participar de reuniões, a conversar
com clientes, com fornecedores, com investidores, a fazer proje-
tos e a captar recursos. A incubadora oferece um MBA prático.”

Depois que sair da Incamp, a Bioware deve passar por um
período de pós-incubação, conceito novo, ainda não adotado por
todas as incubadoras. A empresa mudará para um lugar maior e
continuará usando a consultoria da Incamp.

O caso da Bioware, nascida na Unicamp, 
única empresa brasileira produtora de bio óleo
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tecnologia, nanotecnologia, energias alternativas e tecnologia
da informação, entre outras. Em troca de uma taxa mensal que
varia de acordo com a incubadora, as empresas têm direito a
uma malha de proteção que inclui laboratórios, consultorias
técnicas, administrativas e operacionais, salas de reunião e
auditórios e serviços de portaria, recepção e limpeza por um
prazo médio de três anos. Além disso, algumas incubadoras
auxiliam os novos empreendedores na obtenção de alvarás
nas prefeituras locais e na vigilância sanitária, na solicitação
de incentivos fiscais, no planejamento dos negócios e no re-
gistro de marcas e patentes no Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI).

A Bematech é um exemplo de como o suporte de uma
incubadora pode ser decisivo. A partir de duas teses de mestra-
do em engenharia – uma feita por Marcel Malczewski, diretor-
presidente da empresa, e outra por seu sócio, Wolney Betiol –,
foi desenvolvido um projeto de uma impressora para telex. Para
colocá-lo em prática, os colegas de mestrado procuraram, em
1989, a recém-inaugurada Incubadora Tecnológica de Curitiba

grandiosidade desse movimento, mas a verdade é que as
incubadoras brasileiras estão assentadas em modelos um
pouco frágeis. Elas precisam ter um conselho deliberativo au-
tônomo e têm de ter participação nas empresas mesmo depois
de elas saírem da incubação. Esse é o caminho da auto-susten-
tação”, acredita Sérgio Risola, gestor do Cietec. De acordo
com o Panorama 2003  66% das incubadoras em operação
têm  vínculo formal com universidades e centros de pesquisa
(veja a tabela na página seguinte).

“A incubação tem um papel fecundante, desperta vocações
e  também mostra que é possível dominar a máquina da ino-
vação e desenhar trajetórias criativas na geração do novo. Ela
cumpre um papel pedagógico ao mostrar que somos capazes
de gerar resultados”, afirma Mirra. Segundo ele, muitas em-
presas não existiriam se não fossem as incubadoras. “Elas ge-
ram um ambiente acolhedor”, diz.

Isso se reflete no fato de que das 207 incubadoras existentes
hoje no Brasil 52% são de base tecnológica e estimulam o de-
senvolvimento de produtos em áreas de vanguarda como bio-
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Sergio Wigberto Risola, diretor do Centro Incubador de Empresas Tecnológicas (Cietec), no laboratório de eletrônica
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correr atrás do capital de risco, mas normalmente ele não é apli-
cado em empresas incubadas”, diz Sales. “Por melhores que
estejam os indicadores dos planos de negócios das empresas, os
gestores de capital de risco no Brasil apenas investem em
empresas cujo faturamento seja de pelo menos dois milhões de
dólares anuais”, afirma Risola, o gestor do Cietec.

Regulamentação Não é, no entanto, somente a falta de investi-
mentos que preocupa os especialistas.A falta de uma política de
incentivos fiscais também incomoda.“Ainda há muito desafios
para as empresas incubadas. Falta uma política de incentivos
fiscais e a regulamentação do setor é necessária”, diz Angélica
Salles, que é gerente da incubadora da Fundação Biominas
especializada em biotecnologia. O MCT promete que essas
questões estarão resolvidas até o final do ano.A lei de inovação,
encaminhada ao Senado no final do semestre passado para
votação, romperá as barreiras burocráticas que atrapalham os
pesquisadores e empresários envolvidos com a atividade, esti-
mulando a criação de empresas inovadoras.

Para José Eduardo Azevedo Fiates, presidente da Anprotec,
“em dois ou três anos depois de sua implementação já podere-
mos ver resultados”. Quanto à política de incentivos fiscais, diz
Francelino Grando, Secretário de Desenvolvimento Tecnógico
do MCT, a expectativa é de que estejamos com o projeto de Lei
de Inovação pronto até a primeira quinzena de outubro para
que ele possa ser votado e já incida sobre o exercício de 2005”.
Mas as eleições municipais poderão atrapalhar esta previsão.
Segundo ele, a lei de inovação elege a incubação como prio-
ritária para a interação entre as universidades, os institutos de
pesquisa e o setor produtivo.“O sistema de incubação que não
propicia a inovação se afasta do rumo mais adequado para a
geração de renda qualificada.” O grande desafio, diz ele, é fazer
com que as incubadoras não sejam vistas apenas como labo-
ratórios bem-sucedidos mas como elementos de dinamização
do desenvolvimento econômico e tecnológico das regiões onde
estão implantadas.

(Intec), ligada ao Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar).
Lá, a Bematech permaneceu incubada por dois anos, período
em que o primeiro projeto foi aprimorado. Simultaneamente,
Betiol e Malczewski desenvolveram uma mini impressora de
automação bancária e comercial. Foi com ela que a empresa
deslanchou, facilitando a vida de milhares de caixas de super-
mercado que  puderam contar com uma impressora rápida.

A Bematech ocupa um prédio de três mil metros quadrados
em Curitiba, no Paraná, e a expectativa é de que ela exporte
cerca de um milhão de reais neste ano para os Estados Unidos,
o maior mercado da empresa fora do Brasil.“A incubadora teve
papel fundamental no início da empresa, principalmente, por
causa dos laboratórios da Tecpar, usados para a concretização
dos nossos projetos, e também pelo suporte administrativo e
das salas de reunião”, diz Malczewski. Ele acredita que o sistema
de incubadoras é um dos caminhos para a promoção da ino-
vação, mas acha que muitos obstáculos ainda têm de ser su-
perados. Um dos maiores desafios, em sua opinião, é a atração
de investimentos.

A própria Bematech, que hoje emprega 300 pessoas, teve di-
ficuldades. No começo dos anos 1990, os sócios procuraram al-
gumas instituições financeiras de fomento em busca de finan-
ciamento para o projeto. Uma delas foi o Banco de Desenvolvi-
mento do Estado do Paraná, que acabou sendo liquidado, o
BNDES e o Banco do Brasil. “Vivíamos, então, sob o governo
Collor, e o panorama estava realmente muito complicado. Não
conseguimos o apoio das entidades de fomento a que recorre-
mos”, conta Malczewski. A alternativa foi buscar outras formas
de investimento e o resultado não tardou. Um investidor
paranaense interessou-se pelo projeto e formou um grupo que
aplicou 150 mil dólares no negócio, viabilizando a Bematech.

“O grande gargalo é a falta de dinheiro”, afirma Davi Sales,
gerente da incubadora de empresas de base tecnológica da
Unicamp, a Incamp. Sales explica que há recursos disponíveis
na fase de desenvolvimento dos projetos, mas a fonte seca
depois do protótipo pronto. “Essa é a hora em que temos de d

Alianças para o crescimento
Os laços das incubadoras com diferentes instituições de pesquisa

Têm vínculo com universidades públicas

Têm vínculos com universidades privadas 

Têm vínculos com centros de pesquisa públicos

Têm vínculos com centros de pesquisa privados

54%

33%

10%

3%

Base: 113 incubadoras que responderam à pergunta no questionário. Fonte: Panorama 2003 Anprotec
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inovação responde por cerca de 50%
do crescimento econômico de longo
prazo dos países industrializados,
segundo a Organização de Coope-

ração para o Desenvolvimento Econômico
(OCDE). Geração de emprego e renda, cresci-
mento sustentável e competitividade no cenário
internacional estão associados à capacidade de
inovar. Embora centrada na empresa, a cultura
inovativa movimenta malha mais ampla e com-
plexa em toda a sociedade, estimula a educação
em todos os níveis, demanda a pesquisa e
desafia a criatividade, torna o próprio mercado
um terreno de embate e exercício da cidadania.
É um fato social total, se quisermos empregar a
expressão de Marcel Mauss.

No Brasil vivemos um paradoxo. Nossa ca-
pacidade de inovar é reafirmada em cada es-
paço onde é tentada. E, contudo, os espaços de
inovação permanecem minoritários e disper-
sos, desenham um arquipélago cuja lentidão de
crescimento ignora as lições de sucesso e os
trunfos de que dispomos. É claro que existem
dificuldades. O contexto regulatório e macro-
econômico, o sistema de educação e capaci-
tação, a infra-estrutura em comunicação e a
dinâmica de mercado, fatores determinantes no
processo, apresentam entre nós as insuficiências
e os desacertos conhecidos.

É verdade que essas condições limitam as
possibilidades de estabelecer pesquisa em rede
empresarial, consolidar a base tecnológica e
científica do país e utilizar plenamente o poten-
cial nacional de gerar, difundir e incorporar
conhecimento no processo de produção. Mas é
também verdade que, apesar de todos os
obstáculos, e nesse mesmo contexto, sucessos
singulares reafirmam a força transformadora da
inovação e nossa capacidade de fazê-lo. E é tam-
bém verdade que cabe a nós a transformação
dessas condições, em direção a um ambiente
favorável ao acesso à contemporaneidade.

Os resultados de uma postura inovadora
manifestam-se em todo o país. Talvez com
maior visibilidade nas conquistas da Petrobras
ou da Embraer, mas também fertilizando o

semi-árido nordestino no cluster de fruticultura
na região de Petrolina; gerando um pólo de alta
tecnologia em eletrônica e telecomunicações
em Santa Rita do Sapucaí; aumentando a com-
petitividade do setor de papel e celulose com o
seqüenciamento do genoma do eucalipto; em
rede de empresas, universidades e institutos de
pesquisa; ou transformando uma pequena
fábrica do interior de Santa Catarina na maior
indústria de motores elétricos da América
Latina, presente em mais de 50 países.

Não cabe aqui um inventário, mas deve-se
lembrar que são invariantes, em todos os exem-
plos, a aposta no conhecimento e a ocupação
inteligente de mercado. É necessário que essa
cultura se difunda, que a estrutura produtiva
evolua em direção a bens de maior valor agrega-
do, que se articulem as competências e que as
empresas confiram maior prioridade às ativi-
dades tecnológicas em suas estratégias.

Sabemos que isso exige atuação do Estado.
Por um lado, propondo à sociedade uma
mudança cultural para valorizar a inserção das
atividades científicas e tecnológicas no cotidi-
ano, dentro de uma estratégia de longo prazo.
Por outro, definindo políticas para promover a
interação entre os agentes e o desenvolvimento
de tecnologias nas empresas. Essas mudanças,
estruturais, não são passíveis de realização pelas
livres forças do mercado, pressupõem o Estado
como promotor de uma nova agenda.

É o que sinalizam hoje as propostas de uma
política industrial, tecnológica e de comércio
exterior, de uma lei da inovação e de novos
instrumentos de incentivo. É neste quadro que
se coloca o convite ao grande esforço coletivo
de articulação e mobilização das competências
e das vontades. Construímos um acervo
notável de realizações e demonstramos que
sabemos inovar. Atingimos um estágio inédito
de competência científica e dispomos de massa
crítica para sonhar mais alto.A grande transfor-
mação está a nosso alcance.

Evando Mirra de Paula e Silva é Presidente do Centro de Gestão e

Estudos Estratégicos (CGEE), ex-presidente do CNPq.

Uma transformação possível
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Estudo do mostra que o Bras i l  l idera a l ista dos

países que cr iam maiores d i f icu ldades para abr ir

uma empresa. É um dos grandes obstáculos para

que pequenos negócios entrem na economia formal

brir uma empresa, pequena, média ou grande, no Brasil, é como
participar de uma gincana. É preciso ter disposição para cumprir
cerca de 17 procedimentos, comparecer em até 15 órgãos do gover-
no, ter tempo e dinheiro de sobra. Para se ter uma idéia da dimensão

do problema da burocracia nesse campo, um estudo realizado pelo Banco
Mundial esse ano, denominado Doing Business (fazendo negócios), indica que
qualquer mortal interessado em abrir um empreendimento no Brasil tem de
desembolsar, por baixo, 274 dólares em taxas e tributos, além de esperar uma
média de 155 dias para abrir as portas.

O levantamento aponta que o Brasil ocupa o sexto lugar, entre 133 países
pesquisados, em matéria de demora para a abertura de uma empresa. O
tempo gasto nos trâmites burocráticos é o triplo da média mundial, que é de
49 dias. Na Austrália, por exemplo, em dois dias se abre um negócio, e nos
Estados Unidos são necessários cinco dias (veja tabela na página seguinte). Para
fechar uma empresa brasileira são necessários 10 anos. É o segundo processo
mais lento do mundo. Perde apenas para a Índia, com 11,3 anos.

O estudo do Banco Mundial leva em conta a realidade dos principais cen-
tros financeiros de cada país. No caso do Brasil o cenário foi a cidade de São
Paulo. A situação da capital paulista é emblemática e reflete muito do que
acontece ao longo do território, embora em algumas capitais o problema este-
ja minimizado, como é o caso de São Luís, no Maranhão, onde é possível abrir
um empreendimento em seis dias.

O périplo é longo não apenas por envolver várias etapas a serem cumpridas,
mas também devido a inúmeros imprevistos que normalmente acontecem no
meio do caminho. Um processo em fase final de deferimento pode retornar ao
ponto inicial se uma assinatura tiver algum detalhe diferente da que consta na
carteira de identidade, por exemplo, ou ainda se houver qualquer pequena
rasura ou termo incorreto.

As dificuldades enfrentadas pelos empreendedores brasileiros não ocu-

A dura vida do

P o r  C l a r i s s a  F u r t a d o , d e  B r a s í l i a

empreendedor

A
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“As exigências são repetitivas e falta orientação para o
empreendedor”, afirma Carlos Gastaldoni, secretário de De-
senvolvimento da Produção do MDIC e coordenador do grupo
de trabalho. Segundo ele, a legislação foi feita com foco em cada
um dos órgãos envolvidos, sem uma visão geral do processo e
sem pensar no cliente. Grande parte da demora deve-se ao fato
de que os órgãos responsáveis por autorizar o registro não con-
versam entre si. Assim, o potencial empresário tem de fornecer
os mesmos dados e documentos a cada um deles. E precisa
esperar que se cumpra cada etapa para iniciar outra.

Burocracia Os contadores são as figuras que mais conhecem o
duro dia-a-dia das filas da burocracia. “A sensação é de que a
cada ano fica mais difícil abrir um negócio. Em Brasília, costu-
mamos gastar de 40 a 60 dias para cadastrar uma empresa e
outros 3 a 4 meses para que ela possa funcionar”, comenta o
contador Leo Arksy, da empresa de contabilidade Welmaso, de
Brasília.

A questão é importante porque impacta a pauta de cresci-
mento sustentável do Brasil a longo prazo. A burocracia é um
dos motivos da alta taxa de informalidade dos negócios no país,
hoje na casa dos 40% do Produto Interno Bruto (PIB), de acor-
do com o Banco Mundial. Segundo um estudo do Instituto
Análise de Ribeirão Preto, realizado no final do ano passado a
pedido do Ministério da Fazenda, de um total de 640 em-
preendedores informais do estado de São Paulo, 21,5% não
pensavam em legalizar suas atividades por causa das dificulda-
des burocráticas, 24,6% devido ao alto custo financeiro e 18,5%
devido ao tempo gasto no processo.

O argumento explica a ênfase especial ao tema pedido pelo
ministro Luiz Fernando Furlan, do MDIC, ao grupo de traba-
lho interministerial, e também a inclusão do tema na lista de
medidas da nova Política Industrial. “Mas não adianta esperar
que o Estado sozinho conduza o processo de mudanças. A
pressão da sociedade é fundamental”, alerta o cientista político
Sérgio Abranches. (leia o quadro na página ao lado)

Entidades representativas do público empresarial já estão se
movimentando nesse sentido. O Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), por exemplo, elaborou
um ante projeto de lei, a ser apresentando ao Congresso ainda
em 2004, redefinindo o Estatuto das Micro e Pequenas

pavam a agenda pública desde o final da década de 1980,
quando foi criado o Ministério da Desburocratização (leia  o

quadro na página ao lado). Agora, um grupo de trabalho do
governo federal, capitaneado pelo Ministério do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), está
incumbido de realizar um diagnóstico dos principais entraves
no registro empresarial, e de implementar soluções que mini-
mizem o martírio de potenciais empreendedores. O primeiro
passo foi a realização de um workshop em maio, reunindo
membros do governo federal e outros setores envolvidos no
processo em instâncias estaduais e municipais. No evento
foram debatidas experiências internacionais de desburocrati-
zação e iniciativas locais bem-sucedidas. Também foram
esboçadas sugestões de atuação em nível federal.

Os melhores e os piores
Dias necessários para abrir uma nova empresa

Austrália  2 Canadá  3 Estados Unidos  5 Itália 13 Argentina  32 México 58    Índia 89 Brasil 155 Laos 198 Haiti 203
Fonte: Banco Mundial
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O contador Leo Arsky, de Brasília: “cada ano fica mais difícil abrir um negócio”
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Empresas e fazendo outras propostas. (Leia o quadro na página

32). Interessados no assunto não faltam. O número de em-
preendedores no país é crescente. O Brasil passou de sétimo
colocado, em 2002, para o 6º lugar, em 2003, na pesquisa Global
Entrepreneurship Monitor, feita pela London Business School,
sobre o nível da atividade empreendedora em todos os conti-
nentes. No ano passado, 12,9% da população estava envolvida
em alguma ação empreendedora, formal ou informalmente.

A criação de um cadastro único de empresas, reunindo
informações da Receita Federal e das secretarias de fazenda

O principal legado deixado pelo Minis-
tério da Desburocratização foi a criação de
um regime especial para as micro e pequenas
empresas que tem sido aperfeiçoado desde
que foi incluído na Constituição Federal de
1988. A simplificação dos procedimentos de
licitação e a criação dos juizados de pequena
causa, hoje Juizados Especiais, também de-
rivam do extinto ministério.

Francisco Gaetani, assessor do represen-
tante residente do Programa das Nações Uni-
das para o Desenvolvimento (Pnud) e especia-
lista em burocracia alerta:“Enquanto o mundo
real nos diz que a lei tem de ser genérica e
simples, o que acontece no Brasil é o con-
trário. Existe um emaranhado legal desastroso
para o empresariado”.

relação de troca de favores por parte do Es-
tado e da Igreja”, diz.“Quando isso foi trans-
crito para o sistema legal e burocrático, criou-
se um sistema baseado em grande parte na
desconfiança. E aí passaram a existir duas
maneiras de fazer as coisas: o método buro-
crático e o jeitinho brasileiro.”

Países como Inglaterra, Canadá e Aus-
trália onde a confiança no governo e no indiví-
duo é alta, apresentam controles burocráticos
mínimos. Já naqueles com baixo nível de con-
fiança, seja nos governos ou nas pessoas, co-
mo é o caso dos países da América Latina, a
burocracia é bem mais pesada.

O sociólogo norte-americano Peter Evans,
professor da Universidade da Califórnia, diz
que é impossível um país viver sem uma estru-
tura burocrática. O grande desafio é equilibrar
a relação da burocracia com o sistema produ-
tivo e com o poder público, de forma a não iso-
lar a máquina estatal no Olimpo, distante da
sociedade.“O isolamento leva à desfunciona-
lidade e a uma certa arrogância do poder pú-
blico”, diz.

A principal dificuldade em derrubar o es-
quema burocrático em países como o Brasil é
a longa cadeia de níveis hierárquicos benefi-
ciados. Já foram feitos vários esforços para
diminuir a burocracia, a maioria sem grande
sucesso. O país já teve até um Ministério da
Desburocratização, durante a década de
1980, além de ter passado por mais de uma
reforma administrativa.

Em pleno século XIX o empresariado já re-
clamava do pesado estilo burocrático brasilei-
ro. Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de
Mauá, era um dos principais líderes desse mo-
vimento. Inconformado com a centralização ad-
ministrativa, não se furtava a lamentar que  tudo
dependesse de autorização governamental, pou-
co sobrando para a iniciativa individual. O sím-
bolo desse período era o chamado alvará ré-
gio, ou seja, a autorização do rei para qualquer
empreendimento de caráter empresarial. Não
se usa mais o termo “régio”,mas o  alvará con-
tinua a ditar o tom: qualquer empreendimento
ainda depende de  autorização do Estado.

Naqueles tempos, a centralização excessi-
va era explicada pela necessidade de consoli-
dação de um país unificado, integrado territo-
rialmente. Em Portugal, assim como outros
impérios similares, o rei cuidava do seu domí-
nio com a ajuda de gente da corte e de fun-
cionários, que lhe prestavam obediência e ser-
viços e eram recompensados com vantagens e
prestígio. Criou-se assim uma rede burocrática
formada por parentes, amigos, militares e
funcionários com poder decorrente da intimi-
dade com o rei e não do próprio mérito.

Para o cientista político Sérgio Abranches
a herança portuguesa poderia ter sido adapta-
da, mas isso não aconteceu porque a estrutura
política brasileira surgiu já com a cultura do
favoritismo.“Desde a organização da socieda-
de escravocrata até as relações entre a elite e
os homens livres da época colonial havia uma

A origem da burocracia brasileira

estaduais e municipais é o desejo daqueles que defendem um
processo menos complexo na constituição de empresas no
Brasil. O Sebrae, a Federação Nacional das Empresas de
Serviços Contábeis (Fenacon) e o Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) já definiram essa demanda como a prin-
cipal em sua pauta de reivindicações. O conceito one stop shop
(algo como loja de parada única) já funciona em vários países
desenvolvidos.A unificação das informações fiscais é, inclusive,
uma exigência da Emenda Constitucional 42, aprovada na
Reforma Tributária do ano passado.

Sergio Abranches: “A burocracia deu margem 

ao  surgimento do jeitinho brasileiro”
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A  adoção de  um cód igo ún i co  de  c lass i f i cação econômica  de  empresas fac i l i t a r i a          

Para diminuir de forma radical o peso da
informalidade na economia, além de se facili-
tar o procedimento para abertura de empresas,
deve haver novas formas de tributação, menos
pesadas e mais simples, para as micro e
pequenas empresas.A Reforma Tributária abriu
espaço para uma ampla discussão ao prever a
elaboração de uma lei complementar para o
setor. O Sebrae adiantou-se e elaborou um ante
projeto de lei, definindo novas regras tribu-
tárias e regulamentando estímulos para as
empresas, como o crédito facilitado, um aces-
so maior às compras governamentais, e facili-
dades para a exportação e para a aquisição de
tecnologia.

Idéias para facilitar a 

A entrada única de dados cadastrais é a regra, por exemplo,
no Canadá, que também já admite o preenchimento de for-
mulários pela internet. Assim, em apenas dois dias, é possível
obter o registro. O empreendedor se compromete a enviar, por
correio, um único documento: o contrato social da empresa.

No Brasil, embora esteja previsto em lei, o cadastro único
ainda está longe de se tornar realidade. Ainda está apenas no
plano da discussão. Depois que a Receita Federal realizou, em
julho, um encontro de administradores tributários, foram assi-
nados dois protocolos estabelecendo metas e compromissos
para viabilizar o projeto. Segundo o coordenador-geral de fis-
calização da Receita, Paulo Ricardo de Souza Cardoso, estados
e municípios terão até 30 de setembro para apresentar um diag-
nóstico da situação e o que seria necessário para a unificação.
“Temos disparidades nas regras locais e também na estrutura
tecnológica. Em São Paulo, por exemplo, o registro de empresa
é regulado por lei estadual e, por isso, terá de ser aprovada uma
nova lei que possibilite o cadastro único”, explica.

A adoção de um código único de classificação econômica de
empresas é outra medida fundamental para a viabilização do
projeto. A Classificação Nacional de Atividade Econômica
(CNAE – Fiscal), criada em 1994 e atualizada em 2002, foi
sendo paulatinamente usada pelos diversos ministérios. Ela
torna possível o uso de um mesmo código de atividade em todo
o país e viabiliza o cadastro único. A classificação segue o
padrão da Organização das Nações Unidas, o que facilita a
comparação de informações brasileiras com dados mundiais.
Nem todas as cidades, porém, a utilizam e, naquelas em que já é

empregada, falta uniformidade. Algunas aplicam os três pri-
meiros algarismos da classificação, enquanto outras elencam
até seis. Na Receita Federal o padrão é o uso dos quatro primei-
ros números. Na esfera federal, cogita-se que o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE) poderia coordenar
uma central de codificação de atividades econômicas.

Unificação de códigos O código da CNAE também poderia ser
usado para cruzamento com as atividades listadas nos planos
diretores das cidades. Isso facilitaria a concessão dos alvarás de
funcionamento e serviria para orientar a necessidade de fisca-
lizações e licenças específicas. Na cidade de São Paulo está
sendo elaborado um software que determinará, por exemplo, a
necessidade de uma vistoria ambiental com base no código.

Além do cadastro único existem outros problemas. Faltam
informações sistematizadas e de fácil compreensão sobre o pro-
cedimento a ser adotado pelos interessados em abrir empresas,
principalmente porque as regras variam de cidade para cidade,
de estado para estado. O Sebrae tem desempenhado um papel
importante nessa área. “É preciso unificar as regras”, sugere o
presidente do CFC, José Martonio Alves Coelho.

Como se não bastasse o tortuoso caminho até a obtenção do
registro da empresa, os futuros empresários precisam munir-se
de persistência para conseguir autorizações de funcionamento
das instâncias locais, como a prefeitura, o corpo de bombeiros e
a vigilância sanitária. Dos 152 dias registrados no estudo do
Banco Mundial, 120 são gastos nos procedimentos de fiscaliza-
ção e vistoria pra a obtenção das licenças vinculadas ao alvará

A vendedora ambulante Elizabeth Martins, de Brasília floricultura fechada por falta de alvará
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        a  concessão dos a l varás  de  func ionamento  e  or i en tar i a  os  f i sca i s  

As mudanças dependem de um acerto
entre União, estados e municípios para que a
perda na arrecadação seja compensada.
“Temos de evitar a migração das pequenas
empresas  para o regime especial e também
a possibilidade de que empresas demitam
para recontratarem seus funcionários como
pessoas jurídicas especiais”, diz Cardoso.

A vendedora ambulante Elizabete Martins,
que trabalha no centro de Brasília, seria uma
das beneficiadas. Ela já abriu uma floricul-
tura, mas como funcionava sem alvará ela foi
fechada pela fiscalização.“Gostaria de voltar
a trabalhar com minha empresa, mas sem
crédito e sem incentivo fica difícil”, lamenta.

que exercem  atividade econômica como tra-
balhadores autônomos, que não regularizam
sua situação por causa da burocracia e da alta
carga tributária. Pensa-se em estabelecer uma
renda máxima, provavelmente em torno de 3
mil reais por mês, para o registro por meio do
Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou de um
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
especial, a ser criado.As pessoas pagariam um
único imposto, de alíquota reduzida, menor ou
igual à do Simples. “O objetivo é, também,
incentivar a contratação de funcionários e a
contribuição previdenciária”, diz o coordena-
dor-geral de fiscalização da Receita Federal,
Paulo Ricardo de Souza Cardoso.

“A Lei Geral será um novo marco regula-
tório para o setor. O que propomos é que as mi-
cro e pequenas empresas possam pagar um
único tributo, que seria dividido entre as três
esferas federais, com alíquotas variando de
acordo com o faturamento”, explica o coorde-
nador executivo de elaboração do anteprojeto
no Sebrae, Ricardo Tortorela. Atualmente, as
pequenas empresas contam com o Sistema In-
tegrado de Pagamento de Impostos e Contri-
buições das Microempresas e Empresas de Pe-
queno Porte (Simples) no nível federal e com
pelo menos 20 sistemas especiais estaduais.

O governo federal também estuda uma
maneira de formalizar milhares de pessoas

regularização dos pequenos empresários

de funcionamento. A falta de fiscais em muitas cidades adia a
vistoria. Em Brasília houve casos em que, para agilizar o proces-
so, o empreendedor teve de ir ao corpo de bombeiros com seu
próprio carro para buscar o técnico, já que faltam viaturas.

Fiscalização Qual seria uma possível solução? Para André
Spínola, consultor de tributos e desburocratização do Sebrae,
deveriam ser criadas classificações mais precisas das atividades
de acordo com o risco potencial que elas oferecem para a so-
ciedade. Assim, as fiscalizações se concentrariam nos negócios

em que há, de fato, perigo de acidentes. Outra hipótese seria dar
ciência ao empreendedor de todas as obrigações a cumprir em
relação à segurança da atividade. Ele assinaria um termo de
responsabilidade comprometendo-se a executá-las em deter-
minado período de tempo. Dessa forma, a firma poderia iniciar
suas atividades mais rapidamente.

Não é apenas o nascimento de um empreendimento que
envolve tantos meandros. Os processos de fechamento ou
alteração das condições jurídicas são compostos por rituais
ainda mais cansativos. O prazo de dez anos citado pelo Banco
Mundial para dar baixa de um estabelecimento é conseqüência,
em grande medida, da exigência de certidões negativas pelo
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), da Pro-
curadoria Geral da Fazenda Nacional, da Receita Federal e do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Uma alter-
nativa para resolver o problema seria a eliminação de todas
essas certidões. O empresário  daria baixa na Junta Comercial e
avisaria aos órgãos envolvido que  cobrariam eventuais dívidas.

A redução do prazo de abertura e encerramento de empre-
sas no Brasil ainda vai demorar. Contando com aprovações de
projetos de lei no Congresso, investimentos em informatização
e, sobretudo, uma cooperação entre os governos, serão precisos
pelo menos três ou quatro anos, se tudo correr bem. Mas ques-
tões complexas muitas vezes são resolvidas com soluções mar-
cadas pela simplicidade, quase óbvias. Enquanto as mudanças
estruturais não aparecem, foram criadas em dez cidades, com o
apoio do Sebrae, as Centrais Fáceis, que  reúnem escritórios dos
órgãos envolvidos no registro num único local.

Cardoso, da Receita: proposta para diminuir a informalidade
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C a r l o s  A l b e r t o  D ó r i a  ARTIGO

á domínios da atividade humana on-
de se credita a criação apenas ao “gê-
nio”. A pintura, por exemplo, e, den-
tro dela, Picasso. Mas a ação do “gê-

nio” sempre se apóia em relações sociais que
favorecem a inovação.

Tome-se o caso da gastronomia, cuja meta
é a busca do prazer através da alimentação e
que sempre se conforma ao espírito da época
com o seu gosto, o seu modo de comer e as
técnicas propícias.

O seu boom no mundo moderno nos remete
ao século XVIII, quando Antonin Carême
(1783-1833), primeiro artífice da Grande Co-
zinha francesa, ofereceu à sociedade de cortes a
refeição – esse objeto capaz de mobilizar a vi-
são, o paladar, o olfato e o tato – como força
centrípeta da grande diretriz da época, que era
justamente... a busca do prazer. Dizia ele: “As
belas-artes são cinco: a pintura, a poesia, a mú-
sica, a escultura e a arquitetura, cujo ramo prin-
cipal é a confeitaria”. Esta frase mostra o as-
pecto visual da gastronomia exigindo técnicas
construtivas adequadas, solucionadas com
massas à base de açúcar e amêndoas.

Depois da arquitetura comestível de Carê-
me, outro grande momento foi o de Auguste Es-
coffier (1846-1935), responsável pela cozinha
das grandes redes de hotéis do final do século
XIX. Seu trabalho correspondeu à introdução
do fordismo na hotelaria e na restauração. Ele
refundou a cozinha como uma série de procedi-
mentos padronizados, codificados e repetitivos.

Já a nouvelle cuisine surgiu nos anos setenta
do século XX em reação à degeneração do sis-
tema de Escoffier e à monotonia que se desen-
volveu à sua sombra. O movimento, liderado
por Paul Bocuse, correspondia à assimilação
parcial da ideologia naturalista (hippie) e a um
certo japonismo visual, evidenciando um forte
deslocamento de valores.

E o que surge para sucedê-la duas décadas
depois? Tentou-se inicialmente a fusion cuisine,
numa mistura mal resolvida de Oriente e Oci-
dente. Algo revolucionário, quando o laborató-
rio ocupa o centro do processo de inovação. Dá

a tônica a colaboração inédita entre físicos, quí-
micos e cozinheiros, como no Institut National
de la Recherche Agronomique (INRA) na
França, ou em restaurantes espanhóis, como o
famoso El Bulli de Ferran Adrià.

O laboratório de “gastronomia molecular”
do INRA se ocupa de investigações sobre os
processos que precedem a gastronomia e são
capazes de impactá-la, oferecendo o novo saber
a uma rede de restaurantes e hotéis. Em El Bulli,
o laboratório foi instalado dentro da própria
cozinha: o restaurante funciona por apenas seis
meses e, no restante do tempo, Adrià e seus co-
laboradores dedicam-se a pesquisas e inven-
ções. Para quem contempla só o resultado (as
“novidades”) é grande a tentação de atribuí-las
ao “gênio”.

A partir da “laboratorização” da gastrono-
mia, a “surpresa” se converte no próprio espetá-
culo. Isso exige que o chef trabalhe com grande
domínio dos processos fisico-químicos, até en-
tão pouco usuais na cozinha, interrogando per-
manentemente as matérias-primas e processos.
Precisa também interrogar a estabilidade técni-
ca que marcou o século XX, quando os únicos
acontecimentos de importância foram a eletrifi-
cação dos equipamentos e a invenção do forno
a convecção.

Para as instituições brasileiras (faculdades
de gastronomia, Senac), é fundamental com-
preender a nova dinâmica da inovação e evitar
caminhos já trilhados. Além disso, o propósito
de desenvolver a gastronomia com ingredien-
tes brasileiros indica um desafio inédito para
cozinheiros, químicos e físicos – se considerar-
mos o baixo nível de apropriação culinária da
biodiversidade nativa quando miramos o
prazer do comer.

Carlos Alberto Dória, sociólogo e consultor, é autor, entre outros, dos livros

Ensaios Enveredados (Siciliano, 1991) e Os Federais da Cultura (Biruta, 2003).

Gastronomia: a inovação do prazer

“Desenvolver 

a gastronomia 

com ingredientes

brasileiros é um 

desafio inédito 

para cozinheiros,

químicos e físicos”
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Mercado do ex trat i v ismo começa a ganhar força no Bras i l .  Mobi l i zação de famí l ias

e apo io de organ izações da soc iedade c i v i l  fa zem d i ferença no progresso do setor

COMÉRCIO JUSTO

çaí, guaraná, castanha-do-pará, castanha de caju,
juta, mel, madeira, cupuaçu, urucum, pupunha,
copaíba, cipó, borracha natural, raízes em geral. A
lista de bens naturais que quando convertidos em

produtos geram renda para muitas famílias brasileiras, sobretu-
do na região Norte, é quase interminável. Colher frutas,
sementes, ervas, madeiras e fibras pode parecer atividade de
subsistência. Mas aos poucos tal impressão vira coisa do passa-
do. Hoje, segundo estimativa do Ministério do Meio Ambiente,
cerca de 200 mil famílias, ou um milhão de pessoas que vivem
na região amazônica dependem do extrativismo. Além do
impacto sobre o bolso das famílias, o extrativismo sustentável é
uma das mais eficientes formas de preservação da biodiversi-
dade. “É uma alternativa econômica para as populações que
vivem nessas áreas. Elas têm os mesmos direitos que quaisquer
cidadãos e não podem ficar sem ganhar dinheiro”, diz Nilto
Tatto, diretor do Instituto Socioambiental, organização não-
governamental que trabalha, entre outras iniciativas, com pro-
jetos de agro-extrativismo.

“Muitas comunidades já enxergam a floresta como um ne-
gócio sério”, aponta Roberto Esmeraldi, diretor da Amigos da
Terra, outra organização ambiental envolvida com o tema. E es-

Bens deraiz
P o r  M a y s a  P r o v e d e l l o , d e  B r a s í l i a *

te novo ponto de vista é positivo, tanto para o meio ambiente
quanto para o desenvolvimento humano na região. Indica uma
mudança de paradigma: se a floresta continuar em pé, pode sig-
nificar trabalho e dinheiro por muitas gerações. No chão, com
madeiras vendidas, gera dinheiro no curto prazo e não deixa
nenhuma promessa de futuro. A maior parte das comunidades
atreladas a esse novo enfoque é composta pelas chamadas po-
pulações tradicionais, formadas por moradores de reservas am-
bientais, territórios indígenas e áreas quilombolas.

Há cerca de 20 anos, as bases lançadas pelo seringueiro e
ativista Chico Mendes, assassinado em 1988, transformaram-
se em uma revolução silenciosa, que começa a dar frutos
agora, literalmente. Desde aquela época, famílias de várias
partes da região amazônica, sobretudo aquelas residentes em
áreas de reservas extrativistas, passaram a associar-se. Assim,
ficava mais fácil fazer compras e vendas, batalhar por direitos
não cumpridos, fazer barulho e lutar quando havia ameaças
de fazendeiros e posseiros. As lideranças locais também pas-
saram a interagir com representantes de governos e da
sociedade civil, nacional e internacional, ganhando –além do
reconhecimento dos trabalhos extrativistas– aprendizado de
técnicas de manejo florestal, colheita, precificação e comércio

A
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Segundo est imat i va do Min istér io  do Me io Ambiente,  somente na reg ião amazôn ica         

Coleta de baru, ou castanha do cerrado, em Pirenópolis, no estado de Goiás
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       200 m i l  fam í l i a s ,  ou  cerca  de  um m i l hão  de  pessoas,  dependem do  ex t ra t i v i smo

sustentável. O Instituto de Desenvolvimento Sustentável Ma-
mirauá (leia reportagem publicada na primeira edição de De-

safios), no estado do Amazonas, é um dos mais relevantes
exemplos de núcleo de excelência em manejo de recursos
naturais, servindo como modelo de exploração para países
como Tanzânia, Peru, Argentina, Colômbia e Guiana Francesa.

Esse movimento, antes focado em regiões bem específicas,
principalmente no sul do Acre, área forte na extração da bor-
racha, passou a espalhar-se por outras localidades, inclusive
fora da Amazônia, como em algumas partes da Mata Atlântica
e do Cerrado.“É interessante que essa onda esteja se formando
de baixo para cima, de forma autêntica, sem grandes interferên-
cias governamentais, mas com o apoio igualmente importante
de várias partes”, avalia Tatto. O secretário de Coordenação da
Amazônia, do Ministério do Meio Ambiente, Jörg Zimmer-
mann, explica que até o momento a ajuda federal tem sido
pontual, coordenada pelo próprio ministério, mas com a
participação integrada de outros órgãos públicos, instituições
internacionais, organizações não-governamentais brasileiras e
estrangeiras e, nos últimos tempos, da iniciativa privada.

Crédito O apoio necessário aos extrativistas é bastante
abrangente. Entre os principais problemas que enfrentam está a
demanda por capital de giro para evitar empréstimos bancários
com juros altos; dificuldades na obtenção do padrão de merca-
do dos produtos e no desenvolvimento de embalagens atraentes
e adequadas; obstáculos fitossanitários e legais; concorrência
com similares industrializados ou produzidos em larga escala e
a gana dos atravessadores, liderados pelos grandes atacadistas.
Para se ter uma idéia da dimensão do problema, só em Manaus
três empresários praticamente controlam o mercado de goma,
castanha e essência do pau-rosa. Ainda no que diz respeito ao
acesso a mercados fora da região de origem, os produtores
enfrentam questões relativas ao beneficiamento, ao armazena-
mento, à remuneração e ao transporte das mercadorias. Outras
limitações estão ligadas aos métodos de extração e produção,
ainda rudimentares e com altos níveis de desperdício, resultan-
do em perda de qualidade e preço.

Mas por que tantos empecilhos, não é só colher e vender?
Não. Primeiro porque as comunidades produtoras estão geral-
mente localizadas em lugares distantes de cidades desenvolvi-
das, o que gera dificuldade de transporte e de troca de infor-
mações. Além disso, os produtos extrativistas precisam
comprovar que não agridem o meio ambiente, ou seja, que
garantem a sustentabilidade e a continuidade das florestas de
onde vieram. Só assim é possível argumentar que possuem,
além de qualidade, um conceito sólido, de cunho social, eco-
nômico e ambiental. Isso sem falar no cumprimento de exigên-
cias de qualidade mínima para consumo, o que está direta-
mente ligado à colheita, ao transporte, ao armazenamento e à

Projeto 
Caras do Brasil
A rede de supermercados
Pão de Açúcar criou 
uma seção especial 
para produtos feitos 
artesanalmente por
comunidades. Cestas,
objetos de cerâmica, mel
e outros alimentos 
ganharam espaço nas
gôndolas. Acima, Beatriz
Queiróz, gerente de 
especialidades do Pão 
de Açúcar e responsável
pela iniciativa.
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Quem passa pela rua Mourato Coelho, uma
das mais movimentadas do badalado bairro
paulistano da Vila Madalena, talvez não repare
numa loja de paredes vermelhas chamada
“Mundaréu”. Mas se entrar verá que há algo
diferente lá. Primeiro as mercadorias são muito
ecléticas.Vão de roupas a mobiliário, de cader-
nos a vasos. Depois, há logo ao lado da porta,
gravada na parede, uma declaração de valores.
São sete princípios que norteiam o trabalho da
equipe, e o último deles é que a instituição não
visa lucro. Na verdade, Mundaréu é muito mais
do que uma loja, é um projeto coordenado por
Lizete Prata (no alto, à esquerda), uma sociólo-
ga que optou por trabalhar pela causa da dis-
tribuição de artigos originários de grupos de
trabalho ligados à inclusão social. Ali, junta-
mente com produtos artesanais de alta quali-

dade, é vendido o conceito de comércio justo.
Atualmente a Mundaréu comercializa objetos
produzidos por 50 comunidades de 14 estados
brasileiros. Além disso, desde sua abertura em
2002, com apoio da Fundação Telefônica, aju-
dou a aperfeiçoar o desenvolvimento dos arti-
gos e a gestão de alguns desses grupos.

Comércio Justo nada mais é do que um
movimento iniciado na Europa nos anos 60,
quando ativistas começaram a se preocupar
com as diferenças das condições de trocas
entre países do hemisfério Norte e Sul.Também
atende pelo nome de comércio solidário ou
comércio com justiça. Pode-se dizer que hoje é
uma tendência, dada a procura cada vez mais
crescente por mercadorias com suas carac-
terísticas. Em linhas gerais, busca incentivar
organizações democráticas de grupos sociais,

desenvolver atividades sustentáveis do ponto
de vista econômico, social e ambiental, e apri-
morar as condições de trabalho. Pretende tam-
bém evitar o trabalho infantil e promover a
valorização, em igualdade de condições, do tra-
balho de homens e mulheres. Ao firmar tran-
sações com as comunidades produtoras, ou
mesmo quando compram em lojas como a Mun-
daréu, os consumidores pagam preços condi-
zentes com a capacidade de produção e viabi-
lizam condições especiais de pagamento e
relações comerciais de longo prazo, além de
proporcionarem um tipo de comércio sem atra-
vessadores tradicionais, que impõem aos itens
vendidos altas margens de lucro.

A tendência de crescimento do comércio
justo em todo o mundo leva a necessidades de
padronização e garantia dos produtos, para

Balcão de artesanato
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evitar que fornecedores possam descumprir
os princípios norteadores do ramo. Existem
atualmente pelo menos três certificadoras
internacionais de comércio justo, utilizadas
sobretudo nas matérias-primas da indústria
de cosméticos e alimentos. Ao serem certifi-
cados, os itens conseguem valores agrega-
dos ainda maiores do que os comumente pra-
ticados, mas os processos para obtenção do
reconhecimento são demorados, trabalhosos
e caros, e por isso ainda são pouco dissemi-
nados no país.

forma como tudo é beneficiado e embalado.
Sérgio Alécio, presidente da Cooperativa Agroextrativista

dos Produtores de Epitaciolândia e Brasiléia (Compaeb), do
Acre, conta um pouco dos avanços obtidos com um processo
de certificação de qualidade da castanha-do-Pará, agora tam-
bém conhecida como castanha-do-Brasil.“Melhoramos toda a
cadeia produtiva, desde a extração até o transporte e, assim, au-
mentamos o total extraído e agregamos valor ao produto”, diz.
O preço da lata de 10 quilos de castanha passou de no máximo
dois reais para uma média de treze reais e cinqüenta centavos.

Os três anos investidos na certificação também já apresen-
tam resultados no mercado externo. Por conseguirem o título
de Comércio Justo (produção sem agressão ao meio ambiente,
sem trabalho infantil e num sistema de participação comunitá-
ria, com divisão de lucros e sem atravessadores), concedido pela
certificadora FLO (Fair Trade Labelling Organizations Interna-
tional), a castanha da Compaeb está sendo vendida ao exterior
a preços mais vantajosos. Em agosto, foram embarcadas 38 to-
neladas para a Itália, ao preço recorde de quatro dólares e cin-
qüenta centavos por quilo. “Está claro que nosso produto está
sendo cobiçado porque agora tem qualidade”, diz Alécio. Se-
gundo ele o resultado foi possível com a ajuda dos parceiros da
Cooperativa, entre eles a Fundação Avina, WWF-Brasil, Minis-
tério do Meio Ambiente e a Companhia Nacional de Abaste-
cimento (Conab).“Ajudaram com recursos para a certificação,
que é muito cara e demorada, e também com a melhoria da
produção e do preço.”

A tomada de consciência dos produtores extrativistas de
que podem agregar valor àquilo que produzem, respeitando a
Natureza, começa também a ser apoiada pela iniciativa priva-
da. Grandes empresas de cosméticos, como a Natura e o Bo-
ticário, são compradoras de bens nativos e extrativistas para a
fabricação de seus perfumes e cremes. A rede inglesa Body
Shop, que atua no mesmo setor, compra entre outros itens
cupuaçu e castanha.

Supermercado A rede de supermercados Pão de Açúcar lançou
em meados de 2003 o programa Caras do Brasil, que consiste
na venda, em condições diferenciadas, de produtos de peque-
nas comunidades que defendem o meio ambiente e têm preo-
cupação com o desenvolvimento social. O portfólio tem dois
segmentos principais: itens artesanais (jogos americanos,
panos de prato, cestarias, potes de barro, entre outros) e alimen-
tos. Foram desenvolvidas gôndolas especiais para chamar a
atenção para os produtos. Quem entra para o programa tem
todos os direitos dos outros fornecedores e alguns privilégios.
“Recebem o pagamento em dez dias, prazo bastante inferior ao
usualmente praticado, não pagam qualquer tipo de taxa de
exposição e determinam o preço a ser cobrado”, explica Beatriz
Queiróz, gerente de especialidades do Pão de Açúcar e respon-
sável pela iniciativa.

Outra adaptação necessária foi adequar embalagens e pa-
drões daquilo que viesse a ser exposto. Por exemplo, todos os

Saiba mais:

Mundaréu: www.mundareu.org.br

Comércio Justo: www.fairtrade.net

www.oxfam.org 

www.visaomundial.org.br
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A  c onse r va ção  da  Na t u r e z a  e  a  i n c l u s ão  s o c i a l  s ão  f u ndamen t a i s  p a ra  que  s e

Seringueiro da Comunidade do Solimões na Reserva Extrativista Tapajós, no Pará

Mulheres Xavantes da Terra Indígena Sangradouro, no Mato Grosso, a caminho da coleta de palmeira; extração de castanha no estado do Pará; e produção de bolsas                         
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artigos precisavam de códigos de barras.“Hoje todos cumprem
esse requisito, tanto comunidades indígenas quanto ribeiri-
nhas”, conta Queiróz.

Nove lojas já estão ligadas ao programa, vendendo produtos
de 42 fornecedores de 16 estados da federação. Em setembro
outras nove unidades da rede Sendas, no Rio de Janeiro, vão se
juntar ao Caras do Brasil. A expansão para outros pontos de
venda depende muito mais da capacidade de entrega dos pro-
dutores do que da própria rede. O Ministério do Meio Am-
biente e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvi-
mento (Pnud) assinaram um convênio com o Grupo Pão de
Açúcar de troca de informações para que a partir das expe-
riências obtidas com o programa seja possível ajudar a desen-
volver potenciais fornecedores.“Meu sonho é ver gôndolas do
Caras do Brasil em todas a nossas lojas do país”, diz Queiróz.

Riscos Grupos interessados nas atividades de extrativismo,
principalmente aquele tipo conhecido como agroextrativismo,
atrelado a algum tipo de agricultura de apoio ou subsistência,
pipocam em todo o país. O Instituto Sociedade, População e
Natureza (ISPN) desenvolve, entre outras ações, o Programa de
Pequenos Projetos (PPP), com apoio do Pnud. Ao todo, são
apoiadas 125 ações na área do cerrado. Eles têm como base a
conservação da Natureza e a inclusão social.“Tais critérios são
fundamentais para que seja conseguida a fixação do homem no
campo e a alteração do modelo de comércio que coloca o capi-
tal acima do ser humano e do meio ambiente”, diz Luís Carraza,
consultor da ISPN. O Vale do Ribeira, no estado de São Paulo,
também tem comunidades quilombolas exercitando o agro-
extrativismo, coordenados pelo Instituto Socioambiental.

Atividades dessa natureza têm efeito direto na melhoria de
condições de vida da população. Mas se os benefícios são visí-
veis, os riscos também são. A crescente preferência dos consu-
midores por mercadorias garantidoras da sustentabilidade do
meio ambiente pode gerar uma demanda maior do que a capa-
cidade de extração. Além disso há a biopirataria. Por isso está
sendo montada a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sus-
tentável de Populações Tradicionais, sob coordenação dos mi-
nistérios do Desenvolvimento Social e do Meio Ambiente
(MMA).A idéia é promover o encontro das esferas pública, pri-
vada e da sociedade civil para consolidar informações sobre
experiências e desenvolver políticas direcionadas à área, além
de assegurar a manutenção do modelo de extrativismo até
agora praticado. A tarefa não será fácil e o MMA tem em caixa
162 milhões de reais para investir em três anos.“A vulnerabili-
dade do extrativismo está ligada a fatores predatórios, à busca
pelo enriquecimento rápido longe do local de origem”, explica
Esmeraldi, da Amigos da Terra.

* C o m  C l a r i s s a  F u r t a d o  e  A n d r é a  W o l f f e n b ü t t e l .

consiga valor izar o homem e o meio ambiente e, com isso, f ixar a população à terra 

d

                        de couro vegetal, na floresta Nacional do Tapajós, no estado do Pará
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I g n a c y  S a c h sARTIGO

dívida social que o Brasil enfrenta
resulta da combinação de várias
décadas de crescimento rápido, po-
rém socialmente perverso, por ter

adotado um padrão excludente e concentrador,
seguidas de mais de duas décadas de quase
estagnação. Assim, o país enfrenta um duplo
problema. Por um lado sofre de um déficit de
empregos novos capazes de absorver os contin-
gentes adicionais que entram no mercado de
trabalho. Por outro lado uma parcela significati-
va de ocupações não atende aos critérios de tra-
balho decente, tal como foi definido pela OIT.
Em particular, isso diz respeito aos trabalha-
dores informais, empenhados em estratégias de
sobrevivência que não devem ser confundidas
com estratégias de desenvolvimento. A trans-
formação das ocupações precárias em trabalho
decente e a saída da informalidade é tão impor-
tante quanto a criação de empregos novos.

Há quem considere que a única variável a ser
acionada é a taxa de crescimento da economia,
como se a elasticidade de empregos com relação
ao crescimento fosse um parâmetro e não uma
variável importante do jogo de planejamento.
Sem dúvida um crescimento mais rápido é  con-
dição para a criação em número suficiente de
oportunidades de trabalho decente, porém não
podemos prescindir de políticas públicas para
aumentar a densidade dos empregos. Nas con-
dições brasileiras, o ataque à pobreza deve com-
portar necessariamente três frentes de ação:
• as indispensáveis políticas sociais compensató-
rias para atender os mais necessitados, as quais,
por importantes que sejam, não removem as
causas da pobreza e, ademais, demandam des-
pesas recorrentes;
• a ampliação e a universalização das redes de
serviços sociais de base e o fortalecimento das
instituições democráticas necessárias ao exercí-
cio da cidadania;
• a geração em números suficientes de novas
oportunidades de trabalho decente – empregos

e auto-empregos – e a transformação em traba-
lho decente das ocupações precárias e das ativi-
dades informais, ou seja, a construção da ponte
entre o social e o econômico.

A situação do Brasil contrasta vantajosa-
mente com a da maioria dos países periféricos
no que diz respeito às margens de liberdade para
traçar trajetórias de crescimento econômico
com razoável densidade de empregos.

Seria um erro apostar na criação de um
número significativo de empregos diretos nas
indústrias de alta tecnologia, na grande agricul-
tura mecanizada voltada para a exportação e no
setor terciário moderno, embora sua expansão
seja fundamental para a consolidação do núcleo
modernizador das economia. Em compensação,
é viável e necessário voltar a atenção à criação de
empregos indiretos alavancados pela expansão
do núcleo modernizador por dois canais:
• a densificação das cadeias de produção a mon-
tante e a juzante das indústrias modernas;
•  o atendimento da demanda por bens e serviços
pelos trabalhadores do núcleo modernizador.

Ao mesmo tempo deve-se dar a maior aten-
ção possível aos setores onde é possível avançar
com menor intensidade de capital, com cresci-
mento puxado pelo emprego. Trata-se de setores
de produção de bens e serviços não comer-
ciáveis, não submetidos à competição interna-
cional, com especial destaque para obras públi-
cas, construção civil e atividades voltadas para
lograr uma maior produtividade de recursos
naturais (conservação de energia e de água, reci-
clagem  de lixo, aproveitamento dos resíduos).

Por último, convém destacar a vocação do
país para entrar num novo ciclo de desenvolvi-
mento rural baseado na produção e no proces-
samento de biomassa, fonte de alimentos, fo-
ragem, bioenergia, materiais de construção,
fibras, plásticos, fármacos e cosméticos.

Ignacy Sachs é Diretor do Centro de Pesquisas sobre o Brasil Contemporâneo,

na École de Hautes Études en Sciences Sociales, de Paris, França.

Trabalho decente – a ponte
entre o econômico e o social

“A transformação das

ocupações precárias

em oportunidades 

de trabalho decente

é tão importante 

quanto a criação de

empregos novos”
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Hospital Estadual Mário Covas
é uma construção moderna e
imponente que chama a aten-
ção de qualquer um que passe

pela avenida Pereira Barreto, uma das
vias principais de Santo André, na região
Metropolitana de São Paulo. Mas até
cinco anos atrás não passava de um es-
queleto que assombrava a região, “um
monte de cimento e ferro abandonado ao
ar livre”, como descreve o médico Geral-
do Reple, superintendente do hospital.
Começou a ser construído em 1975, pela
prefeitura municipal, mas o dinheiro

acabou. Foi retomado pelo Consórcio
Intermunicipal do Grande ABC, que
reúne sete municípios da região, com
apoio do governo estadual, e inaugurado
em 2000. A cada mês realiza 14 mil con-
sultas e mais de mil internações. Tem
1.500 funcionários, sendo 400 médicos.
E cerca de cinco mil profissionais, pa-
cientes e acompanhantes passam pelos
seus corredores diariamente.

Esse é um bom exemplo do que pode
ser alcançado pela cooperação entre go-
vernos. Dos 5.560 municípios brasileiros,
1.969 participam de consórcios intermu-

nicipais de saúde. Existem também mui-
tos consórcios com outras preocupações,
como o tratamento do lixo, a educação, o
processamento de dados (veja o gráfico ao

lado). Eles otimizam os recursos disponí-
veis e melhoram a qualidade de vida da
população. No Hospital Mário Covas, as
consultas mensais são distribuídas entre
os sete municípios que compõem o con-
sórcio, de acordo com o tamanho da po-
pulação e com suas necessidades es-
pecíficas.“Em algumas cidades há muitos
oftalmologistas, mas não há pediatras.
Em outras há aparelhos de hemodiálise,

46 Desafios • setembro de 2004

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

de forças
União

Os consórcios municipais, que já promovem

o desenvolv imento e a melhoria da vida das

pessoas em muitas reg iões, deverão ser

regulamentados em breve

P o r  M a r c e l l o  A n t u n e s * , d e  B r a s í l i a

O

Geraldo Reple, superintendente do hospital 
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mas faltam mamógrafos. Fizemos um
levantamento das características de cada
uma e concedemos as consultas de acor-
do com o perfil traçado”, diz Reple.

Em regiões carentes, no interior do
país, a força dos consórcios e seus benefí-
cios para a população ficam ainda mais
evidentes. Um aparelho de mamografia
mudou a vida de muitas das 15.141 mu-
lheres de 13 municípios da região de
Campo das Vertentes, em Minas Gerais.
Desde janeiro deste ano, quando foi ins-
talado no município de Coronel Xavier
Chaves, que tem três mil habitantes e fica

a 40 minutos de São João Del Rei, as mu-
lheres com idade entre 40 e 80 anos não
precisam mais percorrer 200 quilômetros
até Belo Horizonte ou até a cidade de Juiz
de Fora para fazerem o exame de pre-
venção do câncer da mama. Antes de o
equipamento ser adquirido por 120 mil
reais pela prefeitura, a região tinha uma
cota garantida de apenas 780 exames
anuais pelo Sistema Único de Saúde
(SUS), ao custo de 36 reais. A demanda
excedente não era atendida. A alternati-
va, para quem não podia esperar era
recorrer a uma clínica privada. Hoje os

A base da associação
Número de municípios 
com consórcios (por tipo)

1.969Saúde 

669
Aquisição e/ou uso
de máquinas

241Educação

161
Serviços de 
abastecimento de água

139Reciclagem de lixo

138Coleta de lixo

105
Coleta de 
lixo especial

88
Processamento 
de dados

87
Serviços de 
esgotos sanitários

85Limpeza urbana

85Remoção de entulho

64Habitação

21
Tratamento ou
disposição de lixo
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estadual Mario Covas de Santo André: instituição viabilizada pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC
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O projeto do governo de estimular a for-
mação de consórcios públicos pretende
potencializar as iniciativas regionais e muni-
cipais. Segundo o subchefe de Assuntos Fe-
derativos da Secretaria de Coordenação Polí-
tica e Assuntos Institucionais, Vicente Trevas,
o ponto de partida do projeto de Lei dos con-
sórcios públicos é oferecer um instrumento
para a dinâmica federativa que afirme o pro-
pósito comum através de alianças que pre-
servem e a autonomia dos cooperados.

De acordo com a Constituição Federal de
1988, o Brasil é uma federação trina, com-
posta pela União, pelos estados e pelos mu-
nicípios.“O desenho federativo é um recurso
adequado para o Brasil, um país com diversi-
dades regionais acentuadas, cumprir sua
agenda histórica de reduzir as desigualdades
sociais e regionais”, afirma Trevas. Para ele,
o consórcio público ainda tem a vantagem de
reconhecer as insuficiências dos entes fede-
rados admitida pela própria Constituição, que
repassa recursos para os municípios que não
conseguem sobreviver sozinhos.“Com o con-

sórcio público os associados podem trans-
ferir para a organização comum seus
recursos patrimoniais, humanos e financei-
ros, e assim otimizar sua utilização.”

Trevas destaca, por exemplo, que
muitos municípios estão chegando ao limi-
te de seus acordos com o Ministério
Público para resolver o problema dos
lixões e cumprir a obrigatoriedade do ajus-
tamento de conduta para atender questões
de saúde pública e preservação ambiental.
“Com a associação, um município poderá
alocar um caminhão de lixo; o outro uma
máquina e o terceiro ceder os técnicos. A
idéia é que a associação resolva os proble-
mas comuns, potencializando os custos e os
equipamentos”, diz. Já existem experiências
de associação de municípios no país. É o
caso dos consórcios ABC, Vertentes e Cinpra.

O projeto vem sendo questionado pela
oposição.Teme-se que os consórcios possam
ser utilizados para burlar a lei de respons-
abilidade fiscal, que limita o endividamento
da administração pública. Também se alega

que a regulamentação quebraria o equilíbrio
federativo. Trevas responde: “O consórcio
público é um instrumento, não é a salvação.
As críticas ao projeto acontecem porque nós
não temos a cultura do federalismo. Temos
uma cultura do Estado unitário no qual tudo
deriva de Brasília. É preciso criar condições
para que a federação amadureça. Assim o
município deixará de ser tratado como um
filho menor de idade”.

48 Desafios • setembro de 2004

P e q u e n a s  c i d a d e s  q u e  s e  a s s o c i a m  e m  c o n s ó r c i o s  d e  s a ú d e  s o m a m  f o r ç a s

instrumento para o desenvolvimento re-
gional. Ele acredita que há maior celeri-
dade quando dois ou mais municípios se
unem para desenvolver suas vocações
econômico-regionais. Quando os mu-
nicípios pequenos começarem a receber
o percentual da Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico
(Cide), o consórcio poderá asfaltar uma
estrada vicinal, melhorando o escoa-
mento da produção. Se esse consórcio
público tiver a participação do estado,
poderá receber recursos da União para
obras maiores.

Foi na década de 1980 que as associa-
ções entre administrações públicas se
tornaram mais freqüentes. Um dos entu-
siastas da idéia foi o ex-governador pau-
lista André Franco Montoro. Ele costu-

municípios pagam 15,76 reais por exame
e a capacidade de atendimento é de
100%. A fórmula foi a seguinte: a cidade
de Coronel Xavier Chaves comprou o
aparelho e outros treze municípios, em
consórcio associativo na área de saúde,
dividem os custos de manutenção e o
salário do operador, garantindo o atendi-
mento à sua população.

Agora o que se comemora é a assina-
tura de um convênio com o Ministério
da Saúde para a implantação do progra-
ma Bem Viver de Saúde Mental. O gover-
no federal destinará 56 mil reais para a
parceria. Pode parecer pouco, mas o di-
nheiro garantirá que uma equipe forma-
da por psicólogo, fonoaudiólogo e neu-
rologista tenha condições e instrumen-
tais para tratar os pacientes atendendo-

os duas vezes por semana no município
onde residem.“Teremos uma equipe ‘pe-
rambulante’”, brinca Marta de Sousa
Lima, secretária-executiva do Consórcio
das Vertentes, criado em 1997.

Desenvolvimento regional Os consórcios
de saúde mostram sua eficácia nas pe-
quenas cidades do interior, que somaram
forças para construir e equipar hospitais,
comprar as ambulâncias e montar equi-
pes para o atendimento da população.
Para Wladimir António Ribeiro, mestre
em Direito Constitucional e Federalismo
pela Universidade de Coimbra, em Por-
tugal, e consultor do Programa das Na-
ções Unidas para o Desenvolvimento
(Pnud), os consórcios complementam o
desenho federativo e são um importante

A proposta governamental

Trevas: a dinâmica federativa supõe alianças
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mava dizer que “o cidadão não mora na
União e não mora no estado: mora no
município”. Os consórcios, entretanto,
sempre existiram à margem da lei, pois
nunca foram regulamentados – o que fez
com que entrassem na mira dos tribunais
de contas municipais e do Ministério
Público. Questiona-se, por exemplo,
como dois ou mais entes públicos da fe-
deração podem criar uma sociedade civil
que é regulamentada pelo direito privado.

Responsabilidade fiscal As diretrizes
para a associação de municípios estão
no Projeto de Lei nº 3.884, que tramita
em regime de urgência na Câmara dos
Deputados. Pretende-se que ele seja
aprovado e sancionado ainda esse ano.
Dessa forma os prefeitos que estarão as-
sumindo o mandato no início de 2005
terão um instrumento legal seguro para
que possam formar consórcios, sem o
risco de desobedecer à Lei de Responsa-
bilidade Fiscal. Mas os partidos de opo-
sição contestam a oportunidade do
envio deste projeto, às vésperas de elei-
ções municipais e também o seu conteú-
do, que violaria o pacto federativo. No
dia 1º de agosto, o ex-presidente Fernan-
do Henrique Cardoso publicou um ar-
tigo no jornal O Estado de S. Paulo
questionando o projeto de lei por criar
consórcios públicos, com estatuto de
pessoa jurídica de direito público. Se-
gundo ele, “a União poderá formar com
um município qualquer, à revelia dos
Estados, uma nova entidade federativa,
como se fosse uma autarquia, uma so-
ciedade de economia mista, e passará a
canalizar recursos diretamente para ela”.

De fato, do ponto de vista constitu-
cional os novos consórcios públicos se-
rão como uma autarquia pertencente a
mais de um ente federado. Mas de forma
alguma terão a característica de um quar-
to ente da federação, de acordo com Ro-
sani Cunha, assessora especial da sub-
chefia de assuntos federativos da Secre-
taria de Coordenação Política e Assuntos
Institucionais da Presidência da Repúbli-

ca .“O modelo do projeto de lei dá segu-
rança jurídica e afasta a possibilidade de
um consórcio depender de um gover-
nante carismático para funcionar. O
consórcio público poderá ter gestão
compartilhada dos recursos financeiros,
materiais e humanos sob as normas da
administração pública”, afirma. Isso quer
dizer, entre outras coisas, que os consór-
cios a serem criados ou em funciona-
mento terão de realizar concurso público
para contratar funcionários e técnicos.

Para ela, os consórcios privados, em

sua forma atual, apesar de cumprirem
tarefas importantes, como ocorre no ca-
so de Vertentes, acabam sendo questio-
nados pelos tribunais de contas munici-
pais e estaduais; não podem receber re-
cursos federais diretamente e nem di-
vidir a gestão de serviços básicos como
o saneamento, o transporte e a seguran-
ça.“Queremos que os municípios que já
trabalham de forma cooperada sejam
transformados em consórcios públicos
e sejam reconhecidos, para que tenham
acesso aos recursos federais.”

p a r a  c o n s t r u i r  h o s p i t a i s ,  c omp r a r  amb u l â n c i a s  e  c o n t r a t a r  p r o f i s s i o n a i s

Ziulkoski, presidente da CNM: “Os consórcios são uma contribuição importante para o municipalismo”
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baratear os custos dos alimentos e reduzir
a inflação local foi incentivar a produção
nos municípios vizinhos. “O consórcio
criou um cinturão verde e o pequeno
produtor rural ganhou motivação para
ficar no campo, já que sua renda melho-
rou”, diz.

Casas familiares rurais O convênio com
a Embrapa deu tão certo que novas tec-
nologias foram empregadas e o consórcio
contratou o francês Pierre Gilly, especia-
lista na pedagogia da alternância, que es-
timula as famílias a manterem suas raízes
no campo. O resultado foi a multiplica-
ção das Casas Familiares Rurais – centros
de estudo em que os filhos de agriculto-
res aprendem técnicas de plantio, aplica-
das depois nas terras da família. No pe-
ríodo das férias escolares as casas são
transformadas em pousadas e hotéis. “A
agricultura familiar era como uma reli-
gião que estava perdendo adeptos, mas a
missa está ficando cheia graças ao empe-
nho do consórcio”, diz Costa. Ele afirma
que o Cinpra pode crescer mais e traba-
lhar novas áreas, como saneamento e o
transporte, quando o consórcio se tornar
público. “Só vamos ganhar com o con-
sórcio público porque poderemos fazer
convênios com outros municípios para
resolver problemas em diversas áreas.”

Quem também se prepara para a nova
fase é o Consórcio ABC, que envolve sete
municípios no pólo industrial do ABC
paulista – Santo André, São Caetano do
Sul, São Bernado do Campo, Mauá, Dia-
dema, Ribeirão Pires e Rio Grande da
Serra. A presidente do consórcio, Maria
Inês Soares Freire, prefeita de Ribeirão
Pires, conta que a Fundação Getúlio Var-
gas foi contratada para preparar a passa-
gem para o modelo público. O Consórcio
ABC realiza ações regionais desde 1990.
Um dos seus resultados mais notáveis foi
o fato de terem desaparecido as enchentes
na região. A parceria intermunicipal
construiu ali 12 piscinões e tem outros
três em fase de construção. O consórcio
também fez dois hospitais. Na nova fase a

mentárias e dos Planos Plurianuais. É
uma contribuição importante para o
municipalismo”, afirma o presidente da
Confederação Nacional dos Municípios,
Paulo Ziulkoski. O risco, segundo ele, es-
tá na burocracia a que os futuros consór-
cios estarão sujeitos. “A burocracia pode
engessar o processo de compartilhamen-
to da gestão dos serviços”, diz.

Expansão Existem casos de consórcios
que já planejam expandir sua área de
ação quando a nova lei for aprovada. O
Consórcio Intermunicipal de Produção e
Abastecimento (Cinpra) conta com 19
municípios associados numa área de 270
quilômetros no entorno da capital do
Maranhão, São Luís. Em 1997, logo após
assumir a prefeitura da capital, Jackson
Lago questionou a excessiva importação
de hortaliças para o mercado local, que
tem 1,2 milhão de consumidores. Mais
do que isso, sem empregos nos municí-
pios do entorno, constatou um processo
de migração para a capital.

Ao envolver os municípios que ti-
nham a vocação para a produção de  ali-
mentos, o Cinpra saiu do papel. Logo a
Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária (Embrapa) tornou-se parceira e
pequenos agricultores foram incentiva-
dos a produzir hortaliças que iriam abas-
tecer a capital. Segundo Léo Costa, secre-
tário-executivo do Cinpra, São Luís
sofreu uma redução da sua área agricul-
tável, que deu lugar a novos bairros e ao
distrito industrial, no processo de cresci-
mento econômico. A alternativa para

Marta de Sousa Lima coordena o
Consórcio das Vertentes e é secretária-
executiva do colegiado dos secretários
executivos dos Consórcios Intermunici-
pais de Saúde de Minas Gerais, que en-
globam 703 municípios e atendem 11
milhões de habitantes em Minas Gerais –
o equivalente a 80% da população de 17
milhões do estado. Segundo ela, o con-
sórcio poderá ter problemas na contra-
tação de profissionais, já que muitos
especialistas resistem à idéia de trabalhar
no interior dos estados. Em Poços de
Caldas, município que sedia um outro
consórcio, o Ministério Público determi-
nou a demissão dos funcionários e a rea-
lização de concurso. Cerca de 50 empre-
gados foram demitidos. O projeto de lei
prevê que todos os consórcios privados
serão transformados em consórcios pú-
blicos automaticamente, desde que haja
interesse. O prazo para que se promova a
mudança é de dois anos. Mas está no
projeto que todo o quadro de servidores
dos consórcios privados deverá ser extin-
to num prazo de 180 dias.

Há outras questões a serem resolvi-
das. Segundo o diretor de Estudos Regio-
nais e Urbanos do Ipea, Marcelo Piancas-
telli, existe a necessidade de tornar trans-
parente o processo de licitação de que os
consórcios públicos podem participar.
Seria importante, inclusive, a presença de
uma empresa privada no âmbito da Par-
ceria Público Privada (PPP). Ele também
destaca a necessidade de enquadramento
dos municípios consorciados à Lei de
Responsabilidade Fiscal. “Um município
que não cumpre o limite de gasto com o
funcionalismo inviabilizará o consórcio
ou, por ser como uma autarquia, não es-
tará sujeito às regras fiscais?”, indaga.

Como se vê, o projeto de lei deverá re-
ceber ainda alguns ajustes, principal-
mente no que diz respeito à contratação
de funcionários e de técnicos especializa-
dos. “O projeto é sério e profundo. No
momento em que o consórcio for estru-
turado, ele participará dos orçamentos
das prefeituras, da Lei de Diretrizes Orça-

Piscinão de Diadema> combate às enchentes
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associação pretende atacar, entre outros,
o problema do lixo.

Financiamento De acordo com a Funda-
ção Sistema Estadual de Análise de Da-
dos (Seade), a mortalidade infantil na re-
gião do ABC caiu 33% desde 1995 e o
Hospital Mário Covas contribuiu para
esta melhoria da qualidade de vida. Uma
visita à UTI Neonatal mostra que essa
colaboração extrapolou os limites geo-
gráficos do ABC. Numa sala à meia-luz,
está Thais Bezerra Pereira, de 18 anos,
que deu à luz a Estela, no dia 31 de julho
e não veio de nenhuma das sete cidades
que compõem o consórcio municipal.
Estela nasceu com dificuldades respira-
tórias numa clínica no bairro do Ipiran-
ga, em São Paulo, onde mora. Lá não ha-
via condições para cuidar do problema.

Foi encaminhada para o Hospital Mário
Covas. “Ninguém perguntou onde eu
moro”, diz Thaís.

Em 1998 foi constituída a Agência de
Desenvolvimento Econômico do Gran-
de ABC. A agência é uma organização
social composta pela associação das sete
prefeituras, empresas, entidades empre-
sariais, sindicato dos trabalhadores e uni-
versidades, cujo papel é estabelecer metas
para sete eixos: educação e tecnologia;
sustentabilidade das áreas de mananciais;
acesso e infra-estrutura; diversificação e
fortalecimento das cadeias produtivas;
ambiente urbano e qualidade de vida;
identidade regional e estruturas institu-
cionais e inclusão social. Cada prefeito é
titular de uma área temática. O consórcio
já está promovendo, em parceria com o
Ministério do Trabalho e Emprego, atra-

vés do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), um programa de capacitação pro-
fissional para o setor de transformação
de materiais plásticos. Serão criadas in-
cubadoras de cooperativas e o Banco Na-
cional do Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) terá um espaço na sede
do grupo para a instalação de um posto
de atendimento regional.

Tudo isso foi possível graças à asso-
ciação dos municípios. Existe uma linha
de financiamento destinado a cidades
com população superior a 1 milhão de
habitantes. Isoladamente, nenhuma das
associadas ao ABC teria acesso ao di-
nheiro, mas juntas as sete somam 2,5 mi-
lhões de habitantes. A união, está se ven-
do, faz a força.

* Com Andréa Wolffenbüttel, de São Paulo

        1 mi lhão de habitantes. Pequenas cidades, associadas, podem ter acesso ao dinheiro

Thais Pereira conseguiu que sua filha Estela fosse atendida no Hospital Mário Covas, em Santo André, embora more em São Paulo 
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EXPORTAÇÃO

Parceria
entre diplomacia e iniciativa privada

P o r  M a r i a  H e l e n a  T a c h i n a r d i ,  d e  S ã o  P a u l o

Colheita de algodão:

este ano o Brasil

deverá exportar três

vezes mais do que 

em 2003, cerca de 

450 mil toneladas
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nos para defender seus interesses relativos às exportações de
algodão e açúcar. Nunca o Brasil esteve envolvido em tantas
negociações internacionais ao mesmo tempo. Pela primeira vez,
também, o setor privado expressou-se de forma estruturada
para subsidiar as negociações do governo.“Negociar é ter capa-
cidade de formular. O Brasil era bom na formulação de grandes
linhas, mas nos detalhes a resposta dos setores produtivos era
modesta. Houve um progresso importante”, diz o embaixador
Clodoaldo Hugueney Filho, subsecretário-geral de Assuntos
Econômicos e Tecnológicos do Itamaraty.

O resultado positivo, até agora, dos dois painéis da OMC,
rompe com a imagem de uma agricultura dependente dos
subsídios do Estado, pouco competitiva e tímida nas nego-
ciações externas. Os produtores de cana, que na década de
1980 receberam polpudos incentivos para fazer o Proálcool, e
que pertenciam a um setor regulamentado pelo Instituto do
Açúcar e do Álcool (IAA), hoje, regra geral, jogam dentro das
leis de mercado e contribuem para a liderança das exporta-
ções brasileiras em seu setor.

Ranking O Brasil é o terceiro maior exportador agrícola mun-
dial, atrás apenas dos EUA e da União Européia (UE-15). Le-
vantamento do Instituto de Estudos do Comércio e Negocia-
ções Internacionais (Ícone) mostra que no período 1990-
2003 as taxas anuais de crescimento dos principais produtos
agrícolas exportados pelo Brasil foram superiores às mun-
diais: soja em grão apresentou crescimento de 16,9%, carne de
frango de 13,1%, açúcar de 17%, carne suína de 27,2%, milho
de 53% e a elevação das vendas externas de algodão foi de
11,7% (leia a tabela na página seguinte). O país é o primeiro
exportador mundial de soja em grão, açúcar, carne bovina,
café, suco de laranja e tabaco. É o segundo maior em vendas
de farelo de soja, frango e óleo de soja, e o quarto maior
fornecedor de carne suína, milho e algodão.

Também é indicativo de competitividade o superávit co-
mercial do Brasil no agronegócio: em 2003, ele foi de 17,7 bi-
lhões de dólares, o maior do mundo, refletindo exportações de
21,2 bilhões de dólares e importações de 3,5 bilhões de dólares,
segundo definição de agricultura da OMC, que é mais limitada
do que a utilizada pelo Ministério da Agricultura e não abrange
produtos do setor de pesca, por exemplo.

Outra atitude que indica organização foi tomada há quatro
anos, em Seattle. Se um dia a história do painel do açúcar for
escrita em detalhes, terá de mencionar que a fracassada reunião
ministerial da OMC, em dezembro de 1999, teve um lado bem-
sucedido. Seattle foi palco de uma aliança fundamental cons-
truída à margem da rodada comercial. Em meio aos protestos
contra a OMC e a globalização, nasceu a Global Alliance for
Sugar Reform (Aliança Global para a Reforma do Setor
Açucareiro), da qual participam Brasil, Austrália, Tailândia,

costumado a saborear vitórias no esporte, onde a
organização, a disciplina, o treino e a perseverança
são fundamentais para bons resultados, o Brasil co-
lheu recentemente dois frutos de um trabalho orga-

nizado e paciente de aposta contra a política de subsídios agrí-
colas dos EUA e da União Européia (UE). Ganhou dois casos
na Organização Mundial do Comércio (OMC) – o do algodão
e o do açúcar –, graças também ao investimento e pesquisa do
setor privado para assessorar os negociadores brasileiros.

O agronegócio mostrou-se maduro ao investir milhões de
dólares na contratação de advogados e economistas america-

A

O trabalho conjunto já trouxe vitórias no setor externo. Mas ainda há problemas a resolver
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ma da praga do bicudo. Na década de 1990 foi abalado com a
redução a zero das tarifas de importação. Agora, segundo Tol-
lini, uma causa defensável e uma ação legal com muitos recur-
sos foram determinantes para o sucesso do seu caso junto à
OMC. E esse ano o Brasil deverá exportar três vezes mais do
que em 2003, cerca de 450 mil toneladas. Para que os negócios
cresçam ainda mais é preciso abrir o mercado internacional e
resolver o problema da logística. Enquanto isso não acontece, o
setor melhora a sua competitividade frente ao produto ameri-
cano subsidiado e fornece para o mercado externo um produto
de boa qualidade.“Hoje usamos máquinas do tipo high volume
instrument, que  classificam as fibras. Na Ásia, eles sabem exata-
mente a procedência do algodão brasileiro. O código de barras
fornece uma ficha do produto. Tudo tem de ser feito profissio-
nalmente, temos de ser iguais ou melhores e competitivos em
preço, pois sofremos a concorrência do algodão subsidiado”,
explica o diretor da Abrapa.

Além dos casos vitoriosos do algodão e do açúcar, há mais
uma novidade na política comercial brasileira: a nova geografia
do poder na OMC, que inclui o Brasil ao lado de  quatro países-
chave na Rodada de Doha: EUA, União Européia, Austrália e
Índia. “Pela primeira vez depois da criação do Gatt (Acordo
Geral de Tarifas e Comércio, substituído pela OMC), cinco
países sentam-se para negociar, dois deles do G-20”, diz Hu-
gueney. Na Rodada Uruguai, a composição de forças girava em
torno dos interesses do chamado Quad – UE, EUA, Japão e

Índia, África do Sul, Colômbia, Guatemala e Canadá. O Chile e
alguns outros países da América Central são representados pela
Guatemala. Três membros da Global Alliance entraram juntos
com o pedido de painel na OMC contra a União Européia –
Brasil, Austrália e Tailândia.

Eduardo Carvalho, presidente da União da Agroindústria
Canavieira do Estado de São Paulo (Unica), é um dos funda-
dores da Global Alliance, e reuniu-se várias vezes em Genebra
com representantes da Austrália e da Tailândia para montar a
defesa do Brasil. Ele vê duas lições do caso do açúcar. A pri-
meira lição é a de que é preciso trabalhar muito.“Os diplomatas
são eficientes mas são poucos. E a briga é de leão. Por isso temos
de suplementar o trabalho deles.” Segunda lição: “É preciso ter
suporte jurídico adicional”.

Tecnologia A decisão final sobre o painel do açúcar deverá sair
em fevereiro ou março de 2005, depois de passar pelo Órgão de
Apelação da OMC. “Tenho firme convicção de que não há
probabilidade de mudar o entendimento do painel”, diz Car-
valho. Na Associação Brasileira dos Produtores de Algodão
(Abrapa) a expectativa também é otimista. Caso a condenação
dos EUA seja confirmada, Washington deverá dizer, no prazo
de 30 dias, se implementará as recomendações. “É o primeiro
caso a desafiar a política agrícola de um país”, diz Hélio Tollini,
diretor executivo da Abrapa.

O algodão já sofreu um bocado. Na década de 1980 foi víti-

O campo ganha o mercado externo
C o m p a r e  o  c r e s c i m e n t o  d a s  e x p o r t a ç õ e s  d e  a l g u n s  p r o d u t o s  b r a s i l e i r o s  à          

Valor da exportação 

brasileira em 2003 em milhões de dólares

Carne de frango

1.798
Carne bovina

1.538
Café - grão

1.302
Açúcar

2.140
Soja - grão

4.290

16,9%
17,7%

13,1%

8,8%

3,4%

7,5%

2,9%

6,8%

0,9% 1,3%
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1.232
Suco de laranja

1.192
Tabaco

1.052
Carne suína

546
Milho

369
Algodão

189
Total agricultura

21.281

8,7% 8,1%

1,3%

7,0%

27,2%

53,0%

11,7%

6,4%

2,0%

5,9%

2,1% 0,5%
2,4%

1,0%

Crescimento

anual das

exportações

brasileiras

Crescimento

anual das

exportações 

no mundo

Porto de Santos: o Brasil é o terceiro maior exportador agrícola do planeta, atrás apenas dos Estados Unidos e da União Européia
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Uma par te  da  per formance  expor tadora  do  Bras i l  exp l i ca - se  pe l a  d i ve r s i f i cação          

ainda mais desafios para a inserção internacional do País.
“Preocupa que o Brasil esteja encontrando dificuldade de se

mover nos acordos regionais (Alca e UE-Mercosul), tendência
inescapável em termos de inserção internacional”, diz Sandra
Rios, consultora da Confederação Nacional da Indústria (CNI)
e membro da Coalizão Empresarial Brasileira (CEB), que coor-
dena a participação do setor privado em negociações interna-
cionais. “Com os países desenvolvidos temos o problema de
agendas conflitantes, pois nossos interesses estão no núcleo du-
ro do protecionismo europeu e americano. Eles têm interesse
em áreas em que o Brasil é mais reticente: compras governa-
mentais, regras em investimentos e serviços. E com os países em
desenvolvimento, que representam o novo foco da política
externa, não conseguimos avançar uma agenda econômica. Os
acordos são de pouca relevância, limitados, com poucos produ-
tos, como o assinado com o México, que só é relevante na área
automotiva”, diz. O acordo de comércio com a Comunidade
Andina de Nações (CAN) exigiu que o Brasil abrisse mão do
acesso a mercados. O Mercosul também negocia com a Índia,
mas a expectativa é de poucos resultados concretos, pois a
margem de preferência para um conjunto limitado de produtos
será de 10% a 20%. “O formato de Acordo de Alcance Parcial,
com preferências fixas, não leva ao livre comércio. Quando se
começa a negociar produto a produto dessa forma, os interesses
defensivos se manifestam”, diz Rios.

Acordos Entre os desafios da agenda de política comercial bra-
sileira está a necessidade de definir prioridades. É o que está no
documento da CEB Articulação e Coordenação de Objetivos
para o Sucesso das Negociações Comerciais, enviado ao chan-
celer Celso Amorim em junho. Um ponto relevante, na avalia-
ção dos empresários, é o “papel dos critérios econômicos nas
negociações”, que não estaria sendo levado em conta tendo em
vista “a excessiva complexidade e reduzida ambição dos acor-
dos com países em desenvolvimento, a dificuldades de se
definir uma estratégia do Mercosul com parceiros extrabloco e
a precipitação na assinatura de acordos antes de serem concluí-
dos”, diz Sandra Rios. Ela critica o acordo com a CAN: “É con-
fuso, com muitos cronogramas diferentes e regras de origem
associadas a quotas. É um acordo com pouco critério econômi-
co e de difícil operação”.

“Talvez o fato de a Alca estar atrasada não faça avançar o
acordo UE-Mercosul”, diz  Eduardo Carvalho, que critica os
acordos Sul-Sul, pois países como China e Índia (membros do
G-20) “não são abertos para nós”. Marcos Jank, professor da
FEA-USP e presidente do Ícone, vê contradições na política
comercial voltada para o relacionamento com os grandes paí-
ses asiáticos.“O estágio mais básico de um processo integrati-
vo é a zona de livre comércio. Pergunta-se: estaria a indústria
manufatureira preparada para a entrada dos produtos chine-

Canadá. Nesse ano, o fato de o Brasil ser membro do NG-5
(grupo informal dos cinco países mais influentes na Rodada de
Doha) pesou na criação do G-20, o grupo de países em desen-
volvimento que luta pelo fim dos subsídios agrícolas. Criado às
vésperas da fracassada reunião ministerial da OMC em Cancún,
em setembro do ano passado, o G-20 acaba de completar um
ano e ganhou um site no Brasil (www.g-20.mre.gov.br).

Apoio técnico As propostas de negociação do G-20 na área agrí-
cola contaram com apoio técnico do Ícone. O Instituto, criado
há cerca de um ano, é outra prova da evolução do agronegócio
brasileiro. Desenvolve estudos e pesquisas aplicadas na área de
comércio internacional e dá suporte técnico ao governo nas
negociações. Os mantenedores do Icone são as entidades de
classe das carnes bovina (Abiec), suína (Abipecs), de frango
(Abef), do açúcar e álcool (Unica), do agribusiness (Abag), de
óleos vegetais (Abiove), a Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo (Fiesp) e a associação das tradings (Abece).

Se por um lado as estratégias negociadoras do Brasil na
OMC parecem refletir sintonia entre o governo e o setor priva-
do, há discordâncias de fundo com relação à Área de Livre
Comércio das Américas (Alca) e ao acordo birregional União
Européia-Mercosul, além de outras negociações que são prio-
ritárias para o Itamaraty como os acordos com os  sul-america-
nos e com grandes países em desenvolvimento, como Índia,
China e África do Sul. É por isso que a agenda de comércio traz

Clodoaldo Hugueney, subsecretário geral de Assuntos Econõmicos e

Tecnológicos do Itamaraty: “Negociar é ter capacidade para formular”
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       de  mercados .  Não  se  pode  ma i s  o l har  apenas  para  os  EUA ,  a  Europa  e  o  Japão

ses livres de tarifas? Estaria a agricultura da China e da Índia
preparada para competir com as commodities brasileiras?
Levantamentos recentes da Fiesp indicam que os produtos ul-
trabaratos da China podem causar danos bem maiores à
nossa indústria do que a suposta concorrência dos países
desenvolvidos. E o caso das restrições sanitárias impostas
sobre a soja brasileira mostra que esses países só compram
nos momentos em que a demanda supera a oferta de seus mais
de 600 milhões de produtores”, observa Jank. Na verdade a
política externa para os países asiáticos tem um objetivo mais
amplo, o de formar um grupo político e econômico para atuar
de maneira conjunta no mundo da diplomacia e do comércio
exterior.

Diversificação Hugueney define o que ele considera como
desafios da agenda comercial externa do Brasil: “A economia
brasileira está crescendo e as exportações industriais  recu-

perando-se. O esforço na área de negociações comerciais é um
coadjuvante. O desafio hoje está nos mercados não tradicionais
dos países em desenvolvimento. Não se pode olhar só para os
EUA, a Europa e o Japão. Uma parte da performance exporta-
dora do Brasil se explica pela diversificação de mercados”.
Quando entrou na OMC a China aplicava uma tarifa média aos
produtos importados de 7% a 8% inferior à do Brasil, cuja taxa
aplicada é de cerca de 12,5%. “A China cresce há décadas, e a
Índia, há pelo menos uma década. São mercados em expansão
onde há um aumento geral de renda per capita”.

Há um outro desafio da agenda comercial brasileira: resolver
os problemas do Mercosul, cada vez mais desacreditado por
parte dos empresários. Os atritos constantes entre o Brasil e a
Argentina e o discurso do governo de aprofundamento do
bloco cansaram. “A instabilidade no comércio bilateral é um
incômodo crescente”, diz Sandra Rios. Como se vê, no front
externo a agenda está cheia.

Manifestação em Seattle, durante a reunião da OMC de 1999: à margem da reunião fracassada foi criada a Aliança Global para a Reforma do Setor Açucareiro
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m serviço profissional dedicado a testes comparativos
entre produtos examina duas câmaras filmadoras di-
gitais concorrentes.Apesar da tecnologia mais recente,
a última câmara da Samsung apresenta desempenho

inferior ao da equivalente da Sony, que já está nas prateleiras faz
ano e meio. O steady shot do aparelho da Samsung, designação
da tradicional fotografia eletrônica quando obtida por filmado-
ras, treme a imagem se a pessoa focalizada se movimenta brus-
camente. A máquina Sony mantém-se impávida. O foco no-
turno da primeira borra, enquanto o da outra fica nítido.
Outros pecadilhos da Samsung inclinam a nota final em favor
da Sony. Mas as duas entregam basicamente o mesmo serviço. E
a coreana custa muito menos do que a líder japonesa. Esse tipo
de comparação oferece uma boa pista para se falar do modelo
econômico nos países de industrialização tardia.

Produzida por um dos braços mais dinâmicos do chaebol
(conglomerado que reúne empresas de vários setores) coreano,
que faturou 55,1 bilhões de dólares em 2003, cerca de um déci-
mo do PIB de seu país de origem, a câmara Samsung revela as
dificuldades, mas também as virtudes, da industrialização ba-
seada na corrida para reduzir um formidável atraso tecnológico
frente aos países avançados. A Coréia, juntamente com outros
países, como Taiwan, Cingapura, Tailândia e Malásia, realiza es-
forços apreciáveis para enganchar seus aparelhos produtivos no
ritmo de inovação que vigora no mundo desenvolvido.

Competição Dito de outro modo, a Samsung Electronics faz
boas câmaras, mas fica alguns passos atrás do excelente produ-
to da Sony. No caso particular, seu esforço virtuoso é que con-

60 Desafios • setembro de 2004

POLÍTICA INDUSTRIAL

A escolha dos

competidores

Coréia do Sul usa políticas públicas para acelerar inserção 
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ta, pois a capacidade de colocar no mercado global câmaras de
boa qualidade é uma condição necessária para levá-la à lide-
rança. Registre-se que a Samsung já o fez em memórias para
computador, área na qual é a maior fornecedora mundial; e tem
igualmente progredido depressa nos celulares, onde já ocupa o
terceiro lugar. Nestes dois segmentos, ao menos, os coreanos
passaram de aprendizes a professores dos japoneses. É o que
importa aqui.

A essência da virada que os tigres asiáticos deram nos últi-
mos 30 anos é fazer em menos tempo o caminho que os ja-
poneses percorreram no imediato pós-guerra. Não espera-
ram que o mercado competitivo impusesse um processo de
seleção e de especialização às suas empresas, com base em
vantagens comparativas. Afinal, que vantagens podia oferecer

Taiwan, no início da década de 1970, quando era uma ilha
mais conhecida por suas culturas de arroz, abacaxi e cana-
de-açúcar? Ou a Coréia, no início da década de 1960, com
uma renda per capita de 100 dólares?

Sob ditaduras militares, vivendo na fronteira da guerra ideo-
lógica que polarizou o mundo na segunda metade do século
passado, esses dois países desafiaram os acordos de Bretton
Woods, aplicando intensamente a força governamental para
transformar intenções ousadas em realizações bem-sucedidas.
Não foi sem conflitos com o Fundo Monetário Internacional  e
com o Banco Mundial que o governo do general Park Chung
Hee (1961-1979) inverteu os termos das propostas concebidas
pelas instituições com sede no Ocidente e tocou adiante o pro-
jeto de modernizar uma sociedade agrária, que tinha sofrido

no mercado g lobal e suas grandes empresas agora d isputam l iderança tecnológ ica
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Seul, a moderníssima capital da Coréia, país que saltou para o clube dos desenvolvidos em apenas 30 anos
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A renda per capita coreana saltou de 459 dólares para 10 mil dólares em três décadas

com a ocupação japonesa durante toda a primeira metade do
século XX. Com planificação e intervenção nos sistemas de
preços, crédito e tarifas, o governo coreano centrou forças na
aceleração do desenvolvimento .

O auge dessas políticas deu-se na década de 1970, quando o
país evoluiu da indústria leve para a pesada, tornando-se o
maior e mais eficiente produtor mundial de navios, além  de
um gigante no aço e na petroquímica, começando a investir
em Pesquisa e Desenvolvimento. Em 1979, o general Park foi
assassinado e o panorama interno mudou, mas o primeiro sal-
to estava completo.

Procurando vencedores Hoje, o caso que fascina está na vizinha
China. Para compreendê-lo, porém, seria conveniente entender
bem o exemplo coreano. Afinal, a renda per capita daquele ter-
ritório com 48 milhões de pessoas numa área equivalente à de
Pernambuco se multiplicou por 25 em menos de três décadas:
de 459 dólares em 1976, saltou para os 10 mil dólares atuais. Os
tempos são outros e existem marcos multilaterais da Organi-
zação Mundial do Comércio que disciplinam subsídios e ma-
nobras protecionistas. Mas da observação do caso coreano, on-
de a ação do governo continua sendo determinante, resulta o
entendimento de que o Estado não deve renunciar ao papel de
indutor do desenvolvimento industrial e tecnológico, como
ocorreu no Brasil a partir da metade da década de 1980.

A distância que as duas bases industriais assumiram nos
últimos 25 anos aparece com nitidez no desempenho  das prin-
cipais companhias de cada país. Entre os chaebol coreanos, o
faturamento em dólares multiplicou-se por sete, 12 e até mais
vezes. A Samsung tinha um quinto da receita da Petrobras em
1979 e hoje é quase duas vezes maior do que o da estatal brasi-
leira, cujo faturamento pouco mais que dobrou no período.

Existe uma diferença básica entre a intervenção praticada na
Coréia e a que o Estado brasileiro adotou, na década de 1960.
Aqui, os parceiros dos investimentos estatais foram seleciona-
dos um a um, setor por setor. Chama-se a isso de “escolha dos
vencedores”. Na Coréia, o governo preferiu adotar um conjun-

to de competidores para cada segmento protegido, mantendo o
Estado fora da atividade produtiva. A “escolha dos competi-
dores” é tão agressora ao conceito mercadológico canonizado
pelo FMI  quanto a “escolha dos vencedores”. Mas a via coreana
revelou-se mais eficaz: no Brasil o governo deu patente para um
produtor em cada linha e confiou na sua fidelidade. Uma ge-
ração depois, conta praticamente só com a Petrobras. O resto
do time passou ao controle de competidores estrangeiros.

Solavancos Na indústria de autopeças, por exemplo, foi premia-
do um fabricante de pistões para motor, um de  amortecedores,
ainda um de faróis e assim por diante. Isolados, familiares, tais
“vencedores” acabaram vendidos a concorrentes estrangeiros
tão logo começou a desabar o cordão de barreiras tarifárias que
os protegiam do jogo de mercado. A intervenção do poder pú-
blico da Coréia delimitava uma seqüência de atividades, definia
as condições financeiras de apoio e capturava literalmente os
competidores. Como havia poucos grupos privados organiza-
dos, meia dúzia de conglomerados familiares tomaram as
rédeas da economia e hoje são reconhecidos no planeta inteiro.

Problemas enormes ocorreram tão logo o arranjo ganhou
escala, promovendo ligações perigosas entre o mundo político
e as poderosas famílias. Mas o Estado coreano era também
grande credor dos chaebol, o  que permitiu investigações que
culminaram em penas de prisão para  dois ex-presidentes da
República, assim  como na destituição de dirigentes de empre-
sas. Essencial nessa trajetória de solavancos, o poder de decisão
continuou em solo coreano, ao contrário de parte considerável
indústria brasileira.

Assim, é possível reconhecer que a capacidade de manobra
em áreas vitais, particularmente no domínio da inovação, faz a
diferença entre dois países cuja industrialização correu bastante
tempo em rotas paralelas. E saber a razão por que no Brasil não
apenas deixamos de fabricar câmaras eletrônicas alguns está-
gios abaixo da Sony, como também por que desapareceu a ca-
pacidade de inovar em TVs, indústria na qual o Brasil se encon-
trava no mesmo estágio da Coréia no início dos anos 80.

O crescimento da receita das empresas entre 1979 e 2003

Samsung

LG

Hyundai

Petrobras
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M a r c e l o  P i a n c a s t e l l i  S i q u e i r aARTIGO

o longo dos últimos quinze anos, a po-
breza na Índia foi reduzida de 39,1%
para 24,1% nas áreas urbanas, e de
39,4% para 26,4% nas áreas rurais. Ao

mesmo tempo o país exibiu expressivas taxas de
crescimento. A experiência indiana de refor-
mas, implementadas desde 1991, contém lições
para   o Brasil.A principal é a de que não se deve
falar em redução de pobreza sem crescimento
econômico! 

Em excelente livro*, recentemente publicado
em Nova Délhi, Arvind Virmani, doutor em
economia pela Universidade Harvard, onde tra-
balhou sob a orientação do Prêmio Nobel de
Economia Kenneth Arrow, relata a evolução, os
resultados positivos e os percalços da experiên-
cia indiana de reformas. Ele descreve com
clareza os dois objetivos principais: “Aumentar
e promover a competição pela eliminação de
mecanismos protecionistas e, ao mesmo
tempo, fortalecer a capacidade dos produtores
para enfrentar tal competição por meio da
remoção de barreiras e distorções”. Esses dois
objetivos foram sistematicamente aplicados,
tendo em vista o crescimento econômico e a
elevação da produtividade geral da economia.

O crescimento deve ser acelerado nas duas
primeiras décadas, a fim de  assegurar o desen-
volvimento humano e a distribuição de poder
para os mais pobres, por meio da educação pri-
mária universal e de qualidade.

A educação básica, a saúde pública e os ser-
viços municipais devem ser providos a todos,
inclusive nas áreas rurais. Com vistas a assegu-
rar a sustentabilidade ambiental e a qualidade
de vida, o crescimento populacional deve ser
contido. A restituição da dignidade humana é
essencial e, ao mesmo tempo, deve-se liberar a
criatividade da população.

A força fundamental que move o processo
de reformas é a convicção de que os benefícios
sociais que  podem emanar de uma economia
de mercado são oriundos da “competição” que,

não deve se restringir  apenas ao mercado de
produtos, mas também aos mercados de fatores
de produção. Neles localizam-se primordial-
mente as origens e as fontes do aumento de
produtividade, as mudanças tecnológicas e o
crescimento sustentável. No contexto de sub-
utilização de recursos humanos, investimento
“eficiente” é aquele que promove o crescimento
sustentável intensivo em mão de obra.

A participação no cenário internacional é
importante. Tanto a Índia quanto a China estão
entre as dez maiores e mais dinâmicas  econo-
mias desde 1980. Na década de 1980, elas cres-
ceram 3,8% e 8,0% ao ano, respectivamente.
Essa é a principal razão da sua importância. O
futuro e o peso de um país no cenário mundial
dependem, portanto, da sua taxa de crescimen-
to e de sua interação com os demais países.

Assim, o novo paradigma de desenvolvi-
mento proposto pelas reformas indianas apre-
senta quatro metas: a eliminação da pobreza
nos próximos quinze anos (tomando-se como
padrão o patamar de linha de pobreza mínimo,
equivalente a um  dólar americano  por dia); de-
senvolvimento humano (cem por cento de alfa-
betização); acesso a bens públicos de qualidade
e em quantidade razoável; e aumento do poder
dos mais pobres (respeito aos direitos  humanos
e cumprimento de responsabilidades civis).

Atingir tais metas requer os seguintes passos:
• duas dédacas de elevação da taxa de cresci-
mento econômico;
• crescimento intensivo em mão-de-obra efi-
ciente e auto-sustentável;
• provimento de bens e serviços públicos;
• atuação do governo concentrada nas externali-
dades positivas e negativas que afetam o cres-
cimento econômico.

* “Accelerating Growth and Poverty Reduction – A Policy Framework for India`s

Development”, Arvind Virmani,  Academic Foundation, New Delhi, 2004.

Marcelo Piancastelli Siqueira, diretor de Estudos Regionais 

e Urbanos do Ipea 

Acelerar o crescimento reduzindo 
a pobreza - o verdadeiro desafio
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MELHORES PRÁTICAS

pesquisador australiano Jeffrey
Shaw fundou e dirigiu por anos
o Institute for Visual Media do
Center for Art and Media de

Karlsruhe (ZKM) na Alemanha, um dos
mais modernos centros de arte e mídia
do mundo. Apesar da vitoriosa carreira
no comando do ZKM, Shaw acabou se
consagrando como artista, e foi nessa
condição que se interessou pelo trabalho
de um grupo de cientistas brasileiros. Ele
acredita que as melhores ferramentas
para sua próxima instalação artística
podem ser criadas numa sala localizada
dentro do campus da Universidade de
São Paulo (USP), mais especificamente
no Laboratório de Sistemas Integráveis
(LSI), da Escola Politécnica.

O laboratório não é muito conhecido

engajada
Ciência

Supe rcompu tado res ,  r ea l i d ade  v i r t ua l ,  t e l emed i c i n a

e  g a m e s .  O s  s u r p r e e n d e n t e s  r e s u l t a d o s  d e  u m

l abo ra t ó r i o  que  nasceu  pa ra  cam i nha r  de  b raços

d a d o s  c om  a  s o c i e d a d e  

P o r  A n d r é a  W o l f f e n b ü t t e l ,  d e  S ã o  P a u l o

no Brasil.“Nós temos de acabar com esse
preconceito de que o Brasil não tem
vocação para a ciência”, diz o professor
Marcelo Zuffo, diretor do LSI. “Hoje em
dia temos de decidir apenas quando
vamos produzir tecnologia, porque a
capacidade nós já temos.” O professor
Zuffo fala do alto da experiência acumu-
lada como gerente de um dos mais bem-
sucedidos projetos de seu laboratório, o
supercomputador.

Uma idéia pouco convencional garan-
tiu o sucesso do projeto, logo no início da
década de 1990: em vez de tentar cons-
truir circuitos integrados complexos e
caros, os pesquisadores decidiram mon-
tar um supercomputador juntando di-
versos computadores normais, uma mo-
dalidade conhecida como cluster. Seria
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Marcelo Zuffo,

diretor do LSI:

“Hoje em dia 

temos de decidir

apenas quando

vamos produzir

tecnologia, porque

a capacidade nós 

já temos”
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O LSI desenvolve computadores de al to desempenho a part ir de produtos fabricados          

algo como colocar cem motores de cami-
nhão para carregar uma só carroçaria e
carga. O resultado foi um computador
que atinge altíssima velocidade de pro-
cessamento a um custo muito baixo. Foi
o triunfo da criatividade dos brasileiros.
Para se ter uma idéia da importância des-
ta supermáquina basta lembrar que os

Estados Unidos não apenas guardam a
sete chaves a fórmula de desenvolvimen-
to de supercomputadores, o que era de se
esperar, como também, desde setembro
de 2001, condenam as pesquisas nessa
área devido às suas possibilidades de
aplicação no setor militar. “Quando
mando um aluno viajar levando equipa-

Caverna Digital: viagem virtual pelo Rio de Janeiro e simulação de situações de risco para treinamento e avaliação 
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mentos desse projeto fico sempre  teme-
roso, porque sei que mais dia, menos dia
algum deles será retido para interroga-
tório nos aeroportos norte-americanos”,
diz Zuffo.

A tecnologia desenvolvida no LSI
ganhou o nome de commodity high per-
formance, ou seja, alta performance obti-
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de construir supercomputadores com a
capacidade de fazer cálculos complexos e
simulações a partir de componentes co-
muns. Nos Estados Unidos a empresa
Virginia Tech  construiu o terceiro super-
computador mais veloz do mundo a par-
tir 1,1 mil chips G5 da Apple e o Centro
de Aplicações em supercomputação de
Illinois usou 100 chips do Playstation 2
para montar um computador de alto de-
sempenho.

Se em termos científicos o LSI con-
quistou categoria internacional, em ter-
mos práticos convive com problemas
bem brasileiros. Alguns bem visíveis pa-
ra qualquer visitante, como a falta de es-
paço, os móveis gastos e as divisórias
amareladas, que não deixam transpare-
cer, em momento algum, os tesouros tec-
nológicos escondidos no laboratório.
Mas o que pesa mesmo é a luta contra a
falta de recursos, problema já tradicional
na pesquisa acadêmica. No caso específi-
co do LSI, a situação é difícil porque os
estatutos da USP contemplam a existên-
cia de órgãos de produção de conheci-
mento, mas não voltados para a aplicação
prática. “Quando a USP foi criada não
havia esse tipo de preocupação e espero
que a Lei de Inovação resolva esse proble-
ma”, diz Zuffo.

Parceria Não há, no orçamento da uni-
versidade, uma verba específica para
bancar o laboratório. Todos os projetos
dependem de financiamento externo,
seja governamental, privado, ou uma
combinação de ambos. No caso do su-
percomputador, o desenvolvimento foi
bancado pela Finep, a agência de finan-
ciadora de estudos e projetos do Mi-
nistério da Ciência e Tecnologia, e a fina-
lização foi patrocinada pela Itautec,
maior fabricante brasileira de computa-
dores, que em troca recebeu o direito de
comercializar o invento. A Itautec já é
uma velha parceira. O LSI desenvolveu
todos os modelos de servidores vendidos
por ela. “Foi o trabalho do LSI que nos
permitiu criar um produto comercial de
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        em série. O supercomputador brasi le iro custa um décimo do preço dos estrangeiros

Objetivo
Dominar a pesquisa de ponta em visua-
lização científica e realidade virtual
imersiva.

Características
Consiste em uma sala com projeção
estereoscópica ativa acionada por tec-
nologia de aglomerados gráficos com-
putacionais.

Importância
O laboratório coloca o Brasil no mesmo
patamar tecnológico de países como o
Japão e os Estados Unidos em termos de
visualização científica e simulação
imersiva. Esta é a primeira caverna da
América Latina.

Caverna Digital

Objetivo
Pesquisa, desenvolvimento e transferên-
cia tecnológica de sistemas baseados
em clusters de PCs para computação de
alto desempenho.

Características
Os sistemas apresentam uma excelente
relação custo/benefício para determi-
nadas aplicações computacionalmente
intensivas.

Importância 
Formação de recursos humanos e capa-
citação tecnológica de empresas nacio-
nais na área de computação de alto de-
sempenho. Viabiliza aplicações em vi-
sualização, telemedicina, pesquisa geo-
lógica e indústria aeroespacial.

Estágio Atual
Já foram gerados diversos produtos
customizados para o mercado nacional.

Supercomputador
da a partir de produtos fabricados em
série. O principal benefício desse modelo
é o preço. O supercomputador brasileiro
chega a custar um décimo de seu equiva-
lente estrangeiro. Mas custo está longe de
ser a única vantagem. O sistema brasi-
leiro ainda é imune a choques tecnológi-
cos, porque quando surge um proces-
sador mais moderno no mercado basta
substituir os componentes. Ele estará
atualizado sem que se precise fazer novos
investimentos em pesquisas. Além disso,
a democratização do know-how é  inegá-
vel. “Teoricamente qualquer um poderia
ter um supercomputador em casa. Basta-
ria passar no supermercado, comprar
vinte laptops e nós montaríamos um
computador de alto desempenho”, expli-
ca o professor.

Visitantes estrangeiros A simplicidade
da solução atrai a atenção de investi-
dores e pesquisadores. Zuffo tira a car-
teira do bolso e mostra alguns cartões
de visitas que recebeu na semana passa-
da. Pode-se ver o nome do vice-presi-
dente mundial da Intel, uma gigante da
indústria de processadores, acompa-
nhado de um alto pesquisador do Mi-
nistério da Ciência e Tecnologia da Ale-
manha, ao lado do diretor-executivo do
Media Lab do Instituto de Tecnologia de
Massachusetts (MIT), um dos mais re-
verenciados centros de pesquisa do
mundo. Ideogramas aparecem nos car-
tões dos representantes de universidades
da China e de Cingapura. Todos passa-
ram pelo LSI para conversar sobre suas
tecnologias. Estão abandonando as ca-
ríssimas construções de chips comple-
xos e migrando para a montagem de
supercomputadores em cluster. “Quan-
do mando um estudante para o Ins-
tituto Tecnológico de Monterrey, ele não
aprende nada e ainda instala nossos
softwares em dez máquinas, fico com a
certeza de que estamos não apenas par a
par com o mundo: algumas vezes esta-
mos adiante”, diz Zuffo.

O LSI não está sozinho na empreitada
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das máquinas de alto processamento
eram voltadas basicamente para fins mi-
litares, exploração de petróleo e meteo-
rológicas. Passados quase vinte anos, o
supercomputador mostrou-se útil em
diversas áreas muito mais próximas do
cidadão comum: saúde, educação, go-
verno eletrônico e entretenimento, entre
outras. Por isso, ninguém se espanta ao
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Os jogos eletrônicos desempenham um papel fundamental no desenvolv imento da ciência

alta qualidade, com know-how interno,
que atendesse as necessidades de nossos
clientes”, diz Edson Takinaga, que há três
anos é o responsável pela área de servi-
dores de alto desempenho da Itautec.

Quando o LSI começou as pesquisas
do supercomputador, por volta de 1985,
se tratava mais de um conhecimento
estratégico do que prático. As aplicações

entrar numa sala do laboratório e encon-
trar um grupo de estudantes animada-
mente operando uma máquina de vi-
deogame. Eles não estão brincando,
estão desenvolvendo aplicações que di-
minuem o peso das importações bra-
sileiras de software. O grupo tem um
nome interessante: Núcleo de Aprendi-
zado, Trabalho e Entretenimento (Nate),
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Adilson Hira, engenheiro que comanda o projeto do Portal de Oncopediatria: tratamento de crianças com câncer à distância
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Utilidade A aplicação mais óbvia para a
realidade virtual é na área da segurança.
Dispondo de uma foto de satélite de
qualquer cidade é possível planejar exa-
tamente como ocupá-la ou vigiá-la. Foi
assim que os pracinhas brasileiros das
Forças de Paz da ONU conheceram Port-
au-Prince antes de tomar o avião para o
Haiti. Também é possível visitar uma
plataforma marítima de extração de pe-
tróleo com os pés bem firmes na terra, e
descobrir como sair dela numa situação
de emergência.

A Petrobras está negociando com o
LSI o desenvolvimento de um programa
de treinamento para a sua equipe utili-
zando uma outra capacidade da reali-
dade virtual: a de simular situações. A
aula de fuga da plataforma seria dada em
condições de incêndio, ou de naufrágio,
simuladas pelo software da Caverna
Digital, para checar o comportamento
dos funcionários em condições extre-
mas. E não só as pessoas podem ser ava-

da informática. Os primeiros processadores com escala industrial foram do Atari

Objetivos
• Proporcionar atendimento às crianças
portadoras de câncer com a homogenei-
zação do tratamento a partir de protoco-
los avançados com os melhores índices
de cura.
• Melhorar o atendimento às crianças
portadoras de câncer utilizando a rede
institucional associada à Sociedade
Brasileira de Oncologia Pediátrica (So-
bope), otimizando recursos locais e mi-
nimizando deslocamentos constantes.
• Viabilizar amplos programas médicos
cooperativos investigativos.
• Estabelecer as bases para um futuro
Registro Nacional de Câncer.
• Melhorar a qualidade dos serviços
prestados no setor de saúde, facilitan-
do o gerenciamento e o acesso à infor-
mação.

Telessaúde
que resume o espírito de estudar, traba-
lhar e se divertir, tudo ao mesmo tempo.
Eles são coordenados pela professora
Roseli de Deus Lopes, uma das poucas
mulheres nesse reduto predominante-
mente masculino.

O ramo de jogos eletrônicos é visto
por muitos como um subproduto da
informática, mas desempenha um papel
fundamental na evolução dessa ciência.
"Nós só temos computadores espalha-
dos em todas as casas porque os fabri-
cantes de games precisavam encontrar
soluções baratas para seus produtos. Se
dependêssemos apenas das pesquisas
governamentais, as máquinas seriam
caras e inacessíveis até hoje. Os pri-
meiros processadores a serem fabricados
em escala industrial foram os do game
Atari", explica Luciano Pereira Soares,
um engenheiro de computação de 27
anos, que junto com seu colega, Márcio
Calixto Cabral, da mesma idade, cuida
do mais ambicioso projeto de realidade
virtual desenvolvido no Brasil, a Caver-
na Digital.

Esse nome estranho, com sabor de
pré-história, define um cômodo cujas
paredes e chão são telas que recebem
imagens projetadas em perfeita sincro-
nia, de modo que quem está dentro,
equipado com óculos especiais, tem a
sensação de estar num ambiente real. Em
princípio, parece um cinema 3-D, mas
logo se percebe a diferença. O espectador
interfere  no espetáculo e o comanda. No
programa de demonstração da Caverna
Digital é possível fazer um passeio por
um ensolarado Rio de Janeiro. O percur-
so começa do alto, com uma vista geral
da cidade. A um comando pode-se ir
para o Sambódromo ou para o Mara-
canã. Melhor ainda, ir para a praia. Se
Ipanema não é a preferida, é só apertar
um botão e a imagem voa suavemente
para Copacabana. Se o calor estiver forte,
é só dobrar à esquerda e entrar numa rua
à procura de um restaurante, um banco
ou uma farmácia. Tudo estará lá, como
na cidade real.

liadas. A plataforma pode ser colocada
num mar extremamente revolto, e os cál-
culos mostrarão se ela resistiria, apresen-
tando na tela qual o limite do equipa-
mento e em que ponto ele cederia. “A
realidade virtual é uma ferramenta usada
por todas as empresas de prospecção de
petróleo. As máquinas estrangeiras são
caríssimas e muitas vezes não podem ser
adaptadas perfeitamente às nossas neces-
sidades. Firmamos o acordo com o LSI
no ano passado e já recebemos o
primeiro protótipo”, diz Heitor Araújo,
gerente de métodos científicos do Centro
de Pesquisas da Petrobras.

Para a indústria automobilística e pa-
ra a aeronáutica, a realidade virtual re-
presenta uma economia significativa de
tempo e dinheiro. Em vez de construir
maquetes em tamanho real, que preci-
sam ser refeitas a cada modificação do
produto, os engenheiros podem avaliar o
aspecto visual e o desempenho técnico
de novos carros e aviões dentro da Ca-
verna Digital, além de corrigir falhas com
a reprogramação das imagens. Mais uma
vez a solução encontrada pelos pesqui-
sadores do LSI é mais barata e tão efi-
ciente quanto os modelos disponíveis no
mercado internacional.

O desenvolvimento da Caverna Digi-
tal começou em novembro de 2000 e
consumiu um milhão de reais em equi-
pamentos financiados pelo Finep. Ao fi-
nal de três anos, o LSI conseguiu entre-
gar um simulador de realidade que não
custaria menos de dois milhões de dó-
lares se adquirido dos fornecedores es-
trangeiros, além de garantir o domínio
da tecnologia.

Educação “As cavernas compradas pron-
tas são como caixas-pretas, não podemos
abri-las ou alterá-las, enquanto que a
nossa pode ser programada de acordo
com as nossas necessidades”, explica
Soares. Nas últimas duas edições da Sig
Graph, a principal feira mundial de com-
putação gráfica, que acontece anual-
mente em Los Angeles, ele e seu colega
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O Portal de Oncopediatria, do projeto de Telessaúde, permitirá que se tenha informações

Cabral estiveram presentes. Não foram
aprender, mas dar cursos sobre como
construir supercomputadores para reali-
dade virtual. Em julho a Caverna Digital
deixou o galpão improvisado onde fica
instalada para viajar até a Sig Graph. Os
participantes tiveram a oportunidade de
conhecer as belezas do Rio de Janeiro.

O maior sonho dos dois jovens enge-
nheiros que comandam o projeto, entre-
tanto, está longe dos holofotes das feiras
internacionais e mais próximo das salas
de aula espalhadas pelo país. Eles em-
penham-se em construir versões muito
mais baratas da Caverna Digital, chama-
das de Grutas Digitais, que possam ser
transportadas e montadas nas escolas.
Dentro das grutas, as crianças viajariam
pelo mundo, observando paisagens, rios
e montanhas que hoje só aparecem nas
fotos dos livros didáticos. Digamos que
as aulas de geografia seriam mais pareci-
das com as férias.

Soares e Cabral não são os únicos,
dentro do LSI, que trabalham de olho nas
crianças. Adilson Hira, um engenheiro
tímido, de origem japonesa, comanda
uma equipe de quarenta pesquisadores
de  seis estados que estão construindo
um portal muito especial na internet.
“Nosso portal acabou de ser lançado, e
trata do câncer”, diz Hira. O projeto, que
se chama Portal de Oncopediatria, é uma
espécie de programa tutorial para trata-
mento do câncer infantil. Ele disponibi-
liza os protocolos mais modernos com
todas as indicações de diagnóstico e te-
rapias.

A idéia surgiu há quatro anos, quando
médicos do Instituto da Criança do
Hospital das Clínicas de São Paulo obser-
varam o alto número de pacientes vindos
de Roraima e pediram ao LSI que desen-
volvesse uma tecnologia que evitasse a
viagem dos doentes. A primeira solução
foi a criação de um sistema de vídeo-con-
ferência e os resultados foram animado-
res. Os especialistas  atendiam à distância
as crianças do Hospital de Base de Rio
Branco.“As discussões mostravam exata-

mente o que estávamos tratando, então
chegávamos a conclusões firmes, o que
facilitava a condução das terapias e dava
mais segurança aos pacientes”, conta o
dr. Robinson Machado, Coordenador de
Telemedicina do Hospital de Base de
Porto Velho.

Em pouco tempo os especialistas per-
ceberam que o problema maior não era
o traslado dos enfermos, senão a falta de
preparo dos médicos. Foi organizado,
então, um curso à distância de pós-
gradução em oncopediatria. Mas ele teve
de ser interrompido ao final do primeiro
semestre porque perdeu o apoio da
Embratel, que cedia a linha de transmis-
são da vídeoconferência. Essa experiên-
cia foi a semente do Portal de Oncope-
diatria. Foram necessários dois anos
para montar os equipamentos, parte
deles doados pela Intel, e para preparar
os softwares que orientam os médicos.
Hoje cada paciente é cadastrado no sis-
tema, todos os exames e sintomas são
registrados e o programa fornece o diag-

nóstico e os detalhes do tratamento com
as técnicas mais modernas. Ele também
gera uma agenda do doente, que informa
ao médico quais os acompanhamentos e
avaliações a serem feitos. De acordo com
os resultados dos exames, o Portal faz
ajustes até atingir a forma mais adequada
de terapia para cada criança. “Nossa
responsabilidade é muito grande. O sis-
tema não pode sair do ar e o programa
não pode falhar porque as conseqüên-
cias seriam mortais, de verdade. Esse
portal é mais seguro do que um banco”
garante Hira.

O objetivo é que, dentro de algum
tempo, todos os casos de câncer infantil
estejam na base de dados, já que todos os
médicos, em qualquer parte do país, po-
dem acessar o Portal. Então será possível
elaborar indicadores confiáveis da doen-
ça no Brasil. Atualmente as estatísticas de
saúde são feitas a partir de dados norte-
americanos, ou seja, supõe-se que exista
algo em torno de 50 mil crianças brasi-
leiras vítimas de câncer, porque esse nú-
mero corresponde a uma projeção que
parte da população dos Estados Unidos e
da incidência da doença lá. “Vai ser uma
felicidade indescritível se daqui a quatro
ou cinco anos percebermos um avanço
nos números, se descobrirmos que nosso
trabalho está mesmo salvando vidas”, diz
Hira. E para encurtar o caminho até esse
final feliz, ele se empenha sete dias por
semana, doze a quatorze horas por dia. A
luz de sua sala é sempre a última a ser
apagada.

Hira não está sozinho nesse entusias-
mo. O professor Zuffo conta que traba-
lhou meses de graça para esse projeto por
um motivo muito pessoal. Há três anos
sua irmã foi desenganada por causa de
um linfoma. Os médicos diziam que era
preciso submetê-la a procedimentos ex-
tremamente dolorosos e, mesmo assim, a
previsão de sobrevivência era apenas de
três meses. O desespero tomou conta da
família, até procurarem o Dr. Vicente
Odone Filho, um dos mais respeitados
oncologistas do Brasil, que atende no

Objetivo
Fabricação de dispositivos eletrônicos
(transistores, diodos, circuitos integra-
dos e sensores integrados).

Características
A Sala Limpa é um laboratório para a
fabricação de dispositivos eletrônicos
onde não só a temperatura e a umidade
do ar são controladas como também a
concentração e o tamanho das partícu-
las em suspensão no ar.

Importância
Na preparação e na qualificação de re-
cursos humanos de alto nível para o
setor de microeletrônica.

Sala Limpa
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p rec i sas  sobre  a  i nc i dênc i a  de  câncer  i n fan t i l  na  popu l ação  bras i l e i ra  

Hospital das Clínicas e no Hospital Sírio-
Libanês, em São Paulo. Calmamente ele
informou que os médicos estavam ape-
nas desatualizados, os novos protocolos
indicavam outras terapias e as perspecti-
vas de cura eram de 90%. “Minha irmã
recuperou-se, está bem, se casou, tem
uma vida normal. Por isso não meço es-
forços para colocar esse portal no ar. Eu

sei o valor da informação e quero que to-
dos os médicos trabalhem com os méto-
dos mais modernos”, diz Zuffo, emo-
cionado. “É uma experiência inédita em
termos de democratização do conheci-
mento médico, da troca de experiências e
de registros. Começará restrito ao câncer
pediátrico, mas o êxito desse empreendi-
mento pode ser uma marca para todos os

outros tipos de câncer”, diz o dr. Odone.
Por trás do Portal de Oncopediatria e

da Caverna Digital estão alguns dos su-
percomputadores desenvolvidos no LSI.
E dentro de cada um dos supercomputa-
dores estão minúsculas fatias de silício
gravadas, responsáveis pela capacidade
de processamento do computador. Essas
pecinhas, amplamente conhecidas como

Morimoto: “Além de realizar pesquisas no campo da ciência pura, o LSI  busca soluções que possam ser transferidas à sociedade”
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O Bras i l  tem tecno log ia mas depende de ser v iços estrange iros na etapa industr ia l

circuitos integrados, e que fazem parte de
todos os equipamentos eletrônicos, esta-
vam presentes, em 1975, no nascimento
do LSI. O primeiro grande sucesso do
laboratório foi a construção de uma
mini-fábrica de circuitos integrados, a
chamada “sala limpa”. O professor João
Antônio Zuffo, pai do professor Marcelo,
idealizador e coordenador geral do LSI,
queria investir em pesquisas para suprir
as lacunas tecnológicas que dificultam o
avanço da indústria nacional. “Essa é
uma marca que diferencia nosso labora-
tório. Além de realizar pesquisas no
campo da ciência pura, nós investimos
na busca de soluções que possam ser
transferidas à sociedade e transformar a
realidade do nosso parque industrial”,
explica o professor Nilton Morimoto,
que há dezoito anos trabalha na “sala
limpa” formando gerações de cientistas.
A função didática da minifábrica é muito
importante porque, como diz o professor
Morimoto, ninguém aprende a dirigir
assistindo aulas e ninguém entende
como se grava um circuito de silício se
não puder participar da construção. São
48 etapas seqüenciais e se uma der erra-
do, tudo dá errado.

A realidade econômica e tecnológica
brasileira não permitiu grandes avanços
na pesquisa. A tecnologia importada é
mais moderna e barata e é mais fácil im-
portar os processadores. Para adequar-se
ao novo panorama, o foco da “sala limpa”
passou a ser a produção de sensores
eletrônicos equipados com chips progra-
mados para poucas funções específicas.
Essa é a área que concentra o maior
número das pesquisas comandadas pelo
professor Morimoto.

Ele entusiasma-se ao falar do desen-
volvimento de sensores microfluídicos,
mostrando o que parece ser apenas um
pedaço de plástico cinza de cerca de dois
centímetros quadrados. “Este sensor ser-
ve para medir as características de um
fluido que passe por ele. É capaz, por
exemplo, de fazer uma análise a partir de

uma gota de sangue e dar todos os resul-
tados de um hemograma normal em
questão de segundos. Hoje já existem
equipamentos assim, mas custam algu-
mas dezenas de milhares de dólares. Nós
trabalhamos para produzir esses apare-
lhos no Brasil pela metade ou por um
terço do preço.”

Mesmo empenhado em pesquisas tão
importantes, o professor Morimoto não
consegue disfarçar uma certa frustração
pelo fato de o Brasil ter perdido o boom
da microeletrônica na década de 1990, o
que obrigou a “sala limpa”a mudar de ru-
mo. “Hoje não podemos conduzir nen-
huma pesquisa secreta, porque na hora
em que precisamos de circuitos comple-
xos, temos de encomendá-los fora do
país”, lamenta. E não está sozinho nesse
ressentimento.

O pesquisador João Navarro, que tra-
balha na área de projetos do LSI convive
diariamente com a dependência dos ser-
viços estrangeiros sempre que chega à
etapa industrial de suas tarefas. “Nós te-
mos o domínio intelectual da microele-
trônica. Eu consigo projetar toda a pro-
gramação que deve ser gravada num cir-
cuito integrado, mas infelizmente não
dispomos de fábricas capazes de cons-
truir esses chips.”

Uma fábrica de microprocessadores
custa de um a dois bilhões de dólares e o
Brasil não tem um mercado que justi-
fique um investimento desse porte.
“Aliás, há pouquíssimos países no mun-
do que têm uma demanda interna que
cubra os custos de instalação de uma
planta tão cara. Todas essas fábricas são
fornecedoras globais”, diz Navarro. Essa
realidade pode mudar se vingar a Política
Industrial Tecnológica e de Comércio
Exterior do governo federal, que elegeu o
setor de semicondutores como uma
opção estratégica.

E, de qualquer forma, os problemas es-
tão longe de minar a paixão dos cientistas
que passam anos trabalhando com a con-
vicção de quem está fazendo a história.

A Intel já conta com o LSI em 
investimentos há mais de três anos e

durante toda as nossas etapas tivemos a
grata satisfação de muito bons projetos.

Entre eles, ressalto a relevância do projeto
Cluster para Realidade Virtual,

base de conhecimento para câncer
infantil e o profissionalismo em que este
laboratório tem se dedicado ao Wireless

Competency Network.

Paulo Cunha
Presidente da Intel

O LSI é uma ilha de excelência
em desenvolvimento de hardware,

até hoje pouco conhecida e
explorada pela indústria.

É um verdadeiro desperdício não 
aproveitar mais o seu potencial

na modernização da
indústria nacional.

Heitor Araújo
Gerente de Métodos Científicos

do Centro de Pesquisas da Petrobras

O trabalho do LSI está 
contribuindo muito para que o Brasil 

tenha domínio tecnológico
do que há de mais moderno e para
que as empresas nacionais sejam

competitivas em relação às 
multinacionais.

Isabel Lopes
Gerente da Área de Integração

e Homologação da Itautec

“
O que dizem os clientes

d
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os últimos 30 anos, a partir do LSI-
USP e do LSI-TEC, o Laboratório de
Sistemas Integráveis – LSI  transfor-
mou-se numa federação de entidades

distribuídas por todo o mundo, envolvendo
cerca de 35 mil pesquisadores, cerca de 100
vezes maior do que o número atual.

Embora esses pesquisadores desenvolvam
seus trabalhos na maior parte do tempo em
Laboratórios Virtuais, em suas próprias resi-
dências, eles têm uma intensa interatividade
com seus pares através de realidades virtuais e
realidades aumentadas, de forma instantânea,
sem necessidade de discagem, apenas  manifes-
tando o pensamento referente a isso.

A comunicação homem-máquina com o
cérebro humano tornou-se comum nos últimos
10 anos e sistemas de comunicação direta com o
cérebro para a ampliação da capacidade de
memória e aumento da capacidade sensorial
tornaram-se muito populares.

Nessa época, as pessoas possuem avatares
virtuais com sua aparência física e perfil psi-
cológico, que participam de teleconferências e
transmitem as informações diretamente ao cé-
rebro de seu originador. De certa forma as pes-
soas têm o dom da onipresença e ubiqüidade.

O LSI possui, por essa época, uma imensa
rede de comunicação privada mundial, que
garante a cada pesquisador, individualmente,
uma capacidade de comunicação instantânea
de terabits por segundo. Seus sistemas de pro-
cessamento nanoópticos têm a capacidade de
processamento de Exaflops por segundo (1 bi-
lhão de gigaflops – capacidade mil vezes supe-
rior à capacidade de processamento do cérebro
humano) e a capacidade de armazenamento de
Yottabytes por segundo (1 trilhão de terabytes).
Essa capacidade permite o armazenamento de
dados inimagináveis em 2005 como por exem-
plo, banco de armazenamento tridimensional
de dados sobre o corpo humano de mais de 200
milhões de brasileiros em seus bancos de dados,
bem como o armazenamento detalhado de da-
dos genéticos de tais pacientes, obviamente res-
peitados todos os critérios de ética médica.

As nanotecnologias desenvolvidas no âmbi-
to do LSI e os sistemas de processamento distri-
buído maciço permitem o comando de cente-
nas de bilhões de microrrobôs e nanorrobôs
com as mais diferentes formas, que podem por
exemplo, ser injetados em seres humanos para
limpeza sistemática de artérias e mesmo células,
ou que podem através de compiladores de ma-
téria serem agrupados de forma a moldarem di-
ferentes objetos e esculturas sólidos que mudem
de forma no decorrer do dia.

A realidade virtual e a realidade aumentada
tornaram-se holográficas e ápticas (sensitivas) e
o LSI está envolvido no desenvolvimento de sis-
temas de nanoeletrônica e nanomáquinas mo-
leculares, bem como no desenvolvimento de
novos sistemas de processamento distribuído
maciço.

As antigas especializações desapareceram
completamente e a maior parte dos pesquisa-
dores está envolvida no desenvolvimento de
conteúdos ligados a logicionaria (software) de
compiladores de matéria e desenvolvimento de
objetos de arte.

Parte dos pesquisadores do LSI são seres vir-
tuais com inteligência artificial que contribuem
de forma decisiva para o aumento de produtivi-
dade de seus parceiros humanos.

Nesses 30 anos o mote do LSI continua o
mesmo: flexibilidade e inovação.

Nota do autor: As considerações feitas não são

ficção científica e têm possibilidade real de materiali-

zarem-se dentro da evolução tecnológica normal. Ca-

so ocorram rupturas tecnológicas, tais projeções

podem se tornar extremamente conservadoras. Por

essa época, a capacidade de processamento ligada ao

silício será cerca de mil vezes maior que a capacidade

de processamento ligada ao carbono, ou seja, a

capacidade de processamento de todos os cérebros

humanos e todos os cérebros de animais existentes no

planeta, em conjunto.

João Antônio Zuffo é engenheiro elétrico. Fundou o Laboratório de

Microeletrônica e o Laboratório de Sistemas Integráveis da USP. É coorde-

nador-geral do LSI. Escreveu A Sociedade e a Economia no Novo Milênio

(Manole, 2002).

LSI ano 2034

“Em trinta anos o mote

do Laboratório de

Sistemas Integrados

continua o mesmo:

flexibilidade e

inovação”

N
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Tecnologia animal

Por um rebanho melhor 

Um dos problemas que afetam a
produtividade de um rebanho bovi-
no é o fato de nem sempre a esco-
lha de pares para cruzamento re-
sultar em crias satisfatórias.
Atualmente os pecuaristas fazem
essa escolha com base na aparên-
cia dos animais. Ou, como se diz
em genética, em seus fenótipos. A
empresa mineira Excegen quer
oferecer condições para uma de-
cisão mais precisa, baseada nos
genótipos dos animais, de forma a
aumentar a produtividade das re-
zes. O médico Sérgio Dani criou a
empresa e patenteou a idéia: o
método para predizer – a partir de
indicadores localizáveis no geno-

ma dos ascendentes – se a cria
produzirá mais leite, ou será mais
resistente a certo parasita, ou mais
fértil, ou ainda se engordará mais
com o mesmo alimento. A empresa
venderá não apenas o teste mas
também a assessoria para analisar
os resultados. A Excegen é gerida
pela Fircapital, investidora que
detém 30% das ações. A Fircapital
administra fundos de investimento
que buscam viabilizar negócios de
base tecnológica. Decidiu apostar
na Excegen há um ano e meio, com
o objetivo de, em cinco, tê-la valo-
rizado o suficiente para poder ven-
dê-la com lucro. Investida e inves-
tidores mostram-se confiantes.

CIRCUITO
ciência&inovação

Mundo nano

É caro ver bem
de pertinho

Quem pesquisa diz que o mer-
cado para produtos com valor
nanotecnológico agregado vai
chegar a 1 trilhão de dólares den-
tro de dez anos.

Exagero? Já em 2002, segundo
avaliação de especialistas do
Deutsche Bank, o mercado movi-
mentou, mundialmente, 116 bi-
lhões de dólares – número apre-
sentado ao Congresso americano
para orientar decisões sobre o
apoio à pesquisa.

A estimativa ganha credibili-
dade quando se olha mais de
perto as duas empresas que fabri-
cam os microscópios e outros
instrumentos indispensáveis à mi-
niaturização: a Fei Company, ame-
ricana, e a Japan Electron Optics
Laboratories (Jeol).

Ambas nasceram em 1949 pa-
ra construir e vender os primeiros
microscópios eletrônicos de uso
comercial, que deram origem às
máquinas de hoje. Em 2003, a
Jeol vendeu 690 milhões de
dólares. De abril a julho de 2004,
a Fei vendeu outros 108 milhões
de dólares.

Quer dizer, as duas já faturam
em torno de 1 bilhão de dólares.
As vendas são crescentes porque
essas ferramentas tornaram-se
rotineiras para certos setores
industriais de ponta.

O Brasil está para comprar um
microscópio capaz de ver a inti-
midade dos átomos da Jeol ou da
Fei. O equipamento será usado
num projeto de pesquisa já apro-
vado pela Fapesp e instalado no
Laboratório Nacional de Luz Sin-
crotron, em Campinas, onde existe
o maior parque desses potentes
microscópios na América do Sul.

O preço? Ainda não está fecha-
do. Mas será superior a 2 milhões
de dólares.

Pequena Empresa

Foco no negócio

Os ideólogos da política indus-
trial enfatizam que os gargalos
das pequenas empresas muitas
vezes não são apenas tecnológi-
cos, mas também de organização
e gestão. Isto não quer dizer que
elas prescindam da inovação tec-
nológica para competir melhor, no
Brasil ou no exterior –  significa
que, para desenvolver seus negó-
cios e fortalecer o tecido produti-
vo, precisam aperfeiçoar também
outras áreas. Também é necessá-
rio que cooperem em arranjos
produtivos. Esse diagnóstico deu
origem ao Projeto Extensão Indus-
trial Exportadora, do Ministério do
Desenvolvimento, Sebrae e Apex.
Na fase atual, piloto, o Projeto
atingirá 1.500 empresas, em ar-
ranjos produtivos locais nos seto-
res de moda, informática, madeira
e móveis. Pelos cálculos do go-
verno, engajar cada empresa cus-
tará em torno de 1.600 reais. O
Ipea acompanha a fase piloto pa-
ra planejar como expandir o pro-
jeto para 100 mil empresas.

O que pode gerar riqueza com inclusão
social e sem depredar o ambiente?
A tecnologia. É a única forma.”

“ Berta Becker, geógrafa, para Pesquisa Fapesp, sobre a estratégia
para o desenvolvimento da Amazônia
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Biodiversidade ontem

Sem pesquisa científica, nada de
desenvolvimento econômico

Universidade-Empresa

Sinais
crescentes de
atividade

Biodiversidade agora

Laboratórios
na Amazônia

A data de capa da revista Time
é 28 de janeiro de 1929; e o ho-
mem na fotografia, que segura a
cobra de um metro, chama-se Afrâ-
nio do Amaral. Ele nasceu na Bahia
há 110 anos e morreu em São
Paulo em 1982. Doutor Afrânio era
herpetólogo – quer dizer, um espe-
cialista no estudo de cobras. Diri-
giu o Instituto Butantã entre 1919
e 1921 e, de novo, de 1928 a
1938. A biodiversidade brasileira
colocou-o na capa do semanário
americano. O artigo na página 14
qualificou o brasileiro como “o ho-
mem mais ativo no mundo quando
se trata da pesquisa com veneno
de cobra”. Na semana precedente,
conta a revista, o herpetólogo de-
sembarcara em Nova York, chama-
do pelo Antivenin Institute of Amé-

rica – que almejava atingir a
excelência do Butantan. No começo
do século, o prestígio e a credibi-
lidade do Instituto se estendiam a
seus cientistas. O governo de São
Paulo criou-o para minimizar o
prejuízo causado por animais pe-
çonhentos ao gado e aos traba-
lhadores, na época em que a ativi-
dade agrícola avançava em dire-
ção ao interior. As epidemias no
porto de Santos também deveriam
ser controladas, para não atrapa-
lhar o comércio exterior. A Vital
Brazil, que organizou os trabalhos,
deve-se o renome mundial alcan-
çado pelo Butantan – ele percebeu
que, sem organizar a pesquisa
científica não seria possível fazer
o conhecimento servir ao setor
produtivo.

No mundo em que conhecimen-
to é cada vez mais capital, o Bra-
sil tem a seu favor a força da pes-
quisa nas universidades públicas.
O que se incorpora à sociedade
ainda é pouco, mas isso está
mudando: três das maiores uni-
versidades públicas brasileiras –
a Universidade Estadual de
Campinas, a Federal de Minas  e a
Federal do Rio Grande do Sul – li-
cenciaram patentes para serem
exploradas comercialmente por
empresas. Em 2003 foram 22 da
Unicamp.A UFMG já licenciou três
e negocia outras sete e a UFRGS
tem três licenciadas e outras três
em negociação. O movimento re-
sulta do trabalho de estruturas
formadas para articular universi-
dade e empresa – a Agência de
Inovação da Unicamp, a Coorde-
nadoria de Transferência e Ino-
vação Tecnológica mineira, e o
Escritório de Interação e Trans-
ferência de Tecnologia gaúcho.
A idéia mobilizou a Universidade
de São Paulo, que não tem pa-
tente licenciada e já toma pro-
vidências para criar sua agência
de inovação.

O Centro de Biotecnologia da
Amazônia (CBA) fará diferença.
Dará apoio às empresas interes-
sadas em transformar biodiversi-
dade em riqueza. A implantação
do projeto é gerida pela Suframa,
que pagou 79% da conta de 40
milhões de reais investidos desde
1998. Outros 11% vieram do
Ministério da Ciência e Tecnolo-
gia e o restante do estado do Ama-
zonas. O CBA está previsto na po-
lítica industrial para o setor de
biotecnologia. Espera-se que ala-
vanque as empresas interessadas
na “utilização sustentável da bio-
diversidade nacional”.

Em dezembro entram em fun-
cionamento 11 dos 26 laborató-
rios planejados além de unidades
de apoio a eles. Com isso os fa-
bricantes de cosméticos ou fito-
terápicos baseados na flora ama-
zônica poderão fazer na região os
estudos de validação dos produ-
tos, o que não acontece hoje. O
governo quer passar a gerência
do CBA a uma organização social.

203 mil

63 mil

é o número de russos
formados em ciências
exatas e engenharias em
2002. São 140 mil a mais
do que os que os
brasileiros formados nas
mesmas áreas.
Rússia e Brasil disputam
investimentos 
internacionais. A mão-de-
obra qualificada conta
ponto a favor deles.

é o número de alunos que
se graduaram em 
engenharia e em cursos
de ciências, matemática e
computação nas 
universidades brasileiras,
públicas e privadas.
Dados do MEC, de 2002.
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livro de Paulo Arantes, professor
universitário dotado de sólida
cultura filosófica, apresenta as
conhecidas virtudes e defeitos

da produção acadêmica na área de ciên-
cias humanas: um aparato conceitual rico
e diversificado, um instrumental analítico
sofisticado, uma preocupação legítima,
socialmente engajada, com velhas ques-
tões que preocupam toda e qualquer so-
ciedade – emprego, distribuição, igualda-
de, inclusão cultural e outras –, ou seja,
uma boa qualidade no diagnóstico, tudo
isso acompanhado, entretanto, por um
deslocamento do eixo “terapêutico” em
direção a um hipercriticismo teórico que
não leva em conta as limitações do real na
implementação de políticas públicas, na-
cionais ou setoriais.

Com efeito, os dezessete ensaios reuni-
dos neste volume  tocam nos mais diversos
problemas culturais, políticos e filosóficos
que “agitam” (este é o termo) qualquer de-
partamento de filosofia que se pretenda
“socialmente responsável”. Mas eles tam-
bém revelam algumas das “obsessões” do
seu autor com dois problemas que pare-
cem ter ficado parados na garganta da es-
querda universitária: o partido da reforma,
atualmente no poder (e decepcionando
seus velhos aliados acadêmicos), e o pro-
cesso de globalização (invariavelmente
classificado de capitalista, injusto, assi-
métrico ou destruidor). Assim, a despeito
da salada filosófica muito variada  servida
em fartas doses em quase todos os seus
capítulos, o que o livro comporta, de ver-
dade, é uma crítica implacável ao processo

de globalização, o que me parece não ape-
nas inócuo mas desfocado, e uma conde-
nação sem apelo da política econômica do
atual governo (que não atende aos padrões
de “ruptura” pregados quixotescamente
pela comunidade acadêmica).

Em relação ao governo liderado pelo
PT, por exemplo, o autor considera, num
epílogo datado de abril de 2003 e intitula-
do “Beijando a Cruz”, que o partido “já
vinha entregando os pontos há um bom
tempo”. Para ele, o partido já está inape-
lavelmente “a serviço do Capital” e teria
ocorrido uma “conversão suicida do Go-
verno Lula à ortodoxia econômica” (p. 303
e 306). Nisso o livro não difere da meia
dúzia de “manifestos econômicos de opo-
sição” que circularam na academia e nas
redações de jornais no último ano e meio.
Ele é igualmente cáustico em relação à
globalização. Vê seu sangue ferver com a
“desfaçatez” do “show diário de cinismo
das elites econômicas globalizadas que afi-
nal chegaram ao cúmulo de impingir a
falência social do seu sistema como uma
lei natural a ser aceita por todos”.Acredita,
sinceramente, que “o capitalismo não tem
alternativa para a humanidade” (p. 127).

Este é o universo mental no qual se
move a maior parte das crônicas, entrevis-
tas e reflexões “filosóficas” desse autor, um
mundo no qual existe um “Partido Inte-
lectual”, um “Partido da Ordem”, outro do
“Progresso”, a “saudosa Dialética” e outras
variações impressionistas sobre a ditadura
do Capital, a “riqueza financeirizada”, a
“estetização do poder” ou o “pensamento
único”, conceito este tomado de emprésti-

mo a um dos papas da antiglobalização
(da tribo dos irredutíveis gauleses, mas
que preferem se ver como “altermundialis-
tas”, sem jamais ter explicado do que, exa-
tamente, seria feito esse “outro mundo
possível”). O autor exibe sua certeza de
que vivemos uma nova “lógica dual”, na
qual o “‘ajuste’ latino-americano ao pa-
drão geomonetário deflagrado pelo diktat
político do novo dinheiro mundial (o
parâmetro imperial do dólar-flexível), em
que a integração global subalterna (se faz)
acompanhar de uma igual desintegração
nacional” (p. 42); ou a certeza de que a
“barbárie hoje nada mais é do que o capi-
talismo triunfante levado ao seu paroxis-
mo” (p. 234).

A crer em autores como Paulo Arantes
(e outros catastrofistas de plantão), o Bra-
sil caminha rápido para um processo de
“africanização”, cuja culpa, é óbvio, cabe
inteiramente às nossas elites estrangei-
rizadas, hoje incorporando também o
partido no poder. O que resta, finalmente,
é uma confusa sensação de déjà vu, all over
again. Em lugar de “espalhar a arte da sub-
versão para as novas gerações”, como pre-
tende o livro, ele corre seriamente o risco
de espalhar tédio e apatia no que resta de
pensamento crítico no interior da torre de
marfim. É realmente surpreendente que
acadêmicos pagos com o dinheiro da
sociedade para atuar como consciência
crítica dessa mesma sociedade consigam
viver em circuito fechado, fazendo e des-
fazendo continuamente o fio da meada de
sua própria irrelevância prática.

Paulo Roberto de Almeida (www.pralmeida.org)
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Niilismo filosófico-político?

Zero à Esquerda
Paulo Eduardo Arantes
Conrad Editora do Brasil, 2004, 306 p.

ESTANTE
livros e publicações

O
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Brasil é ao mesmo tempo uma
grande economia industriali-
zada e uma das sociedades
mais desiguais do planeta, exi-

bindo um número anormalmente eleva-
do de pobres e um grau de concentração
de riqueza  superior ao de muitos países
mais pobres. Simon Schwartzman foi
presidente do IBGE entre 1994 e 1998,
além de ter exercido  cargos governamen-
tais e acadêmicos, o que o habilita a dis-
correr como poucos sobre esse aspecto
mais visível da “questão nacional”. Autor
de  outras obras, como o clássico de 1988
sobre as bases do autoritarismo (que po-
de ser consultado em sua página
www.schwartzman.org.br/simon/,
onde também figura este livro), ele nos
brinda agora com uma reflexão metodo-
logicamente embasada e empiricamente
sustentada. Conclui que não há solução
de curto prazo para o problema da po-
breza no Brasil. “Tudo é fácil de dizer e
dificílimo de fazer. A construção de uma
sociedade competente, responsável, com-
prometida com os valores da eqüidade e
justiça social, e que não caia na tentação
fácil do populismo e do messianismo
político, é uma tarefa de longo prazo e que
pode não chegar a bom termo”. Oxalá
possamos desmentir esse diagnóstico. As
causas da nossa pobreza já conhecemos.
Falta, talvez, coragem para enfrentar o
problema. [P.R.A.]

m livro imperdível para quem
gosta de história. O historiador
britânico David Stafford recria a
tensão e a angústia dos dez dias

que antecederam o desembarque das for-
ças armadas na costa francesa, em 10 de
junho de 1944, num ato decisivo para a
derrota do nazismo. Faz a narrativa a par-
tir das experiências do homem simples
que veio do interior do Canadá para par-
ticipar do Dia D, ou do judeu francês que,
escondido num pequeno quarto no sexto
andar de um prédio na Rue des Ecoles em
Paris, acompanha as notícias da guerra
ouvindo a BBC de Londres.

Stafford, que foi diplomata e é autor de
diversas obras sobre Winston Churchill,
escreve com a pena do jornalista, recrian-
do o clima em Londres na antevéspera do
desembarque. Relembra que era quase
impossível evitar um claro sinal de que a
invasão estava prestes a acontecer. Os
militares desapareceram dos bares, teatros
e restaurantes da capital britânica. Os dois
milhões de militares estavam trancafiados
nos acampamentos ou navios, o que não
impediu um oficial inglês de burlar a vigi-
lância, fugir e chegar até a casa da família
para uma última despedida. Ele acabou
capturado pelo serviço de segurança in-
glês, que rastreou seus movimentos e
colocou em isolamento todos os que tive-
ram contato com o fujão.

Foram dias memoráveis. Roma caiu no
dia 4 de junho. Enquanto os navios dos
Estados Unidos, Grã-Bretanha e Canadá
preparavam-se para zarpar para a costa da
Normandia, 2,5 milhões de soldados
soviéticos, 5,2 mil tanques e 5,3 mil aviões
preparavam a ofensiva final para expulsar
as tropas alemãs do território da União
Soviética e avançar sobre a Alemanha, o
que aconteceu em 9 de junho.

Um livro equilibrado, resultante de
intensa pesquisa, que tem o seu ponto
mais vibrante no racconto da artimanha
dos aliados sobre o ponto do desembar-

que para ludibriar o alto comando
alemão. E aí surge a extraordinária figura
de Arabel, tido como o melhor agente
nazista infiltrado na Grã-Bretanha, mas
que na realidade trabalhava para os alia-
dos e teve excepcional papel no sucesso do
Dia D.

Uma das novidades de Dez Dias para o
Dia D, é o detalhamento dos conflitos
entre o general Charles de Gaulle, coman-
dante das tropas francesas, o primeiro-
ministro Churchill e o supremo coman-
dante das forças aliadas, o general Dwight
Eisenhower. Conhecedor do tempera-
mento arrogante e obstinado do líder
francês, Churchill só pretendia comu-
nicar-lhe o desembarque depois do ocor-
rido, mas convencido pelo ministro do
Exterior Anthony Eden, tratou de con-
vidá-lo para ir a Londres antes do ataque à
Normandia. De Gaulle chegou no dia 4 de
junho e foi ao encontro de Churchill e
Eisenhower no Quartel-General das for-
ças aliadas em Southwick House. Lá ficou
sabendo que a declaração de libertação
assinada por Eisenhower não mencionava
o Comitê de Libertação Nacional por ele
chefiado e o clima foi azedando. No dia 5,
Churchill chegou a dar ordens para man-
dar De Gaulle de volta para Argel, acor-
rentado.

Ottoni Fernandes Jr.
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Nos bastidores da
invasão da Normandia

Dez Dias para o Dia D.
David Stafford
Objetiva, 382 p.
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As causas da 
pobreza no Brasil

As Causas da Pobreza
Simon Schwartzman
Editora FGV, 2004, 208 p.
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Falta acesso à cultura 
Enquanto se discute como enfrentar o

desafio da inclusão digital, muitas cidades
brasileiras não passaram sequer pelo pro-
cesso de inclusão cultural. Milhões de cida-
dãos estão distantes não só dos computado-
res, mas também dos livros, discos e filmes.
São os habitantes dos 1.185 municípios
que não possuem bibliotecas públicas, ou
dos 5.141 que não têm sequer uma sala de
cinema. Os dados foram tirados do “Perfil
dos Municípios Brasileiros”, traçado pelo
IBGE, que mostra o quanto ainda há por
fazer para evitar que a televisão seja a
única fonte de informação a atingir cem
por cento do território nacional.

Projeções Ipea - Previdência  Social

Perf il municipal

DADOS BÁSICOS
PIB mensal 142,53 R$ bilhões jul/04
Var mesmo mês ano ant 10,80 %
PIB 1.514,92 R$ bilhões 2003
Variação a.a. -0,22 %
PIB per capita 2.782 R$ 2003
Variação a.a. -1,49 %
IDH 0,775 72ª pos 2002

INDÚSTRIA
Produção (2002=100) 107,78 % junho
Var mês anterior 5,4 %
Var mesmo mês ano ant 11,7 %

COMÉRCIO VAREJISTA
Vendas (2003=100) 104,51 % junho
Var mês anterior -4,44 %
Var mesmo mês ano ant 12,8 %
Vendas Indústria (1992=100) 218,87 % junho
Var mês anterior 3,40 %
Var mesmo mês ano ant 27,01 %

COMÉRCIO EXTERIOR
Exportações 8,99 US$ bi julho
Importações 5,51 US$ bi julho
Saldo 3,48 US$ bi julho
Saldo acum no ano 18,53 US$ bi jan a julho

RENDA
Média real (regiões metrop) 916,61 R$ junho
Var mês anterior 0,97 %
Var mesmo mês ano anterior 2,71 %

INVESTIMENTOS
Estrangeiros Diretos 1.599,80 US$ milhões julho
Acumul 12 meses 11.040,29 US$ milhões

DÍVIDA PÚBLICA
Total 948,24 R$ bilhões junho
%PIB 56,0 % junho
Gov Fed e Bco Central 596,27 R$ bilhões junho
%PIB 35,2 % junho
Estados e Municípios 337,05 R$ bilhões junho
%PIB 19,9 % junho
Estatais 14,92 R$ bilhões junho
%PIB 0,9 % junho

DÍVIDA EXTERNA
Líq Setor Público 176,61 R$ bilhões junho
%PIB 10,4 % junho

BALANÇO DE PAGAMENTOS
Saldo em transações corr 1.814 US$ milhões julho
Var mesmo mês ano ant 253,08 %

A reforma da previdência, ainda que muito
criticada, trouxe esperanças de redução da
pressão sobre o orçamento. Projeções calcu-
ladas pelo Ipea mostram que o número de
contribuintes deve permanecer significativa-
mente superior ao de beneficiários (vide grá-
fico de projeções), porém a proporção entre
eles deve manter a tendência de queda (vide
gráfico de proporção). Se em seus primór-

dios, a previdência tinha uma relação de
cerca de dez contribuintes para cada benefi-
ciários, chegando até mais de trinta em 1938,
atualmente  a relação contribuinte/beneficiário
está ligeiramente acima de três e deve cair
para baixo dessa marca dentro de quinze
anos. Os valores apresentados nos gráficos
podem ser consultados no site do Ipeadata
www.ipeadata.gov.br
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Projeção de contribuintes e beneficiários

Dos 5.560 municípios

Livros

52,70% não têm livrarias

21,30% não têm biblioteca pública

Música

79,40% não têm emissora de rádio AM

61,70% não têm emissora de rádio FM

50,70% não têm lojas de discos

Filmes

92,40% não têm salas de exibição

35,90% não têm videolocadoras

Arte

82,69% não têm museus

81,20% não têm teatros nem salas de espetáculos
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Petróleo

Nigéria 1.422
Argélia 802
Arábia Saudita 724
Iraque 280
Argentina 156
Bolívia 93

Impostos 50%
Prod. Petróleo 39%
Transporte/Distrib/Revenda 11%

Vendas nacionais de 

derivados de petróleo

A crise pode estar afastada

A escalada do preço do petróleo vem ocu-
pando as manchetes dos jornais e as cotações
quebraram todos os recordes. Porém, se os nú-
meros forem atualizados para valores de 2004,
constata-se que os preços ainda estão bem abai-
xo dos atingidos durante os dois primeiros gran-
des choques do petróleo. Portanto, o risco de

uma terceira crise mundial não parece tão imi-
nente.Ao mesmo tempo, a produção brasileira de
petróleo aumenta de forma consistente, e a
importação cai, reduzindo muito a dependência
externa. Portanto, tudo indica que o consumidor
não precisa temer, por enquanto, um súbito au-
mento da conta na hora de abastecer o carro.

39%

9%

Fonte: Agência Nacional do Petróleo.

Fonte: Agência Nacional do Petróleo.

Fonte: Secret Com Exterior, Min Des, Ind e Com.
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Fonte: Agência Nacional de Petróleo. Dados de 2004 coletados até junho.

mil metros cúbicos

Produção Importação Fonte: Agência Nacional do Petróleo. Dados de 2004 coletados até junho.

Cotação do barril de petróleo
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Fonte: Agência Nacional de Petróleo e Centro de Informações da Gazeta Mercantil. *Valores de agosto coletados até o dia 16.
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Fonte:FMI e US Department of Energy - gráfico extraído da nota técnica de Marcelo Nonnemberg, do Boletim de Conjuntura nº 66 do Ipea.

Preços corrigidos do petróleo
a preços do 2º trimestre de 2004, com base no índice de preços ao consumidor - países industrializados

68,55

103,55

Maiores fornecedores de

petróleo ao Brasil em 2003
US$ milhões
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CARTAS

Gostaria de registrar os
meus parabéns pela iniciativa
de criação deste novo meio de
comunicação."Desafios” co-
mo este devem ser superados
para que o governo e a socie-
dade brasileira possam juntos
melhorar a qualidade de vida
no Brasil, principalmente mi-
nimizando o sofrimento da
classe que vive na pobreza e na
miséria, até a extinção das de-
sigualdades sociais e da discri-
minação em todos os seus seg-
mentos.

Jairo A. Santos
São Paulo - SP

A matéria “Sistema Finan-
ceiro - Falta crédito no Brasil”,
da primeira edição de Desa-
fios do Desenvolvimento,
não foi eqüidistante dos ban-
cos e seus usuários. O texto de
título “Juízes protegem os de-
vedores” pinta um quadro que
não retrata bem a realidade
mais representativa das rela-
ções entre bancos e tomadores
de empréstimos. Estamos can-
sados de ler relatos na impren-
sa, e todos nós conhecemos

alguém que financiou um
apartamento há uma década,
já pagou o equivalente a dois
apartamentos e deve mais um.
E pior: sucumbindo ao pode-
rio do departamento jurídico
do banco, está prestes a ser
despejado. Não é por acaso
que anos a fio somos informa-
dos dos lucros astronômicos
dos bancos, consistentemente
muito maiores que os do ano
anterior, medidos sempre em
porcentuais de dois dígitos.
Afinal, qual a parcela do PIB
brasileiro "gerada" (a palavra
mais apropriada seria “absor-
vida”) pelos bancos? Como
este número se compara com
os de outras nações que deram
certo? Deixo a idéia como su-
gestão para uma próxima ma-
téria de Desafios.

Tarcísio Barreto Celestino
São Paulo – SP

Sou economista, doutor
em Engenharia da Produção
e professor universitário em
Curitiba. Tomei contato com
a revista Desafios do De-
senvolvimento e a consi-
dero muito importante como
fonte de consulta e de refe-
rência para meus alunos de
monografia e mesmo para
minhas aulas.

Prof. Moises 
Curitiba - PR

Quero dar os parabéns à
equipe da Desafios do De-
senvolvimento por ter con-
seguido essa química fina de
aliar o acadêmico ao jornalís-

tico. Não é fácil, nem trivial
mesclar esses dois mundos
normalmente tão apartados e
que, não raro, se estranham.
Mas vocês conseguiram! No-
vamente, parabéns pelo belís-
simo resultado!

William Salasar,
superintendente de Comunicação

Social da Federação Brasileira de
Bancos – Febraban

Adorei a idéia da revista e
do site. Fantástica. Vocês sa-
bem que vão criar uma co-
munidade em torno deles.
Que tal então viabilizar a

criação dessa comunidade de
forma virtual? Uma espécie
de Orkut da Desafios? Com
fórum, chat...

Gustavo Vannucchi
São Paulo – SP

Desafios do Desenvolvimento é uma revista séria,
bem feita, bastante ilustrada, com gráficos, mapas,
fotografias, o que a torna mais atrativa e não é muito
comum nesse tipo de publicação. Gostei do começo do
artigo “Iguais nas diferenças”, que trata do multicultura-
lismo e da liberdade cultural. Pena que a partir da metade
o texto se afasta da discussão das liberdades culturais para
tratar das desigualdades raciais e injustiças praticadas
especificamente em relação aos negros. “Vida melhor na
floresta” me encantou. Parabéns sei que fazer qualquer
produto editorial nesse país é uma conquista heróica.

Cecília Rodrigues dos Santos
São Paulo - SP

A cor respondênc i a  para  a  redação  deve  se r  env i ada  para  car tas@desaf i os .o rg .b r

ou para SBS Quadra 01 -  Ed i f í c io  BNDES -  Sa la  801 -  CEP:  70076-900 -  Bras í l i a  DF

ERRATA

Na edição passada os valores infor-
mados na coluna Giro sob o título
“Eleições 2004” estavam errados.
Os números corretos são:

Perfil dos prefeitos brasileiros
94% são homens
apenas 332 são mulheres

69% têm entre 40 e 60 anos
apenas 11 têm menos de 25 anos

40% têm curso superior completo
25 prefeitos não têm escolaridade
alguma
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