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desafios
do desenvolvimento

Entra governo, sai governo, o déficit de moradias, especialmente
para a população de baixa renda, continua a ser um dos mais graves
problemas sociais brasileiros. Desde o tempo do Banco Nacional da
Habitação, as linhas de financiamento e os negócios imobiliários
estão voltados para habitações destinadas à classe média, embora a
carência esteja concentrada na população com renda familiar inferior
a cinco salários mínimos mensais. Outro fator que dificulta a solução
do problema é a baixa eficiência da indústria de construção de
residências, dominada pela informalidade, em contraste com o nível
de excelência da indústria de construção pesada.A reportagem de
capa desta edição de Desafios do Desenvolvimento aborda essas
questões e mostra como a falta de financiamento para a construção 
e a compra de habitações, e os ultrapassados códigos de obras e de
uso do solo, impedem a correção dessa chaga social e acarretam na
falta de 6,7 milhões de moradias para brasileiras e brasileiros.

Outro caso de exclusão social que começa a ser resolvido diz
respeito aos 25 milhões de brasileiros de baixa renda sem acesso a
serviços bancários. O impulso para que bancos, cooperativas e
organizações não-governamentais supram essa carência teve início
em 2000 e os primeiros resultados aparecem. Já existe uma rede de
26,7 mil correspondentes bancários em açougues, mercearias, padarias,
quase sempre na periferia das metrópoles e cidades com menos de 5 mil
habitantes, que atende à população de baixa renda, empresta dinheiro,
recebe contas e depósitos. O total de contas bancárias simplificadas,
em que não é pedida comprovação de renda ou residência, chegou a
3,8 milhões em outubro.A reportagem da página 52 mapeia as
mudanças no atendimento bancário para a população mais pobre.

A importância do uso da tecnologia e do investimento em
pesquisa e desenvolvimento é abordada na matéria que começa na
página 44 . Ela mostra as vantagens competitivas das empresas que
apostam na inovação. Na página 32 há outra reportagem sobre
pesquisa. Esta traz algumas histórias a respeito da ciência daquilo 
que é praticamente invisível e que já resulta em produtos que 
transformam a vida das pessoas.

Registramos com pesar o falecimento,em novembro,do economista
Celso Furtado, professor, pesquisador e homem público que
engrandeceu a vida brasileira. Uma de suas últimas entrevistas foi
concedida a Desafios do Desenvolvimento, em outubro. Ela pode
ser lida na nossa página da Internet, no endereço www.desafios.org.br.

Ottoni Fernandes Jr., diretor de redação

Cartas ou mensagens eletrônicas devem ser enviadas para: 
cartas@desafios.org.br
Diretoria de redação
SBS Quadra 01 Edifício BNDES, sala 801 - CEP 70076-900 - Brasília – DF
Visite nosso endereço na Internet 
www.desafios.org.br

Carta ao leitor
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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

Procon de São Paulo divulga
pesquisa junto a clientes de ope-
radoras de celular e constata que
a imensa maioria das reclama-
ções, 86,3%, se refere à qualidade
dos serviços prestados. Em se-
gundo lugar estão as queixas re-
lativas ao não cumprimento de
ofertas e em terceiro, as restrições
contratuais. O prejuízo para as
empresas pode ser grande, já que
70% dos entrevistados se diz dis-
posto a mudar de prestadora de-

vido aos problemas. Veja na ta-
bela quais são os itens menciona-
dos pelos usuários insatisfeitos.

O Fundo das Nações Unidas
para a Infância (Unicef) es-
tima que o mundo não vai al-
cançar o 2º Objetivo de Desen-
volvimento do Milênio, que es-
tabelece a meta de igualdade
entre os gêneros no acesso à
educação. Atualmente, 120 mi-
lhões de crianças estão fora da
escola em todo o planeta, e
desse total, 54% são meninas.O
2º. Objetivo, considerado pelo
UNICEF, o mais urgente, deve-

ria ser alcançado até o final do
próximo ano. Em compensa-
ção, 86 países já atingiram a
meta, entre eles o Brasil. Na ver-
dade, por aqui os meninos têm
menos chances do que as me-
ninas de completar o Ensino
Fundamental. Para o Unicef, o
maior desafio no Brasil é ofere-
cer educação de qualidade,
principalmente para as crian-
ças negras, indígenas e  com
deficiência.

Defensores do meio ambiente conquistaram um apoio pre-
cioso para sua causa. Michael J. Kowalski, presidente da Tiffany,
a mais famosa joalheria do mundo, declarou em carta aberta
que os minerais podem – e devem - ser extraídos, processados e
usados de forma social e ambientalmente correta. No docu-
mento, publicado pelo jornal Washington Post, Kowalski cobra
empenho do governo e da indústria na elaboração de medidas
que ajudem a atingir esse objetivo. Agora os ambientalistas es-
peram que a Tiffany lance um selo para seus produtos, garantin-
do que são feitos com metais extraídos de forma responsável.

Telefonia móvel

Sua chamada está sendo 
encaminhada... 

Metas do milênio

Mundo não cumpre promessa 
na área da educação 

O Centro Internacional da
Pobreza, órgão ligado ao Progra-
ma das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (Pnud), con-
testa número de pobres calcula-
do pelo Banco Mundial (Bird).
De acordo com estudo realizado
pelo Centro, cerca de 1,9 bilhão
de pessoas vivem abaixo da li-
nha da pobreza, oitocentas mil
acima do estimado pelo Bird. No
Brasil, a quantidade salta de 14
para 23 milhões, e na China, de
131 para 238 milhões. Técnicos
do Centro explicam que a dife-
rença fundamental entre os dois
cálculos reside na inflação do
dólar americano, que não esta-
ria sendo considerada nas avali-
ações do Bird. O Centro tam-
bém fez um levantamento ba-
seado nas necessidades calóricas
diárias estipuladas pela Orga-
nização das Nações Unidas pa-
ra Agricultura e Alimentação.
Por esse critério, o número de
pobres no mundo todo está ava-
liado em 1,4 bilhão.

Economia

Pobreza polêmica

Quando surgiu o comércio
on-line, ele dependia basica-
mente da confiança dos clientes
em estabelecimentos tradicio-
nais para convencê-los a com-
prar em seus sites. Agora, a mão
começa a se inverter e os vare-
jistas norte-americanos acredi-
tam que cerca de um quarto das
vendas realizadas em lojas são
influenciadas pela internet. O
dado foi levantado pela Forrester
Research, um instituto de pes-
quisas de Cambridge, nos Esta-
dos Unidos,que também afirma
que as transações on-line de-
verão representar 6,6% de todo
o comércio mundial realizado
em 2004.

Meio ambiente

Luxo ecológico

Cobrança indevida 
de chamadas 45,30%

Não recebimento 
da indenização do seguro 17,95%

Demora na resolução 
dos problemas 16,24%

Falta de sinal ou dif iculdade 
para completar ligações 11,10%

Clonagem de aparelhos 9,40%

E-commerce

O poder da web

Divulgação
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Os dados preliminares da segunda edição da
pesquisa Ação Social das Empresas, elaborada pe-
lo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), apontam um crescimento da participação
da iniciativa privada no Brasil no atendimento dos
problemas sociais. Segundo o levantamento, 74%
das empresas da região Nordeste e 71% da Sudes-
te afirmaram realizar algum tipo de investimento
comunitário em 2003. As ações variaram desde
uma simples doação até complexos projetos de
desenvolvimento humano. Para se ter uma idéia
deste crescimento, no final dos anos 1990, os nú-
meros eram respectivamente 55% e 67%. Minas
Gerais se manteve como o estado com maior índi-
ce de participação, 81%. O combate à fome foi um
dos destaques do levantamento. Perguntados de
forma específica se realizavam algum tipo de ação
voltada para esse campo, 31% dos empresários do
Nordeste e 28% do Sudeste afirmaram que sim.

Chama a atenção o fato de que as grandes em-
presas do Nordeste, com mais de 500 funcioná-
rios, estão cada vez mais engajadas em atividades
sociais. No ano passado, esse tipo de atuação fez
parte do orçamento de 94% delas, um cres-
cimento de quase 50% em relação aos 63% do le-
vantamento anterior. A nova situação coloca as
companhias da região em um patamar tão elevado
quanto as do Sudeste, com um índice de 96%.

Na nova edição do levantamento, também foi
perguntado aos entrevistados por que não partici-
pam das iniciativas sociais. A maioria deles, 62%
das instituições no Nordeste e 53% no Sudeste,
alega a falta de recursos. O segundo motivo mais
alegado é a falta de incentivos governamentais –
10% no Nordeste e 16% no Sudeste.

A primeira etapa da pesquisa foi feita em uma
amostra de 4.109 empresas das regiões Nordeste e
Sudeste, onde está concentrado aproximadamen-
te de 70%  do setor privado nacional.
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Reforma do Judiciário Depois de muita de-
bate, o Senado Federal aprovou, no dia 17 de
novembro, a Reforma do Judiciário. Desde
1992 já se discutiam alterações na Constitui-
ção Federal que melhorassem o funciona-
mento do Poder Judiciário. Com a aprovação
pelos senadores, em segundo turno, as pro-
postas mais importantes, como a criação da
súmula vinculante e do Conselho Nacional
de Justiça e a federalização dos crimes contra
os direitos humanos, já serão promulgadas.
Os pontos alterados no projeto, como a am-
pliação do foro privilegiado e a proibição de
nepotismo no Poder Judiciário, voltam à Câ-
mara dos Deputados para revisão.

Lei de Inovação Também foi aprovada pelo
Senado e seguiu para sanção presidencial. A
nova lei incentivará investimentos em pes-
quisa e garantirá preferência nas compras go-
vernamentais às empresas que aplicarem no
desenvolvimento tecnológico.

Reforma Tributária É a única em tramitação
que ainda  tem uma mínima chance de avan-
çar antes do final do ano.

Reforma Trabalhista Continua emperrada
na polêmica da cobrança da contribuição
sindical aos não associados e ficou defi-
nitivamente adiada para 2005.

Monitor das reformas

Após doze anos, Reforma do Judiciário é aprovada

Responsabilidade social 

Iniciativa privada cada vez mais pública

Depois de conviver com os
conflitos  da “guerra das geladei-
ras”, países do Mercosul e Chile
pretendem criar um padrão úni-
co de eficiência energética para
eletrodomésticos. Em reunião
realizada em Brasília, represen-
tantes de cada país mostraram os
esforços  feitos para reduzir o con-
sumo energético de aparelhos da
“linha branca”, isto é, geladeiras
e freezers, entre outros. A idéia é
aproveitar o melhor de cada um
para estabelecer um critério de
excelência em toda a região.

Mercosul

Geladeiras 
pacificadas

Grau de participação das 
empresas em ações sociais
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M a r k  M a l l o c h  B r o w nARTIGO

prazo final para se alcançar os
Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio (ODM) está cada vez mais
próximo. Restam apenas onze

anos para o cumprimento da meta mun-
dial de diminuir pela metade a pobreza e a
fome extremas,colocar todas as crianças na
escola, deter a disseminação do HIV/Aids
e cumprir as metas globais de redução da
mortalidade infantil e materna, reforçando
a igualdade entre os sexos e construindo
um meio ambiente sustentável. Embora o
papel dos países em desenvolvimento seja
muito importante e já se tenha de fato al-
cançado grande progresso em relação a ca-
da um dos objetivos em muitos desses paí-
ses, nenhum dos objetivos poderá ser al-
cançado em âmbito global e em cada uma
das regiões se se continuar a agir no mesmo
ritmo e não houver de fato um grande pro-
gresso em relação ao Oitavo Objetivo:
maior ajuda dos países mais ricos aos paí-
ses em desenvolvimento na forma de alívio
da dívida, apoio ao desenvolvimento e,
principalmente, ao comércio.

Os próximos 18 meses representam a
última oportunidade real de reparar o dano
e estabelecer os fundamentos para cum-
primento dos Objetivos de Desenvolvi-
mento do Milênio antes do vencimento do
prazo, em 2015. Se a promessa da nova ro-
dada comercial for revitalizada e cumpri-
da nas datas estabelecidas, esta reunião de-
verá representar o momento em que o
mundo irá novamente se comprometer a
cumprir as promessas feitas em Doha e es-
tabelecer um prazo final para implemen-
tá-las. Até o 5º aniversário da Declaração
do Milênio, em setembro próximo,quando
os líderes mundiais irão se reunir na Assem-
bléia Geral da Organização das Nações
Unidas  (ONU) para rever o progresso al-
cançado em relação aos ODM, o mundo

já deve ter instituído as políticas, levanta-
do recursos e estabelecido as ações neces-
sárias para dar o salto de qualidade em re-
sultados de desenvolvimento na próxima
década, necessário para transformar em
realidade os ODM.

A Agenda Comercial de Doha e os Objetivos

de Desenvolvimento do Milênio Os princi-
pais acordos celebrados em Doha que in-
corporam o conteúdo de “desenvolvimen-
to” incluem os seguintes elementos mais
importantes: agricultura; direito de pro-
priedade intelectual relacionado ao comér-
cio e à saúde pública; tratamento especial e
diferencial, bem como assistência técnica
para fortalecimento de capacidades em
países menos desenvolvidos. Uma questão
específica quanto ao “ou vai ou racha” não
só para Doha, mas também para os ODM
como um todo, refere-se à agricultura, uma
vez que não só interfere em muitos dos ou-
tros objetivos como também se tornou
agora, acertadamente, o teste decisivo para
que todos os países desenvolvidos possam
comprovar boa-fé.

A agricultura continua sendo o esteio
da maioria da população pobre mundial:
mais de 70% das pessoas que vivem em
países em desenvolvimento dependem da
agricultura para subsistência e emprego.
Desse modo, o Acordo sobre Agricultura
da Organização Mundial do Comércio
(OMC) traz em seu bojo implicações po-
tenciais importantes para o cumprimento
dos ODM. Tanto os países pobres como
os países ricos devem agir no sentido de
obter redução das tarifas, ajuda doméstica
em relação à distorção comercial, subsí-
dios para exportação e outros tipos de
ajuda para a exportação. Contudo, fica
claro que a liderança deverá vir dos países
desenvolvidos. Não haverá avanço enquan-

O comércio global 
de volta aos trilhos

“Até setembro de 2005 

o mundo deve ter instituído 

as políticas, levantado 

recursos e estabelecido 

as ações necessárias para 

dar o salto de qualidade

necessário para 

transformar em realidade 

os Objetivos de

Desenvolvimento 

do Milênio”
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to os membros da Organização para Coo-
peração e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) continuarem a ceder cerca de um
1 bilhão de dólares por dia em subsídios
agrícolas em seus países, e a cobrar tarifas
estratosféricas. Taxas para alguns produtos
agrícolas de exportação que são de interes-
se dos países em desenvolvimento tais co-
mo açúcar, laticínios e arroz, permanecem
altas em muitos países industrializados.
Algumas atingem patamares entre 350% e
900%. A vitória recente do Brasil na dupla
rodada comercial contou com o apoio da
OMC. O suporte às queixas contra a ajuda
fornecida pela União Européia aos pro-
dutores de açúcar e os subsídios ao algodão
norte-americano foi um sinal encorajador
para todos os países em desenvolvimento.
Contudo, é claro que ainda há muito a fa-
zer para colocar o comércio na trajetória
certa e fazer justiça de verdade aos países
pobres e ricos.

O Programa das Nações Unidas para
Desenvolvimento (Pnud) compromete-se a
ser um defensor agressivo das ações multi-
laterais sobre as negociações comerciais que
constituem a base necessária para o pro-
gresso acelerado. Continuamos ainda a as-
sistir os países em crescimento a lidarem
com as necessidades de desenvolvimento de
capacidades importantes, tais como a de
competir em âmbito internacional supe-
rando gargalos institucionais e humanos; a
capacidade de negociar, interpretar e im-
plementar acordos comerciais (multilate-
rais, regionais e bilaterais) que priorizem as
preocupações com o desenvolvimento hu-
mano e a pobreza; e a capacidade de in-
corporar políticas em prol dos pobres e
estratégias para redução da pobreza.Um
sistema comercial global não pode produ-
zir resultados eficazes e justos se seus mem-
bros não tiverem a capacidade de nego-
ciar. O fortalecimento das capacidades –
para estabelecer uma agenda, negociar de
modo eficaz e manter o ritmo das nego-
ciações comerciais, especialmente para os
países menos desenvolvidos – é um com-
ponente crucial de um regime comercial
multilateral orientado para o desenvolvi-
mento humano e os ODM.

Um regime comercial mundial voltado
para o desenvolvimento da forma como
vislumbrada pela rodada de Doha é indis-

pensável se o mundo quiser atingir os
ODM. No entanto, as concessões comer-
ciais por si só, embora necessárias, não
serão suficientes para atingir esses objeti-
vos, a não ser que sejam acompanhadas de
iniciativas decesivas, de fortalecimento de
capacidades mais abrangentes dentro dos
países em desenvolvimento e especialmente
dos menos desenvolvidos. Se pudermos fa-
zer as duas coisas, então teremos toda a
chance de aproveitar o grande fator de re-
dução de pobreza do comércio para ajudar
a construir um mundo mais próspero e
mais pacífico.

Mark Malloch Brown é o administrador do Programa das Nações

Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) 
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“O Pnud 

compromete-se 

a ser um defensor 

agressivo das ações 

multilaterais sobre 

as negociações 

comerciais que

constituem a base

necessária para o 

progresso acelerado”

Historiador e cientista político, o in-
glês Mark Mallock Brown ocupa o cargo de
administrador do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) des-
de julho de 1999. Em maio de 2003, o se-
cretário-geral Kofi Annan nomeou-o para
um novo mandato de quatro anos. Além dis-
so, ele preside o Grupo das Nações Unidas
para o Desenvolvimento, um comitê inte-
grado pelos chefes de todos os fundos, pro-
gramas e departamentos da ONU, que se
ocupam de desenvolvimento.

Em sua gestão, o Pnud passou por uma
profunda reforma, que o tornou mais efi-
ciente e eficaz nos 166 países em que está
presente. Seus esforços foram no sentido
de que a ONU passasse a apoiar países em
desenvolvimento no que diz respeito à go-
vernabilidade democrática e ao emprego da
tecnologia de informação e de comunica-
ção para a promoção do desenvolvimento.

Sua biografia é impressionante. Brown
esteve no Banco Mundial, onde promoveu
uma maior integração entre a instituição, a
ONU, os governos nacionais e as institui-
ções de crédito internacionais. Foi sócio de
uma empresa da área de comunicações

estratégicas, o grupo Sawyer-Miller. Nesse
tempo, foi assessor de Corazón Aquino,
quando ela concorreu à presidência das
Filipinas.Também foi conselheiro de outros
candidatos latino-americanos e de gover-
nos, especialmente no que diz respeito a
política cambial, privatização, meio ambien-
te e direitos humanos. Foi ele o fundador do
Economist Development Report, um infor-
mativo acerca da economia dos países e de
sua política para o desenvolvimento que é
leitura obrigatória de economistas, soció-
logos e jornalistas em todo o planeta.A ini-
ciativa, em parte, é resultante de sua expe-
riência como correspondente da revista in-
glesa The Economist.

Tem mais. Entre 1979 e 1983, Brown
trabalhou para o Alto Comissionado das Na-
ções Unidas para os Refugiados. Viveu na
Tailândia, de onde cuidava das operações
de campo no Camboja. Também atuou na
África e na América Central. Em 1981, sua
equipe recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Pai
de quatro filhos, esse inglês incansável es-
creveu e publicou inúmeros artigos sobre
desenvolvimento, refugiados políticos, finan-
ças e política internacional.

Administrador, intelectual e ativista
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sem teto
O Brasil
A falta de crédito, o atraso tecnológ ico e a informalidade emperram

o desenvolvimento de um dos principais setores da economia brasileira,

que responde por 7% do PIB. O déf icit é de 6,7 milhões de moradias
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Empreendimentos residenciais de luxo 

no bairro de Campo Belo, zona sul de São Paulo
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o som estridente e alto de uma emissora popular de
rádio, Crispiniano José da Silva dá os retoques finais
no reboque das paredes de uma casa no Jardim Naka-
mura, bairro periférico da zona sul de São Paulo. O

serviço será interrompido bem antes da conclusão da obra,
porque Edna da Silva Souza, uma educadora social de 25 anos,
não tem dinheiro para comprar o material que falta. Ela tomou
um empréstimo de seis mil reais na Caixa Econômica Federal,
já gastou dez mil e ainda está longe de se mudar para o novo lar,
que na verdade é apenas mais um pavimento na casa de seus
pais.“É complicado calcular quanto vai custar a obra porque o
preço do material varia”, explica o empreiteiro à proprietária à
beira do desespero. Afinal, seu casamento foi adiado porque os
noivos não tinham onde morar. Indiferente ao drama, Silva con-
tinua a remexer a massa, sem imaginar que com sua colher de
pedreiro está misturando quase todos os elementos que com-
põem o problemático desempenho da construção civil no Brasil.

A primeira coisa que o pedreiro Silva ignora é que seu traba-
lho rende pouco. Ele passa nove horas por dia no serviço, em-
penha-se, mas a sua produtividade é muito baixa. A constata-
ção foi apresentada pela consultoria McKinsey em seu estudo
“Medição e Resultados da Produtividade da Mão-de-Obra do
Setor de Construção no Brasil”. A produtividade média do tra-
balhador norte-americano no setor de construção residencial é
2,9 vezes superior à do trabalhador brasileiro e a diferença é
ainda maior no esquema informal em que opera o pequeno
empreiteiro Silva. A culpa não é da mão-de-obra, mas da falta
de padronização do material de construção, do projeto inade-
quado, e da falta de planejamento e organização da grande maio-
ria dos construtores no setor de edificação.

Não é uma questão de falta de competência ou de tecnologia
da indústria de construção civil, pois na área de construção pe-
sada, dominada por empresas altamente organizadas, o Brasil é
líder em muitos segmentos . O problema está especialmente nas
edificações para a população de baixa renda, onde é maior a
necessidade de eficiência e produtividade, pois existe um déficit
de 6,7 milhões de moradias, sendo 90% entre famílias com ren-
da inferior a cinco salários mínimos (veja a tabela na página 17).

Sem um forte programa de construção de moradias de inte-
resse social, apoiado pelos três níveis de governo, a população
carente recorre à sub-habitação, em favelas ou na periferia dis-
tante, ou então arrisca construir, como faz a educadora Silva, pa-
gando caro o material no fim de uma longa cadeia de abasteci-

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

A

CONSTRUÇÃO VALE  11/30/04  13:16  Page 13



14 Desafios • dezembro de 2004

O  t r a b a l h a d o r  b r a s i l e i r o  d a  c o n s t r u ç ã o  c i v i l  c o n s e g u e  r e a l i z a r  a p e n a s           

mento e usando técnicas inadequadas que, quase sempre, resul-
tam em desperdício. Existem nichos de eficiência no setor de edi-
ficações. Em geral eles estão na área das residências para a classe
média alta. No segmento de habitação para pessoas de baixa
renda, será preciso percorrer um longo caminho de mudanças
antes de se resolver o problema, afirma Ermínia Maricato, Secre-
tária Executiva do Ministério das Cidades:“É preciso ter fontes
de financiamento tanto para os construtores de habitações de
interesse social quanto para os compradores e, no caso dos últi-
mos, tem de haver algum tipo de subsídio”, diz. Ela não descar-
ta a opção do trabalho cooperativo, através de mutirão, para
construção de residências para a população de baixa renda, mas
insiste que a solução do déficit habitacional só acontecerá com
a participação de grandes empresas construtoras, com tecnolo-
gia, bons projetos, padronização de material e boa gestão do
canteiro de obras.

Informalidade Enquanto mudanças estruturais não acontecem,
empresas informais dominam o setor de construção de habita-
ções. Bruno Pietracci, gerente de projetos da McKinsey e um dos
responsáveis pelo relatório, é enfático ao apontar que a informa-
lidade é o maior problema:“Um setor que conta com dois terços
de informalidade não vai evoluir nunca”. Sua voz se faz acom-
panhar de um coro de empresários que cobra do governo mais
rigor no combate à informalidade.“Nós levamos a racionalidade
ao extremo, em busca de maior eficiência, e conseguimos traba-
lhar com uma margem de lucro de 15% por empreendimento.
Como concorrer com alguém que opera com o dobro da nossa
margem só porque não recolhe impostos?”, diz Luiz Henrique

O peso da construção na economia

Participação no PIB
Fonte: McKinsey

Participação nos empregos

EUA Brasil Coréia

3,6%

7,1%

14,1%

6,1% 6,1%

9,3%

EUA Brasil Coréia
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Boas técnicas construtivas são usadas no canteiro de obras da Inpar                             
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Ceotto, diretor de construção da Inpar, de São Paulo, uma das gi-
gantes do ramo. Suas reclamações têm fundamento. Informações
levantadas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) mostram que a
parte formal da construção fatura 45% do que se ganha no setor
e paga 71% dos tributos recolhidos. Isso porque nas últimas duas
décadas, o ramo da construção mergulhou numa crise profunda,
que achatou os salários e fez crescer o exército que opera à mar-
gem da lei. De 2000 a 2003, o Produto Interno Bruto do setor de
construção caiu 12,7% e somente neste ano voltou a crescer.

Fernando Goldsztein é sócio da construtora Abram Goldsz-
tein, uma das maiores do Rio Grande do Sul, e apesar de ter toda
sua equipe contratada com carteira assinada, diz que compreen-
de a situação de seus colegas.“Aqui em Porto Alegre,85% das em-
presas fazem apenas uma obra por ano. Como é possível pensar
em registrar operários, em pagar tributos e investir em avanços
tecnológicos nessas condições? Só dá para pensar em sobrevi-
ver.”E a simples sobrevivência não é tarefa fácil.A duração média
de uma empresa de construção, no Brasil, gira em torno de nove

anos, sendo que quanto mais ela depende do cliente de baixa
renda, mais diminui a expectativa de vida. A demanda intermi-
tente limita o aumento da produtividade das construções

Em seu estudo “Uma agenda pós-liberal de desenvolvimento
para o Brasil”, Armando Castellar Pinheiro, pesquisador do Ins-
tituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), afirma que a bai-
xa produtividade e os altos custos da construção são, em grande
parte, o resultado da escassez, do alto preço e do prazo curto do
crédito no Brasil.“Isso é relativamente claro no caso do setor ha-
bitacional, onde a falta de crédito imobiliário tem levado muitas
famílias a viver em favelas”, diz. Um programa consistente de ha-
bitação de interesse social, como propõe a secretária executiva
do Ministério das Cidades, com adequado financiamento, pode-
ria reverter este quadro. “Na verdade, 70% daqueles que pre-
cisam de moradias não têm acesso ao crédito”, diz Maricato. O
Fundo Nacional de Habitação está sendo desenvolvido pela
Secretaria de Habitação do Ministério das Cidades, mas ainda
não tem prazo para entrar em vigor. Ele deve unificar todas as
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                           (à esquerda) enquanto o desperdício impera na casa em construção no Jardim Ângela (à direita), ambas na cidade de São Paulo
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A duração média de uma empresa de construção, no Brasil, g ira em torno de nove anos.             

Descaso “A fragilidade das construtoras faz com que elas se sub-
metam à força dos fornecedores de matéria-prima, que, ao con-
trário, são muito organizados”, afirma Ubiraci Espinelli, profes-
sor e pesquisador do Departamento de Construção Civil da Es-
cola Politécnica da Universidade de São Paulo. O estudo da
McKinsey também aponta o desequilíbrio entre a pulverização
dos construtores e a concentração dos fabricantes de matéria-
prima como um dos fatores que colaboram para a ineficiência.
Enquanto em economias mais desenvolvidas os componentes
da obra são vendidos pré-processados, com todas as orientações
de procedimento e indicação de profissionais treinados para o
manuseio, no Brasil o fabricante restringe-se a entregar o produ-
to para o revendedor.

A falta de soluções integradas acaba contribuindo para o
desperdício de material. Espinelli coordenou uma pesquisa com
o objetivo específico de medir o nível de perdas de matéria-pri-
ma nas obras. Os resultados refletem a amplitude do leque da
qualidade da construção civil brasileira. As perdas de areia vão
de um nível mínimo de 7% a um máximo de 311%. No caso do
cimento, a disparidade é ainda mais alarmante. Empreendimen-
tos bem planejados perdem 6% do cimento, enquanto aqueles
realizados de forma menos profissional chegam a perder 638%.
E o mais grave é que o nível de desperdício aumenta quando a
construção é voltada para a população de mais baixa renda. Por-
tanto, quem paga mais caro por um imóvel é exatamente aque-
le que menos pode. No Brasil, cerca de 70% do cimento é com-

políticas estaduais, municipais e federais, e pretende ser uma
prática que possa transcender as mudanças de governo.

Crédito Há quem defenda uma intervenção mais profunda no se-
tor. Pedro Paulo Martoni Branco, o primeiro presidente da Com-
panhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo, afirma que “é muito difícil exigir sem dar garantias
de fluxo de investimento”. Para ele, a situação só vai melhorar
quando o governo conseguir desenvolver uma política consis-
tente de financiamento e as boas práticas se tornarem rotineiras
na construção civil. “Todos os setores que efetuaram avanços
significativos em um curto espaço de tempo foram empurrados
pelo poder público. É só lembrar o programa do governo federal
para impulsionar a indústria automobilística nos anos 50, e mais
recentemente a evolução do agronegócio, apoiada em políticas de
exportação e em desembolsos para as pesquisas da Embrapa”,
propõe Branco, que atualmente dirige o Instituto Via Pública.

Mas nem todos concordam que a fórmula para melhorar a
eficiência da construção dependa integralmente do governo.
Especialmente porque o setor produz cerca de 7% do PIB na-
cional, absorve mais de um terço dos investimentos feitos no país
e responde por 64% da formação bruta de capital fixo.A questão
é que a categoria dos construtores é muito desarticulada, especial-
mente devido ao imenso volume de protagonistas e às abissais
diferenças entre um pequeno empreiteiro e uma grande em-
preendedora.
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Contrastes: operários usam equipamentos de segurança, tais como redes e capacetes em obras profissionais, enquanto na construção informal, pedreiros convivem
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            E quanto mais ela depende do cl iente de baixa renda, menor sua expectativa de v ida

prado a preços altíssimos, em pequenos varejistas que vendem
para os que constroem por conta própria.

Na outra ponta está o extremo profissionalismo das grandes
empresas, cuja eficiência atinge níveis internacionais. Barragens,
pólos petroquímicos e poços de extração de petróleo são áreas
em que as construtoras brasileiras se especializaram e exportam
know-how. Recentemente, a reforma e a expansão do aeroporto
de Congonhas, em São Paulo, foi realizada por um consórcio de
construtoras sem que nenhum pouso ou decolagem fosse afetado.
“Essa é a prova de que não temos nenhuma carência tecnoló-
gica. Temos problemas de financiamento e processos. A questão
é fazer essa qualidade chegar a todos os âmbitos da construção”,
diz Carlos Torres Formoso, professor e pesquisador do Núcleo
Orientado para a Inovação das Edificações (Norie), da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Qualidade Em 1996, o governo do estado de São Paulo criou um
projeto para levar qualidade à moradia popular, o Qualihab,
que existe até hoje. Raphael Pileggi, secretário-executivo do pro-
grama, lembra que foram necessários seis anos para se conse-
guir um caixilho adaptado às necessidades das obras populares.
Antes havia peças feitas até com latas de óleo, que não resistiam
sequer um ano ao abrir e fechar das janelas. Pileggi explica que
o governo sempre lida com essas dificuldades porque é obriga-
do a comprar pelo menor valor, o que geralmente representa
menos qualidade. “A lei de licitações precisa ser melhorada. O

poder público não pode continuar refém de empresários que
praticam concorrência predatória. Ao contrário, o governo tem
de ser o primeiro exigir qualidade e respeito às normas. Obras
abaixo do preço geram sonegação, corrupção, contratos aditi-
vos e acabam saindo caríssimas”, diz Pileggi.

A experiência do Qualihab teve resultados positivos, im-
pondo padrões de qualidade para quem quer vender para o go-
verno de São Paulo e, dois anos depois, surgiu no plano federal
um projeto com metas parecidas. Trata-se do Programa Brasi-
leiro da Qualidade e Produtividade do Hábitat (PBQP-H), que
engloba três áreas: as construtoras, os fornecedores de material
e a inovação tecnológica. Como o governo só financia imóveis
que estejam de acordo com os padrões estipulados pelo progra-
ma, já há mil e duzentas construtoras que aderiram ao PBQP-H
e a meta é atingir cinco mil empresas nos próximos dois anos.
Gradativamente, o programa conseguiu sensibilizar os governos
estaduais, dos quais 20 assinaram o termo de adesão, 17 pos-
suem acordos setoriais e nove já baixaram o decreto de criação
do programa em seus estados. O próximo passo do PBQP-H é
a implementação de um processo de avaliação técnica para es-
timular o desenvolvimento de normas para novos sistemas.“Ne-
nhum agente quer financiar sistema inovador que não está de
acordo com as regras”, explica Maria Salette Weber, coordena-
dora geral do PBQP-H.

A questão das normas regentes da construção civil é um pon-
to sensível para toda a cadeia e gera reações apaixonadas.“O Brasil

Mapa da desigualdade 

Renda familiar Número de Part. no

em Sal. Mín. habitações déficit hab.

Até 3 4.410.385 84,1%

de 3 a 5 443.139 8,5%

de 5 a 10 285.131 5,4%

mais de 10 105.632 2,0%

Total 5.244.287 100,0%

A carência de moradia é maior entre 
a população de baixa renda 
(déf icit habitacional urbano por faixa de renda)

Fonte: Fundação João Pinheiro, elaborado por LCA Associados
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O Brasil tem tecnologia e competência para fazer serviços melhores do que os realizados              

A vantagem desse tipo de norma é que ela se aplica a todos os pro-
dutos de uma determinada categoria.

Outra questão a ser enfrentada é a complexidade da legisla-
ção de uso do solo e do código de obras, de responsabilidade dos
municípios. Ela dificulta a industrialização da construção em ge-
ral e mais ainda a de habitações de interesse social.“A complexi-
dade e o detalhismo do código de obras, que chega a estipular a
altura de um degrau, são barreiras para a industrialização da cons-
trução de edificações”, diz Maricato,“e a legislação de uso do so-
lo coloca cerca de 50% dos imóveis residenciais urbanos na clan-
destinidade”. As observações são amplamente respaldadas pelo
Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon), que ela-
borou um estudo mostrando que os entraves burocráticos chegam
a representar mais de dois anos de trabalho para a legalização de
imóveis residenciais, além de onerar, em até cinco vezes, o custo
final do metro quadrado de construção.

Tem mais. Pietracci, um dos elaboradores do levantamento
sobre a produtividade feito pela McKinsey, destaca que a comple-
xidade da legislação tributária também contribui para a infor-
malidade e a ineficiência.“A taxação em cascata assusta o contri-
buinte e termina servindo de desculpa para a sonegação”, diz.
“Na Espanha, os restaurantes pagam impostos de acordo com sua
metragem, nada mais. Não tem complicação. Precisaríamos en-
contrar uma solução semelhante no Brasil.”

Carga Tributária No caso da habitação de interesse social, a isen-
ção de impostos federais, estaduais e municipais, aliada ao finan-
ciamento, poderia ser uma solução para reduzir o déficit de mo-
radias, aponta o documento “Agenda de Política para a cadeia
produtiva da construção civil”, elaborado pela empresa E3
Escritórios de Estudos Econômicos, em setembro último, a pe-
dido da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp)
e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Ex-
terior (MDIC). No caso de habitações populares voltadas para
famílias com renda mensal de até três salários mínimos, os im-
postos incidentes na cadeia de construção civil representam 27%
do preço final do imóvel, ou seja,“a carga tributária eleva o preço
final da habitação popular em cerca de 37%”, segundo  o estudo
da E3, que é associada à LCA Consultores, de São Paulo.

Para Miguel Matteo, coordenador de pesquisas setoriais da
Fundação Sistema de Análise de Dados do Estado de São Paulo
(Seade), só há uma força capaz de transformar as práticas da cons-
trução: a pressão do consumidor. Ele menciona o exemplo da
construção pesada,que atingiu níveis de excelência  devido às exi-
gências da clientela. E acredita que aos poucos o padrão de pra-
zo, planejamento e controle de processos começará a ser reque-
rido por consumidores menores, como um posto de gasolina ou
uma loja, até chegar à construção de habitações.“Estamos no li-
miar da mudança porque algumas novas técnicas ficaram muito
baratas, como por exemplo, a laje pré-moldada”, diz Matteo.

tem carências de normas, além de não aplicar as que existem.
Ainda se vende muita coisa fora de padrão e há setores que pra-
ticam a não conformidade de forma intencional”, diz Formoso
da UFRS. Já Pileggi, do Qualihab, acha que faltam normas espe-
cíficas para 50% dos materiais e procedimentos. E ainda de-
nuncia:“a normas são feitas exclusivamente para atender aos in-
teresses das empresas fabricantes, para manter os oligopólios e
suas práticas ultrapassadas”. O superintendente da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para a construção civil,
Paulo Sanchez, explica que as distorções surgiram porque os for-
necedores despertaram muito cedo para a importância das nor-
mas e se apressaram em criar as especificações mais convenien-
tes para eles.“Quem trabalhou mais, se beneficiou mais. Agora
é complicado mudar o que está em vigor”, diz. Um dos princi-
pais eixos atuais de esforço da ABNT, em conjunto com o Sin-
dicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon),a USP e ou-
tros parceiros, é a criação de normas de desempenho, que vão
além das especificações das características físicas do produto. Os
novos critérios vão estabelecer qual o desempenho exigido pa-
ra os materiais, isto é, qual o isolamento acústico que uma porta
deve prover ou quantas voltas uma maçaneta tem de suportar.

Uma alternativa segura

Luiz Henrique Ceotto, diretor de construção da Inpar, é tido por
seus colegas quase como um sonhador, um inconformado que se
dedica à tarefa de modificar a realidade do setor em que atua.
Executivo, membro atuante do Comitê de Tecnologia e Qualidade do
Sinduscon e professor de doutorado na Escola Politécnica da USP,
ele mesmo admite que suas ambições são grandes. “Só vou me
aposentar aos oitenta anos, e quando isso acontecer, quero olhar
para trás e ver que a construção civil no Brasil está diferente do
que era quando me formei.” Para ajudar nessa transformação,
Ceotto propõe a entrada de um novo ator no cenário: a seguradora.

Em economias desenvolvidas, todas as obras são seguradas, pa-
ra que os clientes recebam um ressarcimento em caso de descumpri-
mento do contrato. E o seguro inclui a garantia de que as construto-
ras darão manutenção ao imóvel por dez anos. Esse envolvimento faz
com que as seguradoras acompanhem minuciosamente as obras e
obriguem as empresas a entregar o imóvel na data certa, a trabalhar
corretamente e a utilizar material de qualidade, que não apresente
problemas ao longo do tempo.“Essa seria uma forma de colocar um
setor organizado fiscalizando um setor extremamente pulverizado”,
diz Ceotto. E os clientes ficariam mais resguardados.Além disso, com
o tempo ficaria claro quais são as empresas sérias, cumpridoras de
seus compromissos, e para elas haveria uma redução no preço do
seguro. O Brasil aguarda os candidatos à empreitada.
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            em alguns países de primeiro mundo. A questão é fazer essa qualidade chegar a todos

Para que o usuário passe a exercer a pressão que lhe é de di-
reito, é necessário mudar alguns conceitos profundamente arrai-
gados na população. Um deles, e provavelmente o mais nocivo, é
a convicção de que a obra custa sempre mais do que o previsto e
não fica pronta no prazo.“Como acreditam que receberão um ser-
viço de baixa qualidade, os consumidores pagam pouco. Pagan-
do pouco,recebem pouco e assim fecham o ciclo”,explica a profes-
sora e engenheira Margarete Jobim, especializada em avaliação
de imóveis depois de ocupados. Ela cita, como prova da compla-
cência geral em relação à qualidade dos imóveis, a lei que obriga
todo edifício a afixar uma plaquinha que orienta o usuário a veri-
ficar, antes de entrar, se o elevador está parado no andar. “Você
pode imaginar que alguém compre um carro com uma plaqui-
nha dizendo para verificar se, depois de tirar a chave, o motor está
desligado ou não? É claro que ninguém compraria.” De acordo
com ela, a mudança dessa mentalidade só se dará a partir de uma
iniciativa das construtoras que trabalham com qualidade, aler-
tando os compradores para a importância dos processos e dos
materiais aplicados na obra.

A cultura da ineficiência não se encontra somente do lado
dos compradores. Muitos profissionais qualificados também não
refletem sobre a eficiência na hora de conceber um projeto.
“Não consigo entender um arquiteto que, ao planejar uma pa-
rede, não verifique se seu tamanho é múltiplo do tamanho de um

tijolo. Estou cansado de ver pedreiro quebrando tijolo na meta-
de para cumprir as dimensões da planta”, diz Martoni Branco,
apontando uma das diversas causas de desperdício.

O estudo encomendado pela Fiesp e pelo MDIC destaca que
só será possível aumentar a produtividade da indústria de cons-
trução de edificações, com a conseqüente redução de custos, se
o setor “adotar o paradigma de processo construtivo semelhan-
te ao implementado pela indústria automobilística, inclusive alte-
rando a relação com seus fornecedores”.A solução seria repensar
a construção de edificações “como um processo de montagem de
subsistemas pré-fabricados”.

A industrialização do processo construtivo, superadas as bar-
reiras regulatórias e de financiamento, não encontraria grande
obstáculo na qualificação da mão-de-obra. Ao contrário do que
possa parecer, a falta de qualificação dos trabalhadores mais hu-
mildes não afeta seu desempenho na obra. Pelo menos é isso que
afirma o estudo da McKinsey: nos Estados Unidos a grande maio-
ria dos pedreiros não sabe sequer falar inglês. Se a culpa não é da
mão-de-obra, está na hora de mapear o labirinto da indústria de
construção de edificações no Brasil e encontrar soluções para o
déficit habitacional e para que ninguém tenha de suspender a
obra de sua moradia porque o dinheiro acabou.

*Com Lia Vasconcelos, de Brasília.
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A educadora Edna Silva Souza ficou sem dinheiro para concluir sua moradia no Jardim Nakamura em São Paulo
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P a u l o  M a n s u r  L e v yARTIGO

m grupo de renomados economistas,
de perfil diversificado, reuniu-se em se-
tembro no contexto do Fórum Univer-
sal das Culturas, em Barcelona, para re-

fletir sobre os desafios econômicos dos países
em desenvolvimento. Entre os participantes es-
tavam o Prêmio Nobel Joseph Stiglitz, e os eco-
nomistas Paul Krugman e Jeffrey Sachs. Desse
encontro resultou um manifesto, a Agenda de
Desenvolvimento de Barcelona, que procura tra-
duzir pontos de convergência e apresentar alter-
nativas a uma visão ortodoxa do receituário de
política econômica normalmente associado ao
Consenso de Washington.

O documento reconhece avanços na dissemi-
nação da democracia e no cumprimento dos di-
reitos humanos nos países em desenvolvimento,
destaca que o forte crescimento de países popu-
losos, como China e Índia, tem o potencial de
retirar um número expressivo de pessoas da mi-
séria, e enfatiza a importância da estabilidade
macroeconômica – em particular, a redução da
inflação na América Latina – para o crescimen-
to sustentado. Por outro lado, aponta para o
crescimento medíocre e para a vulnerabilidade
de alguns países às crises financeiras internacio-
nais. Por fim, destaca a manutenção da desi-
gualdade ou a piora na distribuição da renda
em países em desenvolvimento.

A avaliação é de que há razoável convergência
quanto aos princípios que orientam estratégias
bem-sucedidas de desenvolvimento: o respeito à
lei e aos direitos de propriedade, o funcionamen-
to livre do mercado – sem abrir mão da inter-
venção do Estado – e a necessidade de atenção
especial à distribuição de renda. Além disso, en-
fatiza a necessidade da criação instituições que
traduzam esses princípios em realidade.

A percepção da importância do arcabouço
institucional na construção das bases do cresci-
mento sustentado aumentou nos últimos anos.
As reformas institucionais passaram a compor
o que se convencionou chamar de “a segunda ro-
dada de reformas do Consenso de Washington”
– e,não por acaso,John Williamson,um dos arti-
culadores do Consenso de Washington, assina

também a Agenda de Barcelona. Num ponto o
manifesto de Barcelona avança em relação ao
Consenso de Washington: reconhece que a na-
tureza das instituições depende de fatores histó-
ricos e culturais específicos a cada país.

Não há, segundo o documento, um modelo
único de política econômica para garantir o
crescimento sustentado. Políticas microeconô-
micas devem ter por objetivo corrigir falhas de
mercado. Níveis elevados de endividamento, sis-
temas bancários pouco ou mal regulados e po-
líticas monetárias frouxas são vistos como obs-
táculos sérios ao desenvolvimento. Eles impli-
cam que as políticas financeira, monetária e fis-
cal devam ser prudentes – o que não exclui a
possibilidade de se praticar políticas anticíclicas.
Estas, por seu turno, demandam instituições
adequadas, bem como o apoio dos organismos
financeiros internacionais,com critérios de avali-
ação flexibilizados para permitir, por exemplo,
que os investimentos em infra-estrutura e em
P&D sejam contabilizados como aquisição de
ativos e não como gasto corrente.

No plano internacional, a ênfase recai sobre a
necessidade de se incorporar o objetivo do de-
senvolvimento econômico às negociações mul-
tilaterais, destacando-se o combate ao protecio-
nismo agrícola e têxtil. Defende-se também a
necessidade de avançar na reforma da arquite-
tura financeira internacional para reduzir a vo-
latilidade excessiva dos fluxos de capital. Por fim,
sugere-se um tratamento mais simétrico aos flu-
xos de capital e de trabalho, como forma de am-
pliar o papel das remessas de emigrantes como
fonte adicional de financiamento.

Nos últimos 50 anos um bom número de
países foi capaz de sair da pobreza, e outros es-
tão em vias de fazê-lo. São as lições desses países
que se procurou traduzir na Agenda resumida
acima. A principal delas é que não parece haver
um modelo único, mas princípios pétreos a se-
rem aplicados à realidade de cada país.

Paulo Mansur Levy é Diretor de Estudos Macroeconômicos do Ipea

Condições para o crescimento

“Nos últimos 50 anos

um bom número de

países foi capaz de sair

da pobreza, e outros

estão em vias de fazê-lo.

A Agenda de

Desenvolvimento de

Barcelona indica que

não existe um modelo

único para todos”
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ntre os graves problemas que atrasam o desenvolvimen-
to do Brasil, um especialmente, requer providências ur-
gentes. Ele afeta a saúde das pessoas, a qualidade do seu
trabalho, sua produtividade e a economia do país como

um todo – sem falar na felicidade, um conceito mais etéreo, mas
nem por isso menos importante. O problema é a carência de sa-
neamento básico. Levar água tratada a 22,2% da população que
hoje não conta com o serviço e evitar que 52,8% dos brasileiros
continuem convivendo com esgoto a céu aberto, expostos a um
perigoso conjunto de doenças, não custa barato, nem é tarefa a ser
realizada de um dia para o outro.Pelos cálculos do Ministério das
Cidades, serão necessários investimentos de 178,2 bilhões de
reais até 2020, o que dá cerca de 9 bilhões de reais, ou 0,45% do
Produto Interno Bruto (PIB) ao ano, para que todos os brasileiros
tenham acesso aos serviços de saneamento ambiental, incluindo
a coleta de resíduos sólidos.Com isso o país atenderia aos objetivos
de desenvolvimento do Milênio, conjunto de metas acordados pe-
los países integrantes da Organização das Nações Unidas (ONU)
para promover o desenvolvimento humano no mundo. Pela
meta, o Brasil teria até 2015 para reduzir pela metade o número de
pessoas sem acesso aos serviços (Leia quadro na página 25).

Os desafios são grandes. Mesmo se os 9 bilhões de reais anuais
estivessem à disposição, o problema não estaria resolvido. Consi-
derando a situação atual haveria um sério risco de o dinheiro ser
mal gasto, sem que a universalização do atendimento fosse atin-
gida.Antes de tudo, é preciso que haja normas claras, que estabe-
leçam direitos e deveres dos prestadores de serviço, dos poderes
públicos e dos usuários.O governo vem tentando,não sem alguns
percalços, encontrar uma solução. Criou um Grupo de Trabalho
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Grande parte da população brasi leira v ive sem água encanada e sem coleta de esgoto.

Saiba o que vem sendo feito para solucionar o problema

REGULAÇÃO

e esgoto para todos
Água

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
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Interministerial que discutiu o tema, elaborou um anteprojeto de
lei e pôs o tema em debate. Pretende-se alcançar o consenso. Será
possível atingir tal objetivo? Só se todas as partes abrirem mão de
velhas estruturas burocráticas,privilégios e de um caminho histó-
rico marcado pela falta de organização institucional.

Desestruturação Há quatorze anos discute-se o problema. O
Congresso já recebeu diversos projetos de lei sobre o tema e ne-
nhum foi aprovado. O percurso da mais recente tentativa também
não está sendo simples. Embora conte com a aprovação de setores
da sociedade como as entidades de defesa do consumidor, e seja
aplaudido por algumas iniciativas gerais, o anteprojeto, ainda nos
gabinetes do Executivo federal, recebe uma pesada carga de críti-
cas.A principal delas: as idéias propostas não funcionarão na vida
real. Mas não há dúvida de que é preciso fazer algo com urgência.

A desestruturação do setor é surpreendente.As empresas es-
taduais, responsáveis pelo atendimento a 81,7% da população,
prestam serviços aos municípios com base em contratos de
concessão firmados na década de 1970 ou antes, boa parte dos

quais já vencidos ou que vencerão em breve. Eles não estabele-
cem metas de eficiência ou critérios tarifários bem definidos.
Na prática,o usuário e os governos não conseguem saber em que,
quanto ou como a empresa está gastando os valores que arrecada.
Em alguns municípios não há sequer um contrato de concessão
entre o poder público e a empresa. É o caso dos municípios de
São Paulo e de Santos, que recebem os serviços da Companhia
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), mas
não têm garantia firmada em contrato.

Atualmente, 13,4% da população é atendida por autarquias
municipais, 1,5% por departamentos do poder público munici-
pal e 3,4% por operadores privados. Para completar o quadro,
das 26 companhias estaduais de saneamento, apenas seis estão
com a saúde financeira em dia. Segundo a Associação Brasileira
da Indústria de Base (Abdib), 70% delas gastam mais do que
arrecadam. E têm baixa produtividade: chegam a perder de
40% a 50% da água.

Um estudo do pesquisador Ronaldo Seroa da Motta, do Insti-
tuto de Pesquisa  Econômica Aplicada (Ipea), mostra que os in-
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SABESP do Alto da Boa Vista, São Paulo
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vestimentos no setor caíram em média 30% desde 1998.Uma das
razões está nas normas que limitam o endividamento dos órgãos
públicos. Isso, segundo Seroa da Motta, soma-se ao fato de que
desde 1980 as empresas públicas estaduais demonstravam perda
da capacidade de captar financiamentos por problemas de gestão
causados pela hiperinflação.

A entrada das companhias privadas, após a Lei de Concessões
de 1995, não foi bastante para resolver o problema. Somente
3,4% do serviço é prestado por concessionárias. Motivo: é co-
mum que as firmas enfrentem dificuldades para fazer valer o que
está escrito nos contratos, principalmente no momento da revi-
são tarifária, em que os interesses políticos têm um peso conside-
rável.Ficou famoso o caso da concessão do município de Limeira
(SP), uma das primeiras do país, de 1995. O reajuste de tarifas
ficou suspenso por cinco anos enquanto se discutia o caso na Jus-
tiça. Em 2000 uma decisão judicial mandou suspender a conces-
são. A situação só se normalizou depois que a prefeitura concor-
dou em rever o contrato e continuar com os serviços da empresa.

Monopólio Ao contrário dos outros setores de infra-estrutura,
como energia,telefonia e petróleo,o saneamento não tem,até ho-
je,uma política que organize o mercado e garanta serviços eficien-
tes, a preços razoáveis e com condições seguras para o investidor.
Ao mesmo tempo, tem em comum com os outros serviços de in-
fra-estrutura o fato de exigir grandes aportes de capitais e a voca-
ção para o monopólio.Afinal, não seria viável construir duas redes
de água e esgoto paralelas em uma mesma cidade. Sem compe-
tição, é necessário algum tipo de norma que proteja o usuário.
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Até a década de 1970, grande parte do serviço de água e es-
goto era realizado pelos municípios. Alguns operavam em grupo,
como Santos, São Vicente e Guarujá, no litoral paulista. Também
havia casos em que tudo era feito por departamentos estaduais.

Em 1971 a situação tornou-se mais uniforme. Foi criado o
Plano Nacional de Saneamento (Planasa), com o objetivo de reali-
nhar os planos de investimento no setor e criar normas tarifárias
e de crédito. O Planasa promoveu a criação das empresas estaduais
de saneamento e encorajou os municípios a firmarem com elas
contratos de concessão de longo prazo. Os investimentos eram ga-
rantidos pelo Banco Nacional de Habitação (BNH). Cerca de 3,2 mil
municípios, entre os 4,1 mil que existiam à época, aderiram ao
plano. Com isso, a cobertura de água cresceu de 60% em 1970
para 78% em 2000. A de esgoto passou de 22% para 47%.

Mas já em meados dos anos 80 o desempenho do Planasa co-
meçou a cair. Com a hiperinflação, o sistema tarifário deixou de
ser adequado e o BNH perdeu recursos até seu encerramento, em
1986. O Planasa também foi extinto no final da década.A partir daí
o país ficou sem uma política para o setor.A Lei de Concessões, de
1995, quebrou o monopólio das empresas estaduais. Mas como diz
o pesquisador Ronaldo Seroa da Motta, do Ipea, a privatização não
surtiu o efeito desejado. Os investimentos foram desestimulados
pela falta de critérios tarifários.

História da regulação no setor
de saneamento no Brasil

Augusto Jucá, do Pnud: sucateamento das empresas de saneamento começou com a perspectiva de privatização
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dos resíduos. E os benefícios e prejuízos com a falta de sanea-
mento atingem famílias e comunidades inteiras. Por todas essas
características o estabelecimento de um marco regulatório cla-
ro é uma necessidade urgente.E é preciso definir de onde virão os
9 bilhões de reais anuais  necessários à universalização do servi-
ço. O governo apóia o saneamento por meio dos chamados re-
cursos não onerosos, provenientes do Orçamento Geral da União
(OGU), e também com recursos onerosos vindos do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), gerenciado pela Caixa
Econômica Federal, ou do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES).

Investimento Depois de o investimento na área ter atingido seu nível
mais baixo em oito anos em 2002, no ano seguinte ele voltou a
crescer. Os financiamentos com recursos do FGTS e do FAT pas-
saram de 254,2 milhões de reais em 2002 para 1.642 milhões de
reais em 2003 e para 2.624 milhões de reais em 2004.Ao todo, no
Plano Plurianual de Investimentos (PPA) de 2004 a 2007, está
previsto o investimento de 4.863 milhões de reais de recursos não
onerosos e 13.471 milhões de reais de recursos onerosos, o que
daria uma média de 4,5 bilhões de reais ao ano (veja quadro na pá-

gina 27). O valor é a metade do que seria necessário para atender
a toda a população.Apesar disso, o secretário Nacional de Sanea-
mento Ambiental do Ministério das Cidades,Abelardo de Olivei-
ra Filho, é otimista. Para ele, considerando-se um crescimento de
4% do PIB ao ano, o objetivo de 0,45% do PIB não é tão difícil de
atingir, desde que existam investimentos públicos e privados.

Para o economista Frederico Turolla, professor da Fundação
Getúlio Vargas de São Paulo, em casos como esse a solução é criar
a competição antes de decidir quem prestará o contrato.“No lei-
lão de concessão,o empresário deveria ser obrigado a ceder alguns
benefícios para poder levar o serviço”,diz.Uma outra maneira se-
ria a criação de uma agência reguladora responsável por medir os
ganhos de eficiência das firmas e montar uma estrutura de tarifas
que permita que tais ganhos não fiquem só como lucro da opera-
dora,mas também sejam repassados ao usuário por meio de que-
da nas tarifas.Turolla considera que pelo fato de ser uma indústria
em que os investimentos em capital fixo são grandes e irrecu-
peráveis,uma vez que a rede fica literalmente enterrada e não pode
ser vendida a qualquer momento,existe um baixo incentivo à apli-
cação de dinheiro no ramo.“Em conseqüência, o setor de sanea-
mento organiza-se em boa parte do mundo sob o formato de ges-
tão pública e local”,diz.As principais exceções são França e Ingla-
terra. Na Inglaterra o setor é privatizado e a estrutura tarifária per-
mite que empresas e usuários saiam ganhando. Na França existem
vários tipos de contrato de concessão e arrendamento que distri-
buem as responsabilidades e o risco entre governo e empresas.

Outra singularidade do saneamento é tratar-se de um setor
essencial para a saúde e bem-estar da população. Diversos estu-
dos do Banco Mundial já provaram que cada dólar que se inves-
te em saneamento implica a redução dos gastos de saúde em qua-
tro dólares. A mortalidade infantil costuma cair pela metade
quando a população tem acesso a água tratada e coleta de esgo-
to. O aumento da expectativa de vida em todos os países tam-
bém tem relação direta com medidas que afastem as pessoas
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rias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcom).
Na avaliação de Augusto Jucá, encarregado de Meio

Ambiente,Energia,Ciência e Tecnologia do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), as empresas estaduais
têm sido sucateadas desde que se percebeu,a partir da Lei de Con-
cessões, que o serviço poderia ser privatizado.“Para os governa-
dores, deixou de ser interessante destinar recursos para um setor
que poderia ser privatizado. Além disso, são obras que não dão
grande retorno político. Não há nem mesmo como fazer uma
inauguração de um serviço como esse, que não se vê”, comenta.

A baixa capacidade de pagamento das camadas menos favo-
recidas da população é um dos pontos delicados a serem tratados
por uma política do setor.Para essa parcela da população,é neces-
sário algum tipo de apoio. Segundo a Aesbe, 72% dos municípios
são deficitários e recebem por ano 1,5 bilhão de reais em subsí-
dios. A grande polêmica aí é que as contas das companhias não
são transparentes e não permitem afirmar com segurança se os
municípios teriam capacidade de pagar pelo serviço que recebem.

Para a Associação Nacional dos Serviços Municipais de Sa-
neamento (Assemae), hoje ninguém garante que o excesso de ar-
recadação vai para os municípios mais pobres. “A Sabesp, por
exemplo, está colocando 20% das suas ações para negociação na
Bolsa de Valores. O governo paulista vai pegar esses dividendos e
tem liberdade para destiná-los para onde quiser”, diz o presi-
dente da entidade, Silvano Silvério da Costa.

Privilégios Polêmicas à parte, o problema é que, de fato, o serviço
hoje privilegia as pessoas e as regiões mais ricas, conforme mos-
tra o estudo de Seroa da Motta.Ele aponta que,em 2000,somente
67,4% da população com renda de até dois salários mínimos ti-
nha acesso ao serviço de água encanada (veja tabela na página ao

lado). Os ricos estavam mais bem atendidos: 92,6% daqueles com
renda maior do que dez salários dispunham do serviço. No caso
do esgoto, apenas 32,4% da população de renda mais baixa con-
tava com a coleta. Entre os ricos o índice era de 75,9%. As di-
ferenças regionais também são significativas. Enquanto o Su-
deste tem 88,3% de atendimento em serviço de água e 73,4% de
esgoto, no Nordeste as taxas ficam em 66,4% e 25,1% (veja tabela

na página anterior). Nas áreas rurais a falta de serviços chega a pa-
tamares alarmantes.

Na opinião de Abicalil, da Aesbe, para se atingir as metas de
universalização o ideal seria que o investimento fosse dirigido
para o segmento mais pobre da população, e principalmente pa-
ra as áreas rurais ou para as favelas e áreas de risco das cidades,
onde está o maior déficit. Os recursos do Orçamento da União
deveriam ser destinados apenas para o tratamento de esgoto, que
é o serviço mais caro e onde se concentra o déficit.“Hoje o OGU
é pulverizado em centenas de pequenas obras que não resolvem o
problema de ninguém”, afirma. Mangabeira, da Abcon, tem ou-
tra sugestão: “A solução para o setor teria de ser um misto de in-

Outras providências têm sido tomadas. Resoluções do Con-
selho Monetário Nacional (CMN) flexibilizaram as regras que
restringiam o endividamento do setor público, no caso das em-
presas estatais de saneamento. No entanto, as mudançass só va-
lem para os contratos fechados em 2003 e 2004.As obras contra-
tadas nos últimos anos, no valor de 4,7 bilhões de reais, devem
ser executadas nos próximos 24 meses. O problema retorna a
partir dos próximos anos, pois a janela que abriu os limites de
endividamento será novamente fechada, e há o risco de os re-
cursos do PPA não serem totalmente utilizados.A saída seria uma
nova resolução do CMN.

Incerteza No momento existem pelo menos dois grandes pro-
blemas adicionais. O primeiro: as empresas estaduais estão pas-
sando por um aperto de caixa.“O faturamento do setor em 2004
foi de 14 bilhões de reais. Nessas condições, como poderíamos in-
vestir 9 bilhões de reais?”,questiona o assessor técnico da Associa-
ção das Empresas de Saneamento Básico Estaduais (Aesbe), Mar-
cos Thadeu Abicalil.Segundo ele,as empresas estaduais gastaram
41% do faturamento com o pagamento de investimentos antigos
ou novos. O segundo: as empresas privadas têm dificuldade de
usar os recursos públicos ou de captar no mercado financeiro,por
causa da incerteza do marco regulatório.“Elas sofrem pela falta de
uma garantia real, já que seus ativos, as redes de água e esgoto, são
bens públicos. A garantia a oferecer são as tarifas, mas se o con-
trato não é cumprido a empresa não tem nem isso”, diz Fernando
Mangabeira, presidente da Associação Brasileira de Concessioná-
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Seroa da Motta, do Ipea: os maiores prejudicados são os mais pobres

Pa
ul

o 
Ja

bu
r

Saneamento2  11/30/04  13:25  Page 26



Desaf ios • dezembro de 2004   27

vestimentos do serviço público, com Parcerias Público-Privadas
(PPPs) e com concessões ao setor privado”, diz.

Como se não bastassem tantos pormenores, como pano de
fundo dos debates existe uma forte questão ideológica. Há quem
considere que o setor privado não deveria entrar no serviço, nem
por concessões nem por PPP. Para esse grupo, por ser um serviço
essencial, o saneamento deveria ficar apenas com o governo.
“Fizemos um estudo para ver quanto custaria para a população o
tratamento de esgoto por metro cúbico. Pelo sistema das PPPs
sairia a 1,10 real. Pela modalidade de autarquia municipal com
recursos do BNDES e do FGTS ficaria em 0,57 real. O setor pri-
vado irá cobrar mais caro e o governo ainda terá de subsidiar o
serviço”, diz Silvério, da Assemae. O lucro e a carga tributária
explicariam o preço maior no sistema de PPP.

Em busca de soluções para o setor, o governo federal realizou
11 seminários regionais visando discutir o anteprojeto de lei e
recebeu mais de 500 sugestões de alterações. A estimativa no
Ministério das Cidades, responsável por conduzir os trabalhos, é
de que ainda neste ano o anteprojeto estará no Congresso Nacio-
nal. A partir daí, será outra luta. Deputados e senadores terão de
ter paciência e jogo de cintura para lidar com o tema, já que a
pressão de grupos contrários, principalmente das empresas esta-
duais, será grande. Os parlamentares enfrentarão o ardiloso de-
safio de conduzir o processo de transformação de algo até agora
teórico em uma ferramenta que possa funcionar na prática.

Mais ainda: vão ter de responder a indagação sobre quem te-
rá o poder de conceder, regular e prestar o serviço no “filé”do se-
tor, ou seja, nas regiões metropolitanas, onde se concentram as
maiores rendas do país. Deve ficar com estados ou com municí-
pios? Para o Ministério das Cidades e para alguns advogados,
como Floriano de Azevedo Marques, professor de Direito Admi-

        e m  s a n e a m e n t o ,  é  p o s s í v e l  d e i x a r  d e  g a s t a r  q u a t r o  d ó l a r e s  c o m  s a ú d e

Segundo dados do Ministério das Cidades,
aproximadamente 60 milhões de brasileiros,
espalhados em 9,6 milhões de domicílios urba-
nos, não dispõem de coleta de esgoto. Cerca de
15 milhões (3,4 milhões de domicílios) não
têm acesso a água encanada. A situação do
tratamento de esgoto é ainda pior: quase 75%
do que é coletado nas cidades é despejado sem
tratamento nos rios. E mais grave do que nas ci-
dades é a situação nas áreas rurais.

O item sete dos Objetivos de Desenvolvi-
mento do Milênio –, propostos pela Organiza-

ção das Nações Unidas (ONU) e aceitos, no ano
de 2000, por  chefes de Estado de 189 países,
entre os quais o Brasil –, propõe-se a garantir
a sustentabilidade ambiental do planeta. Dentro
desse objetivo, está inserida a Meta 10, que
estipula redução pela metade, até 2015, da popu-
lação sem acesso permanente e sustentável a
água potável e esgotamento sanitário. O dado
toma como referência o ano de 1991.

Um estudo que está sendo elaborado pelo
Programa das Nações Unidas para o Desenvol-
vimento (Pnud) prevê que, mantida a tendência

de queda nos números absolutos e relativos da
população sem acesso a água tratada, é pos-
sível que o Brasil alcance a meta estabelecida
pela ONU nesse quesito. Segundo Marielza Oli-
veira, consultora do Pnud, no entanto, a ques-
tão é grave.“Quando se fala em médias nacio-
nais, as coisas podem estar relativamente bem,
mas quando se decompõem os números por
regiões ou por classes sociais, a situação é
muito pior. É necessário dar maior atenção aos
grupos excluídos do acesso ao serviço públi-
co, seja em saneamento, saúde ou educação.”

77,8

47,2

Acesso ao saneamento

por faixa de renda
(% de domicílios)

Água Esgoto *Salário mínimo

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2000
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nistrativo da Universidade de São Paulo (USP), não há dúvida: a
titularidade para a concessão dos serviços é municipal.“A região
metropolitana foi criada para articular as ações, mas a concessão
não é dela”, afirma Marques.

Não foi o que entendeu, no entanto, o ministro Maurício Cor-
rêa, do Supremo Tribunal Federal (STF), ao dar o primeiro e, até
hoje, único voto em uma ação direta de inconstitucionalidade
que analisou o tema. A ação foi movida pelo Partido Democrá-
tico Trabalhista (PDT) contras leis estaduais do Rio de Janeiro,
que deram a concessão do saneamento nas regiões metropolita-
nas ao estado. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista
feito após a manifestação de Corrêa, em abril deste ano.

Para o ministro, a criação da Região Metropolitana do Rio de
Janeiro e a atribuição da função de concessão do saneamento pa-
ra o estado não desrespeitam a autonomia municipal.Corrêa che-
gou a admitir a criação de “instâncias híbridas” na organização
institucional brasileira, que estariam na convergência das atribui-
ções dos estados e seus municípios. Abelardo Filho, do Minis-
tério das Cidades, sustenta que a concessão é municipal e as ci-
dades podem atuar em conjunto, estabelecendo consórcios regu-
lados pelos “contratos de programa”, uma nova figura jurídica

Embora desde meados dos anos 90 o
Brasil se dedique a criar normas para ordenar
a atuação do setor privado em áreas antes do-
minadas pelo Estado, ainda existe um longo
caminho a ser trilhado. O país já conta com oi-
to agências reguladoras federais, atuando nos
segmentos de energia, telefonia, gás e petró-
leo, medicamentos, planos de saúde, água,
transporte terrestre interestadual e internacio-
nal e transporte aquaviário.Além disso, existem
17 agências estaduais, que dão apoio a con-
gêneres federais ou regulam diretamente seg-
mentos não contemplados nas normas nacio-
nais, como o transporte intermunicipal.

Cada um desses organismos obedece a
leis federais ou estaduais específicas. Falta
uma lei geral que harmonize a atuação das
agências e a cooperação entre elas. Também
não é clara sua relação com os órgãos de de-
fesa da concorrência. E não existem mecanis-
mos que garantam que elas façam, de maneira
neutra e eficiente, uma ponte entre o mercado,

o governo e a sociedade. Está no Congresso o
projeto de lei 3.337 que pretende suprir essa
lacuna e criar uma Lei Geral das Agências. A
iniciativa, no entanto, é alvo de muitas críticas.
Para alguns, o projeto é tímido e pouco altera
a situação atual, para outros, retira poderes
dos órgãos reguladores. Todos preocupam-se
com a independência das agências, requisito
para garantir investimentos.

Um dos pontos mais controversos do pro-
jeto de lei é a norma que obriga as agências a
firmarem “contratos de gestão”anuais com os
ministérios setoriais, nos quais deverão indi-
car metas de fiscalização e de uso dos recur-
sos orçamentários. A justificativa anexada ao
projeto de lei, assinada pelo ministro chefe da
Casa Civil, José Dirceu, diz que os contratos
serão “instrumento essencial” para a media-
ção das relações entre as agências e o Poder
Público, e facilitarão o cumprimento das políti-
cas definidas em lei.

Para o consultor Gesner de Oliveira, ex-pre-

sidente do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade), os contratos limitam a in-
dependência das agências.“Isso não me pare-
ce adequado, já que muitas vezes as decisões
das entidades são contrárias ao que os minis-
térios querem”,diz.“Uma agência que tenha dez
atribuições definidas por lei poderá ser obri-
gada a trabalhar em apenas quatro metas e re-
ceberá recursos apenas para essa tarefa. Co-
mo ficará o resto?”, questiona Maria Augusta
Feldman, presidente da Associação Brasileira
das Agências Reguladoras (Abar).

Em relação à articulação entre as agên-
cias reguladoras e os órgãos de defesa da con-
corrência, o projeto também recebe críticas.
Para Feldman, ele submete a regulação aos ór-
gãos de defesa da concorrência quando prevê
que toda decisão da agência que tenha impac-
tos na competição deverá ser submetida a es-
ses organismos. “Isso burocratiza o trabalho,
tornando-o menos ágil, e estabelece uma rela-
ção de subordinação e não de articulação”.

Em busca de uma lei geral

Área/Tipo de serviço 1970 1980 1990 2000

Urbano/rede serviço 60.5 79.2 86.3 89.9

Rural/rede serviço 2.6 5.1 9.3 18.7

*Fossas rudimentares não estão incluídas. Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1970, 1980, 1990 e 2000

Tipo de serviço/área 1970 1980 1990 2000

Urbano/rede serviço 22.2 37,0 47.9 56,0

Urbano/fossa séptica* 25.3 23.0 20.9 16,0

Rural/rede serviço 0.5 1.4 3.7 3.3

Rural/fossa séptica* 3.2 7.2 14.4 9.6

Cobertura dos serviços de saneamento
(% de domicílios urbanos e rurais)

ÁGUA

ESGOTO
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que está sendo prevista também na Lei dos Consórcios Munici-
pais que está no Congresso.

Consórcios Resta saber como administrar as intenções de associa-
ções dos municípios.“As cidades precisam querer se consorciar e
precisam querer subsidiar umas às outras. Quem vai obrigar, por
exemplo, o prefeito e a população de Belo Horizonte a subsidiar
os municípios do Vale do Jequitinhonha?”, questiona o presi-
dente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa),
Mauro Ricardo Machado Costa. Ele afirma que, no caso da com-
panhia, mais de 600 municípios são atendidos e apenas 145 são
superavitários. Uma forma de tentar direcionar alguns movi-
mentos será restringir a liberação de recursos federais apenas aos
que seguirem certas regras: elaborarem planejamentos seme-
lhantes aos planos diretores das cidades, prevendo prioridades de
investimentos, metas de universalização e critérios tarifários.

O anteprojeto de lei prevê que a regulação fique a cargo das
prefeituras.Para o vice-presidente da Associação Brasileira da In-
dústria de Base (Abdib), Newton Lima Azevedo, o governo dei-
xou de lado o papel dos estados. “É um projeto que contempla
apenas Brasília e os municípios. Fica uma liberalidade, uma de-
finição frouxa em relação aos consórcios. Um município supera-
vitário pode não querer colaborar com os outros. Por isso é que é
necessário que o Estado tenha esse papel integrador”, diz.

Eficiência No estudo “Questões Regulatórias do Setor de Sanea-
mento no Brasil”, Seroa da Motta concluiu que os ganhos de es-
cala das empresas regionais talvez não estejam sendo bem apro-
veitados. Ao comparar a eficiência das companhias estaduais,
privadas e municipais, ele descobriu que as primeiras apresentam
um nível de lucratividade menor, com tarifas mais elevadas, altas
perdas de distribuição, grande taxa de inadimplência e menor
cobertura de serviços. O pesquisador defende que, nos casos em
que realmente haja dificuldade de arcar com os investimentos,
seja adotado um mecanismo de subsídio direto à população.“Se
o dinheiro que hoje é repassado a fundo perdido ao setor se con-
centrasse em dar água e esgoto de graça para os cerca de 15% da
população que não recebem nenhum tipo de investimento, uma
boa parte do problema seria solucionado e o setor privado ficaria
mais estimulado a entrar no segmento, já que o ônus da classe de
renda mais baixa seria diminuído”, afirma.

O Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), responsável pela
presidência do Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do
Consumidor, defende o anteprojeto do governo. “É um grande
avanço porque pela primeira vez fica definida em lei a necessidade
de universalizar os serviços de saneamento ambiental. Também é
positivo porque aborda todos os serviços, inclusive a coleta de lixo,
e reconhece o direito ao atendimento até mesmo para quem não po-
de pagar”,afirma a consultora técnica do instituto,Teresa Liporace.

Os questionamentos, no entanto, parecem ser mais numero-

sos do que os aplausos. Um deles: o que vai acontecer com possí-
veis rompimentos de contratos de concessão dos municípios com
as empresas estaduais, atualmente em vigor? Novo Hamburgo
(RS) dispensou a companhia estadual em 1998 e só agora, em
2004, recebeu uma ordem judicial, por meio de uma liminar,
para indenizar a estatal em 80 milhões de reais.“Isso corre o risco
de virar um grande esqueleto tributário. Hoje, em termos nomi-
nais, os ativos das empresas valem 39 bilhões de reais, e teriam de
ser indenizados”, diz Abicalil, da Aesbe.

O anteprojeto propõe que, quando o serviço estiver sendo
prestado mediante concessão ou permissão de caráter precário
ou com prazo vencido, a situação continuará como está apenas
até 30 de junho de 2007. A partir daí, o serviço voltará para o
município. Nesse meio tempo, as prefeituras deverão providen-
ciar um levantamento dos ativos das empresas para calcular a
eventual indenização e tentar fechar acordos com os prestadores.
Segundo Abelardo Filho, o anteprojeto “respeita os contratos já
existentes e define regras para possibilitar a indenização”.

Apesar de já estar em discussão há quase um ano, o consen-
so ainda está longe. A torcida geral é para que os interesses
maiores da população, de atendimento a suas necessidades mais
elementares, falem mais alto. Dessa forma o Brasil passará a ser
um país mais saudável, produtivo, desenvolvido e, ainda por
cima, entrará no concerto das nações que atingiram as objetivos
de desenvolvimento do Milênio. O feito não proporcionará fes-
tas de inauguração, mas certamente somará na coluna dos ativos
dos políticos.

       r e d e  d e  e s g o t o .  N o  N o r d e s t e  o s  í n d i c e s  s ã o  6 6 , 4 %  e  2 5 , 1 %

Marcos Thadeu Abicalil, da Aesbe: faltam recursos para investimento

d

Ri
ca

rd
o 

B.
La

ba
sti

er

Saneamento2  11/30/04  13:27  Page 29



30 Desafios • dezembro de 2004

P a u l o  T a f n e rARTIGO

os últimos 30 anos, a população bra-
sileira vem passando por profundas
transformações em termos de compo-
sição etária, que revelam um aparente

paradoxo: de um lado a parcela da população
idosa – com 60 anos ou mais – cresce a taxas su-
periores às dos demais grupos, atingindo nos dias
atuais aproximadamente 9% do total da popu-
lação do país. São cerca de 15 milhões de pes-
soas, população superior à de países como Uru-
guai, Paraguai, Bolívia, Equador, aqui nas re-
dondezas e Dinamarca, Israel e Portugal, em
plagas mais distantes. De outro lado, na década
em curso a população de jovens atingirá sua
participação histórica máxima. Nunca o país
teve tantos jovens entre 15 e 24 anos, nem nunca
mais terá. Dados de 2002 revelam que o país
tinha 34 milhões de jovens entre 15 a 24 anos,
aproximadamente 20% da população, enquanto
há duas décadas esse número era pouco supe-
rior a 26 milhões (à época, equivalente a 21,5%
de toda a população).

Esses jovens demandam, com intensidades
diferentes segundo sua particular idade, escola,
saúde, cultura, esportes, lazer, emprego, en-
quanto progressivamente vão formando hábitos
e costumes. Vão também, paulatinamente, to-
mando decisões que em grande medida irão de-
terminar sua história de vida. São decisões sobre
estudar e/ou trabalhar,que profissão seguir,casar
ou seguir vivendo com seus pais, em que mo-
mento procriar, dentre muitas outras. É nesse
processo de exposição e escolhas que se conso-
lidam valores, atitudes e preferências. Se de um
lado é nesse momento que o jovem é exposto a
um amplo conjunto de possibilidades positivas
para sua formação, de outro é o período em que
é exposto a um conjunto de riscos cujas con-
seqüências podem, eventualmente, ser dramati-
camente determinantes de seu futuro. Só por
essas razões, a juventude, em qualquer momento
e em qualquer lugar, enseja cuidados e atenções
especiais, não apenas por parte da família, mas
também da sociedade.

Esse quadro torna-se mais complicado se
considerarmos que a juventude brasileira está

exposta a um amplo conjunto de possibilidades
– tal qual a norte-americana, a européia ou a ja-
ponesa – sem no entanto, dispor das ferramentas
adequadas para a tomada de decisão. Enquanto
esses jovens têm, de maneira generalizada e
mais ou menos homogênea, acesso à educação, à
cultura, ao computador e à internet, tendo, em
média, tantos anos de escolaridade quanto sua
idade subtraída de sete, o brasileiro, em sua
grande maioria, encontra-se defasado do ponto
de vista escolar e distante dos mesmos recursos
– para não falar de outros equipamentos e
serviços básicos.

A equação torna-se especialmente dramáti-
ca se adicionarmos o fato de que o “capital hu-
mano” passou a ter relevância muito maior na
função de produção das sociedades modernas.
Em outras palavras, se do ponto de vista macro-
econômico a qualidade do recurso humano pas-
sou a ser decisivo para a eficiência das economias,
do ponto de vista individual, o “investimento”
em educação e formação tornou-se determinan-
te para se integrar ao processo produtivo ou ficar
completamente à margem.

Por essas características – aqui muito resumi-
damente apresentadas – talvez estejamos viven-
do um particular momento em que a juventude
brasileira mais necessite de atenção e cuidados
especiais. Poucas políticas sociais têm maior ca-
pacidade de desmontar o ciclo vicioso da po-
breza do que aquelas voltadas para a juventude.
A garantia da sua efetividade depende, em
grande medida, de um bom nível de articulação
e integração das ações, de forma que as diversas
dimensões da vida que se transformam neste pe-
ríodo possam receber os devidos cuidados. Esse
é um dos nossos desafios. Juntamente com as re-
formas estruturais, tão constantemente apregoa-
das, é necessário que comecemos imediatamen-
te a discutir uma política para a juventude, dado
seu papel estratégico no combate à pobreza e pa-
ra a história futura do país.

Paulo Tafner é Diretor-adjunto de Estudos Macroeconômicos do Ipea

Desafios da juventude brasileira

“Em qualquer 

momento e em qualquer

lugar a juventude 

enseja cuidados e

atenções especiais, não

apenas por parte da

família, mas também 

da sociedade”

NDi
vu

lg
aç

ão
/Ip

ea

pág.30.qxd  12/1/04  11:58  Page 30



32 Desafios • dezembro de 2004

TECNOLOGIA P o r  L i a  V a s c o n c e l o s ,  d e  B r a s í l i a

Nanotec  11/30/04  13:30  Page 32



omo sugere o título acima, essa reportagem conta a his-
tória de um movimento que muito pouca gente vem
percebendo. Um novo mundo está sendo construído e
vale a pena conhecê-lo.Assim como existem a ciência e

a tecnologia, existe também a nanociência e a nanotecnologia,
que têm por meta dominar parte, por menor que seja, do virtuo-
sismo da Natureza na organização da matéria, átomo por átomo,
molécula por molécula. Esses dois neologismos derivam do gre-
go nano (anão), prefixo usado para designar um bilionésimo. Um
nanômetro é, assim, um bilionésimo de metro. O diâmetro de
um fio de cabelo humano mede cerca de 30 mil nanômetros.
Além de possibilitar a criação de produtos inovadores e úteis co-
mo tecidos que não mancham e vidros auto limpantes, a nano-
tecnologia promete estar presente na base de todo o processo
produtivo. Seu desenvolvimento ainda está começando, mas as
possibilidades já parecem quase ilimitadas e prometem operar
uma verdadeira revolução tecnológica invisível.

Longe de ser ficção científica, essa ciência já está presente em
nossa vida cotidiana. Segundo a National Science Foundation
dos Estados Unidos, entre 2010 e 2015 cerca de dois milhões de
pessoas estarão trabalhando direta ou indiretamente na área e o
faturamento dos negócios será da ordem de um trilhão de dó-
lares anuais. Da mesma maneira que a humanidade aprendeu a
manipular o barro para dele fazer tijolos e construir casas, o
físico norte-americano Richard Feynman – já previa em 1959
(leia quadro na página 37) que seria possível manipular direta-

mente os átomos e a partir deles construir novos materiais que
não existem naturalmente.

Interdisciplinar por natureza, pois une física, química, biolo-
gia, computação, engenharia, entre outras áreas de conhecimen-
to, a nanotecnologia traz um enorme potencial de aplicações.
Exemplos: aumento da capacidade de armazenamento e pro-
cessamento de dados dos computadores e criação de materiais
mais leves e resistentes do que metais e plásticos. A área de far-
macologia pode se beneficiar muito, uma vez que os princípios
ativos das drogas poderão ser agregados a moléculas projetadas
para serem absorvidas por órgãos específicos do corpo. Isso sig-
nifica que doses muito menores de medicamentos serão neces-
sárias, com redução dos efeitos colaterais. Outro destaque são
os nanotubos de carbono, que nada mais são do que folhas de
átomos dispostas num arranjo hexagonal que se enrolam para
formar um espaguete com diâmetro nanométrico. A utilidade?
A aglomeração de nanotubos permite a composição de materiais
cinco vezes mais leves e vinte vezes mais resistentes que o aço,
capazes de operar sob temperaturas três vezes mais elevadas. Ce-
râmicas, plásticos e borracha também poderão ser desen-
volvidos com propriedades superiores às que conhecemos hoje.

Essas aplicações ainda podem demorar alguns anos para che-
gar ao mercado, mas outras novidades já invadiram as lojas. Nos
Estados Unidos, a empresa Nano-Tex desenvolveu tecidos tec-
nológicos a partir de processos de engenharia molecular em es-
cala nanométrica. Depois de passar por um tratamento com na-
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Já começam a surg ir novos produtos, mais úteis, práticos, leves e econômicos do que

os que conhecemos,  resu l tantes de pesqu isas em nanotecno log ia

A revolução

invisível
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A  c i ê n c i a  d o  i n v i s í v e l ,  q u e  m a n i p u l a  d i r e t a m e n t e  p a r t í c u l a s ,  m o l é c u l a s  e

1959
Conferência de
Richard Feynman,
na Reunião 
da Sociedade
Americana 
de Física

1966
Viagem Fantástica
(Fantastic Voyage),
filme baseado 
no livro de 
Isaac Asimov.

1974
Norio Taniguchi 
cunha o termo 
nanotecnologia.

1981
Trabalho de 
Gerd Binning e
Heinrich Rohrer,
criadores do
microscópio 
eletrônico de 
tunelamento.

1985
Descoberta 
dos fulerenos,
por Robert Curl,
Harold Kroto 
e Richard Smalley.

1986
Publicação 
do livro de 
Eric Drexler,
Engines of Creation.

Fonte: Parcerias Estratégicas, agosto/04

Linha do tempo

Ri
ca

rd
o 

Li
ma

/F
ol

ha
 Im

ag
em

Marcelo Knobel, da Unicamp: “O Brasil falha em transformar conhecimento em riqueza”
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á t o m o s ,  j á  e s t á  p r e s e n t e  e m  p r o d u t o s  q u e  u s a m o s  n a  v i d a  c o t i d i a n a

nopartículas, o tecido adquire a propriedade de repelir líquidos,
ou seja, é à prova de manchas. Outra criação que já está à venda
vem da companhia inglesa Pilkington. É o vidro auto-limpante.
Sobre ele é aplicada uma película com espessura de 40 nanôme-
tros e incrustações de partículas de óxido de titânio. Quando a
luz ultravioleta bate no vidro, ocorre uma mudança no estado de
oxidação que rouba os elétrons de bactérias, fungos e outros mi-
croorganismos, matando-os. A película impede a água de gru-
dar no vidro. Assim, ela cai no chão e leva a sujeira.

Tecidos O Instituto de Tecnologia de Massachusetts dos Estados
Unidos fundou, em 2002, com recursos da ordem de 50 mi-
lhões de dólares, o Institute for Soldier Nanotechnologies (algo
como Instituto de Nanotecnologias para Soldados). O objetivo
é aplicar a nanotecnologia no desenvolvimento de equipamento
militar. Um dos projetos é a criação de tecidos que tenham ca-
pacidade de se contrair ou expandir quando expostos à eletri-
cidade. Esse material poderia ser usado como torniquete. Outro
projeto prevê a criação de pelo menos dois novos tecidos, um de-
les resistente à água e capaz de matar bactérias; o segundo po-
derá se solidificar como uma tala de gesso. Estão também em
estudo coturnos com propulsão, que permitiriam aos soldados
saltar grandes distâncias.

Os Estados Unidos reservaram para este ano cerca de 850 mi-
lhões de dólares para o National Nanotechnology Initiative (em
inglês NNI, Iniciativa de Nanotecnologia Nacional). Para 2005,
estão previstos recursos que beiram um bilhão de dólares. O pro-
grama americano é usado como exemplo por vários especialistas,
pois promove a interação da universidade com o mercado. “O
Brasil falha em transformar conhecimento em riqueza. Falta diá-
logo entre as partes”, diz Marcelo Knobel, professor do Instituto
de Física Gleb Wataghin, da Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp).A iniciativa americana apóia cerca de cem centros de
excelência e redes de conhecimento em nanociência e nanotec-
nologia.Aproximadamente 65% dos recursos totais do NNI vão

1989
Donald Eigler 
escreve o nome 
IBM com átomos 
de xenônio 
individuais.

1989
Descoberta 
dos nanotubos 
de carbono, por 
Sumio Iijima,
no Japão.

2000
A administração Clinton
lança no Instituto de
Tecnologia da
California, a Iniciativa
Nacional de Nano-
tecnologia (National
Nanotechnology
Initiative).

2001
Cees Dekker,
biofísico holandês,
demonstra que os
nanotubos poderiam
ser usados como 
transistores ou 
outros dispositivos
eletrônicos.

2001
Equipe da IBM,
nos EUA, constrói 
rede de transistores
usando nanotubos,
mostrando mais tarde
o primeiro circuito
lógico à base 
de nanotubos.

2002
Chad Mirkin, químico
da Northwestern
University (EUA),
desenvolve plataforma,
baseada em
nanopartículas,
para detecção de
doenças contagiosas.

Algumas aplicações

Indústria de embalagens

frascos para leite longa-vida e bebidas carbonatadas, e filmes 
de baixíssima permeabilidade ao oxigênio para embalagens a
vácuo de alimentos oxidáveis ou aromatizados.

Indústria de tintas e vernizes

películas nanocompósitas que tenham maior resistência 
a intempéries como a oxidação e a abrasão.

Indústria de papel e celulose

papéis especiais com grande resistência à água e outros líquidos.

Indústria automobilística

nanocompósitos resistentes ao ataque de solventes para a fabricação
de vedações, isolantes elétricos, revestimentos e pára-choques.

Indústria de construção civil

materiais resistentes à chama e à corrosão, impermeabilizantes,
revestimentos para aumento de conforto térmico e acústico.

Fonte: Parcerias Estratégicas, agosto/04

Fonte: National Science Foundation

Estimativa do mercado global 

de nanotecnologia (em dólares ao ano)

2001 51 a 91 milhões

2005 175 milhões

2008 835 milhões

2010/2015 1 trilhão
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O  v i d r o  au to  l impan te  é  cobe r to  po r  uma  pe l í c u l a  de  40  nanôme t ros  que  ma ta

para a pesquisa acadêmica, mas uma fatia substancial tem como
objetivo a promoção de parcerias entre pesquisadores e empresas.
O programa tem o apoio do Congresso, que viu na nanotecnolo-
gia um imenso potencial de geração de empregos e divisas.

Na Europa não é diferente.A Comissão Européia, poder exe-
cutivo da União Européia, está executando seu 6º Programa de
Diretrizes (2002-2006) cujo foco é principalmente a nanotecno-
logia. O programa reserva 1,7 bilhão de dólares para a “temática
prioritária de pesquisa em nanotecnologia, materiais baseados
em conhecimentos e novos processos industriais”. No ano pas-
sado, a Comissão investiu 455 milhões de dólares na área e os
governos da Alemanha (250 milhões de dólares), França (234
milhões de dólares) e Inglaterra (169 milhões de dólares) fo-
ram os maiores investidores independentes.O Japão também de-
ve investir quantia significativa para apoiar a pesquisa: aproxima-
damente 785 milhões de dólares em 2004.

Projetos “O destaque são os países emergentes – Coréia do Sul,
China e Taiwan – que estão investindo tanto quanto os países
desenvolvidos. Eles fazem planejamento de longo prazo, têm
metas definidas”, diz Henrique Eisi Toma, professor titular de
química na Universidade de São Paulo. Estima-se que na China
50 universidades, 20 institutos de pesquisa, cem empresas e três
mil pesquisadores estejam envolvidos diretamente em projetos

A língua eletrônica, desenvolvida ao lon-
go de oito anos por cerca de 20 pesquisa-
dores da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa), em São Carlos, inte-
rior de São Paulo, e da Universidade de São
Paulo (USP), pode ser uma das primeiras pes-
quisas brasileiras em nanociência a alcançar
o mercado. O equipamento, dotado de senso-
res, que desempenham função semelhante à
das papilas gustativas, chega a ter uma sensi-
bilidade até 10 mil vezes maior do que a do
homem comum. Além de distinguir diferentes
tipos de vinho, café, chá e água mineral, a lín-
gua eletrônica reconhece os padrões básicos
do paladar – doce, salgado, azedo e amargo –
com rapidez e precisão. Já foi patenteada em
cinco países e na Europa.

O equipamento, que consumiu investi-
mentos da ordem de 1,5 milhão de reais para

ser desenvolvido, é formado por um conjunto
de sensores. Cada um deles é composto por
plásticos que conduzem eletricidade e entram
em contato com o líquido.“A organização des-
se material acontece em escala nanométrica,
ou seja, na escala dos átomos”, explica o en-
genheiro de materiais Luiz Henrique Cappa-
relli Mattoso, coordenador do projeto. Segun-
do ele, a equipe está desenvolvendo novas
aplicações para sucos, água e café. Já é pos-
sível detectar contaminação de metais pesados
na água e avaliar e classificar a qualidade do
café. A Associação Brasileira da Indústria de
Café (Abic) pretende incorporar a língua ele-
trônica no programa de qualidade do café.
“Estamos fazendo adaptações para que a lín-
gua seja adotada em escala industrial, o que
deve acontecer até meados do ano que vem”,
diz Mattoso.

Aplicações para o invento não faltam. A
língua também poderá ajudar no controle am-
biental, monitorando os níveis de contamina-
ção por metais pesados e pesticidas em rios e
mananciais, assim como poderá controlar a
qualidade da água nas estações de tratamen-
to. O dispositivo poderá ser usado no controle
de qualidade de bebidas e na indústria farma-
cêutica, para testar medicamentos e melhorar
o sabor dos remédios amargos.“Já fomos pro-
curados por várias empresas. Acontece que o
equipamento tem que ser adaptado para cada
uso. Esse processo demora e as empresas
querem comprar o produto já pronto. Mas em
breve poderemos ter novidades, uma vez que
existe uma companhia interessada na pro-
dução da língua eletrônica em escala indus-
trial. As adaptações seriam feitas com nossa
consultoria”, diz Mattoso.

Uma língua muito esperta

AE

Cylon Gonçalves no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron
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microorganismos e impede que a água grude. Assim, ela cai no chão e leva a sujeira

de nanotecnologia. A Coréia do Sul estipulou que em 2010, o
país deve contar com 12,6 mil especialistas e estar entre os cinco
primeiros no ranking da pesquisa em nanotecnologia. Até lá o
investimento deve ser de 1,2 bilhão de dólares. Já Taiwan tem
recursos que giram em torno de 650 milhões de dólares para in-
vestir na área entre 2003 e 2008.“Esses países fizeram estudos de
prospecção e estão investindo em formação de recursos huma-
nos, para poder depois investir no lançamento de produtos. Esse
é o caminho a ser seguido”, diz Toma.

Cylon Gonçalves, Secretário de Políticas e Programas de De-
senvolvimento do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT),
concorda.“No decorrer de 2002,o MCT fez um esforço para criar
um Programa Nacional de Nanotecnologia. Em 2003, o governo
empreendeu uma revisão do programa, que deverá ser aperfei-
çoado tendo em vista a Política Industrial, Tecnológica e de Co-
mércio Exterior”, diz. O novo Programa Nacional de Nanotecno-
logia deverá ser anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da
Silva em meados de dezembro.Segundo Gonçalves,a nanotecno-
logia mexe na estrutura dos processos industriais de maneira que
não só a alta tecnologia, mas a indústria tradicional se beneficia-
rá.“Se o Brasil souber aproveitar a chance, dará o salto que outros
países já deram com a microeletrônica”, diz.As ações previstas na
Política Industrial são amplas. A idéia é fomentar a comercializa-
ção da inovação baseada em nanotecnologia por meio do apoio
a projetos cooperativos entre academia e mercado, fomento à pes-
quisa e desenvolvimento e formação de recursos humanos. Tam-
bém está em discussão a criação de um grande laboratório na-
cional de micro e nanotecnologia, centrado na pesquisa e desen-
volvimento, em semicondutores e nas novas tecnologias.

Diretrizes “Agora, precisamos estabelecer os instrumentos que
permitirão cumprir essas diretrizes. É um projeto para uma ge-
ração, mas temos de começar em algum momento”, diz o se-
cretário. No Plano Plurianual de Investimentos estão previstos
77 milhões de reais para o Programa de Nanotecnologia no pe-
ríodo de 2004 a 2007. Dos quase nove milhões de 2004, 80% já
foram aplicados. É o dobro do investido em 2003. Uma colabo-
ração com a Argentina também começa a ser pensada. Em uma
reunião da comunidade científica em Buenos Aires, nasceu a
proposta de criação de um Centro Brasil-Argentina de Nano-
ciências e Nanotecnologia, utilizando como modelo o Centro
Argentino-Brasileiro de Biotecnologia.“A idéia já foi encaminha-
da aos governos. O ideal seria que em 2005 o centro já estivesse
formalizado”, diz o físico Celso Melo, pró-reitor de Pesquisa e
Pós-Graduação da Universidade Federal de Pernambuco.

Enquanto o centro binacional e o laboratório nacional não
saem do papel, o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS)
de Campinas,São Paulo,inaugurado em 1997,vem desempenhan-
do importante papel. Com um orçamento anual de cerca de 30
milhões de reais e financiado principalmente pelo MCT, o LNLS
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Um pouco de história

“O que eu quero falar é sobre o problema de manipular e con-
trolar coisas em escala atômica.Tão logo menciono isso, as pessoas
me falam sobre miniaturização e o quanto ela tem progredido nos
dias de hoje. Elas contam-me sobre motores elétricos com o tamanho
de uma unha do seu dedo mindinho. E que há um dispositivo no mer-
cado, dizem elas, com o qual pode-se escrever uma oração inteira na
cabeça de um alfinete. Mas isso não é nada: é o passo mais primiti-
vo e hesitante na direção do que eu pretendo discutir. É um novo mun-
do surpreendentemente pequeno. Em 2000, quando olharem para
essa época, as pessoas se perguntarão por que só em 1960 alguém
começou a se movimentar seriamente nessa direção. Por que não
podemos escrever os 24 volumes inteiros da Enciclopédia Britânica
na cabeça de um alfinete?”. Foi com essa audaciosa provocação que
o físico norte-americano Richard Feynmam começou sua conferência
no encontro anual da Sociedade Americana de Física no final de
1959. Muito mais do que proferir uma palestra, entretanto, Feynman
(1918-1988) descortinou ali todo um novo e pequeno mundo. Ele
ganhou o Prêmio Nobel em 1965. O termo nanotecnologia foi cunha-
do somente em1974 pelo cientista japonês Norio Taniguchi.
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Na mesma época foram criados os Institutos do Milênio, que
são 17 instituições virtuais no país. Um deles é o Instituto do Mi-
lênio de Nanociências, que pesquisa nanotubos de carbono e
sistemas correlatos.“Reuniões gerais e específicas têm sido rea-
lizadas anualmente. Existem sites através dos quais as informa-
ções circulam, além dos contatos pessoais. Ficou claro, nas ava-
liações, o significativo aumento da produção científica em um
curto espaço de tempo. A infra-estrutura laboratorial preexis-
tente está sendo compartilhada de modo muito mais eficaz”, diz
Oscar Loureiro Malta, coordenador da Rede de Nanotecnologia
Molecular e de Interfaces (Renami).

Iluminação Os resultados já começam a aparecer. Na Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro, mais especificamente
no Laboratório de Optoeletrônica Molecular do Departamento
de Física, o físico italiano Marco Cremona coordena dez pessoas
espalhadas pelo Brasil que estudam os dispositivos emissores de
luz orgânicos (Organic Light Emiting Diods – Oleds, em inglês),
vedetes do mundo da nanotecnologia pois apresentam grandes
vantagens em relação aos concorrentes inorgânicos e aos cristais
líquidos (LCD).“Os Oleds prometem ser fontes luminosas eco-
nômicas, de baixo peso e que potencialmente podem ser feitos

já alcançou alguns resultados interessantes. “Eu destacaria a sín-
tese de nanofios metálicos, chegando ao limite dos fios mais finos
possíveis, isto é, formados por uma única cadeia de átomos, e os
estudos de nanopartículas de semicondutores utilizando micros-
copia de força atômica e difração de raios X”, diz José Brum, dire-
tor geral do LNLS. Em 2003, 850 pesquisadores utilizaram as ins-
talações do laboratório, desenvolvendo mais de 450 projetos.

Redes “O Brasil tem competência científica. O problema são os
recursos escassos e instáveis. Também precisamos estabelecer
metas”, acredita  Melo. Em 2001, o MCT e o Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) abriram
um edital com o objetivo de fomentar a constituição e consoli-
dação de redes cooperativas integradas de pesquisa básica e apli-
cada em nanociências e nanotecnologia. Essas cooperativas são
organizadas como centros virtuais de caráter multidisciplinar e
abrangência nacional.A comunidade científica respondeu e vá-
rios projetos foram aglutinados para formar quatro redes temá-
ticas: Rede de Nanotecnologia Molecular e de Interfaces, Rede
Nacional de Pesquisa em Nanodispositivos e Materiais Nanoes-
truturados, Rede Nacional de Materiais Nanoestruturados e
Rede de Nanobiotecnologia (veja quadro na página ao lado).

Tecidos desenvolvido pela empresa americana Nano-Tex a partir de processos de engenharia molecular em escala nanométrica: à prova de manchas
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em qualquer tamanho e colocadas sobre qualquer material, até
plástico.A estimativa é que, em 2005, a maioria das telas dos nos-
sos celulares e notebooks será de plástico”, diz Cremona, que faz
parte da Renami. Mas não é só no mundo da eletrônica que os
Oleds prometem aportar. A iluminação pública deve ser grande
beneficiária dessa tecnologia, por seu baixo consumo de ener-
gia elétrica.

Petróleo Outra pesquisa que pode ter grande impacto é a con-
duzida pelo professor do Instituto de Física da Universidade de
Brasília (UnB) e vice-coordenador da Rede de Nanobiotecno-
logia, Paulo César Morais. Com uma equipe formada por 20 pro-
fessores e 80 alunos de cinco universidades brasileiras, ele tem
como objeto de análise algo que pode mudar a história de vaza-
mentos de petróleo.“Em 2000 houve um grande vazamento no
Rio de Janeiro que me deu a idéia de desenvolver uma nova tec-
nologia baseada em nanopartículas magnéticas colocadas em
microesferas de polímeros. Traduzindo: é um pó que pode ser
jogado na mancha de óleo tornando-a magnética.A manipula-
ção fica muito mais fácil”, explica. A técnica prevê também que
sejam colocados ímãs nas bóias de contenção para cercar a
mancha.“Era um projeto ambicioso que prometia desenvolver
material novo, integrar uma equipe geograficamente separada,
que fala linguagens diversas. Deu certo. O material foi desenvol-
vido e patenteado.”

Talvez um bom indício de que as relações entre universida-
de e empresas estejam começando a mudar é que seis associa-
ções de indústrias – dos setores de eletrodomésticos, autopeças,
plástico e têxtil – e seis instituições acadêmicas, como a USP, a
Unicamp, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Univer-
sidade Federal de Minas Gerais, decidiram criar a Nanotec. A
iniciativa prevê a realização de uma feira e um congresso, em São
Paulo, de 5 a 8 de julho de 2005. O foco será nas aplicações prá-
ticas, exatamente para estimular a adesão das empresas.

Como se vê, a nanotecnologia é um mundo cheio de possi-
bilidades. Os entusiastas são os primeiros a enumerar as benes-
ses que ela trará para a vida cotidiana. Já os mais cautelosos preo-
cupam-se com questões para as quais ainda não existem res-
postas. Ninguém sabe, por exemplo, que tipo de impacto as
partículas nanoestruturadas podem ter no meio ambiente. “As
inovações vão servir para a sociedade como um todo? A nano-
tecnologia provavelmente vai provocar mudanças nos arranjos
produtivos. Isso representará uma desestruturação das indús-
trias e do mercado de trabalho como os conhecemos hoje?”, in-
daga Paulo Martins, sociólogo e pesquisador do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas (IPT) de São José dos Campos, que criou
a Rede de Nanotecnologia, Sociedade e Meio Ambiente para
discutir essas e outras questões. Mas o novo não espera, e en-
quanto as preocupações surgem e os debates se desenvolvem,a re-
volução acontece. Silenciosa e invisível.

Redes brasileiras 
de nanotecnologia

Rede de Nanotecnologia Molecular e de Interfaces

• 17 instituições acadêmicas em sete estados brasileiros
• Cerca de 100 participantes
• 200 trabalhos publicados em revistas especializadas 

entre 2002 e 2003
• 19 pedidos de patentes depositados
• Recursos 2001-2004: 2,6 milhões de reais

Rede Nacional de Pesquisa em Nanodispositivos 

e Materiais Nanoestruturados

• 18 instituições brasileiras 
• 130 pesquisadores 
• 200 publicações por ano
• 22 pedidos de patentes depositadas entre 2002 e 2004
• 25 projetos em colaboração com centros de pesquisa no exterior
• Recursos 2001-2004: 2,3 milhões de reais

Rede Nacional de Materiais Nanoestruturados

• 23 instituições brasileiras
• 150 pesquisadores
• Recursos 2001-2004: 2,8 milhões de reais

Rede de Nanobiotecnologia

• 19 instituições brasileiras
• 92 pesquisadores
• 340 alunos sob orientação entre 2003 e 2004
• 408 publicações entre 2003 e 2004
• 38 pedidos de patentes entre 2003 e 2004
• 18 projetos em colaboração com centros de pesquisa no exterior
• Recursos 2001-2004: 2 milhões de reais

Instituto do Milênio de Nanociências

• 14 instituições brasileiras
• 127 pesquisadores
• Recursos 2001-2004*: 5,3 milhões de reais

* Recursos de custeio e verba para importação de equipamento e material
Fonte: Ministério da Ciência e Tecnologia

Documento "Future technologies, today's choices" 

www.greenpeace.org.uk/MultimediaFiles/ Live/FullReport/5886.pdf

Revista Parcerias Estratégicas www.cgee.org.br/parcerias/p18.php

Ministério da Ciência e Tecnologia www.mct.gov.br

Laboratório de Luz Síncrotron www.lnls.br

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científ ico e Tecnológico www.cnpq.br

National Nanotechnology Initiative www.nano.gov

Massachusetts Institute of Technology www.mit.edu/isn

Saiba Mais:
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O Bras i l  tem de va lor izar os jovens ta lentos. Tem de descobr i- los

Desafios – Por que a ciência ainda é tão pouco

valorizada no Brasil? 

Palis – Acho que é uma questão cul-
tural. Só recentemente a ciência to-
mou forma no Brasil. É fato que tive-
mos heróis no passado, como Carlos
Chagas, por exemplo. Mas a ciência
propriamente dita começou a tomar
corpo apenas nos anos 1930. Ao tra-
zer cientistas europeus, a Universida-
de de São Paulo deu um passo muito
importante. Mas o meio científico só
pegou fogo mesmo na década de 1950,
quando apareceram nomes de peso,
como o de César Lattes. Por outro la-
do, a Argentina, já nos anos 20, tinha
uma plêiade de cientistas de primeira
linha. Era um país relativamente rico,
com uma estrutura social mais har-
mônica e um nível de ensino muito
mais desenvolvido do que o brasileiro.

ENTREVISTA

atemático do primeiro time internacional, que abandonou a engenharia ainda na década de
1960 para se dedicar ao estudo teórico de sistemas dinâmicos e à formação de novas com-
petências científicas, aos 64 anos Jacob Palis Jr. mantém o ímpeto aventureiro e trabalha

muito. É secretário-geral da Third World Academy of Sciences e pesquisador do Instituto Nacional
de Matemática Pura e Aplicada (Impa), no Rio de Janeiro. É um dos cientistas brasileiros mais im-
portantes da atualidade. Um dos responsáveis pela implantação das Olimpíadas de Matemática no
país, ele diz que o Brasil tem muitas vantagens em relação a outros países, no que diz respeito ao de-
senvolvimento de trabalhos que requeiram matemática e física, mas que é preciso descobrir e cultivar
talentos científicos.

p o r  O t t o n i  F e r n a n d e s  J r .  e  W a l t e r  C l e m e n t e ,  d o  R i o  d e  J a n e i r o
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Caçador de talentos
Jacob Palis Jr.
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a i nda  no ens ino  fundamenta l  e  apostar  ne l es

Talento precoce para as ciências, Ja-
cob Palis Jr deixou Uberaba, em Minas Ge-
rais, para fazer engenharia na antiga Uni-
versidade do Brasil, no Rio de Janeiro.
Formou-se em 1962 como melhor aluno da
Universidade. Foi para os Estados Unidos
em 1964 estudar na Universidade de Colum-
bia, em Nova York, mas logo transferiu-se
para a Universidade de Berkeley, na Califór-
nia, acompanhando seu orientador, o norte-
americano Steve Smale.

Caçula dos cinco filhos de um libanês
de origem grega, que mascateou pelo inte-
rior de São Paulo antes de se estabelecer
em Uberaba com uma grande loja de teci-
dos, sapatos e roupas de cama e mesa, Palis
aprendeu a jogar futebol e a dançar en-
quanto ensinava seus colegas a fazer con-
tas. Fez o mestrado e o doutorado nos Esta-
dos Unidos em apenas três anos. Smale, seu
orientador, tornou-se amigo do mineiro tran-
qüilo e espontâneo.

A curiosidade de Palis e seu fascínio pe-
las coisas da ciência o levaram a participar
de pelo menos onze instituições acadêmi-
cas em diferentes partes do mundo. Foi pre-
sidente da União Matemática Internacional
de 1999 a 2002, vice-presidente do Con-
selho Internacional das Associações Cien-
tíficas (ICSU), de 1996 a 1999, e membro
do Conselho Estratégico e Científico do
Collège de France.

Homem persuasivo e envolvente, o cien-
tista foi orientador de 40 doutores em mate-
mática, de onze países. Comprometido com
a descoberta de novos talentos, trabalhou
para lançar e consolidar o projeto da Olim-
píada Brasileira de Matemática, que ajuda a
despertar o gosto pela ciência e descobre
jovens promissores.

Inquieto, Palis não dá sinais de querer
se aposentar. Está sempre em busca de no-
vos desafios. O último deles foi a coordena-
ção, com o egípcio Ismail Serageldin, do
relatório da InterAcademy Council sobre
estratégias para desenvolvimento de recur-
sos humanos em ciência e tecnologia no
mundo, editado com o título Inventing a
Better Future, em janeiro de 2004.

Mente brilhante 
e tranqüila

Desafios – O que vale mais para fomentar a

formação científ ica: investimentos ou iniciativas

políticas? 

Palis – Acho que investimento e po-
lítica são necessários. Estou convenci-
do de que o discurso da comunidade
tem de mudar. O Brasil tem de valori-
zar os jovens talentos. Tem de desco-
bri-los ainda no ensino fundamental e
apostar neles: dar condições de tra-
balho, bolsas e assistência educacional.
Não temos de imitar nem o sistema de
ensino americano nem o europeu, mas
assimilar as virtudes de ambos.

Desafios – Como um país em desenvolvimento

pode criar competências em ciência e tecnologia

de ponta? Existem exemplos a serem seguidos?

Palis – Acho que o exemplo americano
ainda é muito importante. A Coréia
conseguiu grandes vitórias. Os corea-
nos deram uma volta no atraso. Nos
anos 1960 eles estavam muito atrás do
Brasil, mas investiram maciçamente na
formação de pessoal, institucionaliza-
ram o ensino de tecnologia e fecharam
foco na interação com a indústria. In-
vestem também em pesquisa e Seul
tem um instituto de física e matemá-
tica que está atraindo ótimos talentos.

Desafios – Existe possibilidade de o Brasil

recuperar o tempo perdido? 

Palis – Acho que sim. Sempre fui mui-
to otimista. Quando voltei para o Bra-
sil, em 1968, depois de terminar meu
doutorado nos Estados Unidos, tinha
um propósito, que dividia com alguns
colegas: o de fazer com que o desenvol-
vimento das ciências se desse de forma
sistemática no país. Queria que o
pesquisador tivesse um bom ambiente
de estudo, sem precisar viajar para o
exterior para se doutorar. E o Impa tor-
nou-se o espaço para 33 dos melhores
pesquisadores do mundo, e para mais
de uma dezena de jovens com bolsas
especiais, que passaram a ser tratados
com carinho em nosso berçário, com
todas as condições para desenvolver

um bom trabalho. Hoje o Impa tem 43
pesquisadores, todos na linha de fren-
te. Mas ainda somos muito jovens. Pre-
cisamos reconhecer que a evolução foi
fantástica nos últimos 40 anos, mas
não ganhamos sequer um Prêmio No-
bel, enquanto a Argentina já tem dois.

Desafios – Hoje o ensino de ciências vai mal no

Brasil. As notas médias em exames de avaliação

do ensino médio vêm caindo nos últimos anos.

Por quê? 

Palis – O país não se preparou para
ampliar o sistema de ensino. Pagamos
o preço do crescimento desordenado.
Na década de 1960, os alunos de enge-
nharia eram poucos, alguns de origem
modesta, mas todos conhecidos entre
si, conhecidos dos professores. Havia
mais dedicação aos que chegavam. O
ensino foi massificado e o preço pago
pela expansão foi a queda de qualidade
dos cursos e o desprestígio dos profes-
sores. Hoje o governo tem de perceber
que não há como se manter no mer-
cado globalizado se não fizer um gran-
de esforço no desenvolvimento de
competência nacional, que surge ape-
nas de uma educação voltada para a
criatividade. Precisamos de gente com
capacidade de aprender e de criar coi-
sas novas, em novos setores. Nos Es-
tados Unidos, as pessoas dizem que os
talentos são fundamentais. Um diretor
da universidade de Princeton me disse
que o melhor que eles têm são seus
cérebros. Não há dúvidas quanto a
isso. No Brasil, ainda estamos cami-
nhando, com receio e certa timidez,
para assumir essa necessidade.

Desafios – O que fazer com os talentos desco-

bertos?

Palis – Talentos precisam ser desen-
volvidos como num casulo, protegidos
e incentivados.Acho impossível o país
avançar sem isso. É importante criar
sistemas que detectem os grandes ta-
lentos, certificando-os com testes e
cursos. Essa dinâmica vale para todas
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empresas dos encargos trabalhistas pa-
gos a cientistas doutores integrados em
processos produtivos, mesmo que por
tempo determinado, me parece muito
boa. O Brasil continua temeroso em
criar precedentes ou privilégios que se
espalhem para todos os lados. Mas no
caso do desenvolvimento científico, o
número de pessoas envolvidas é muito
pequeno. Tem de haver incentivo aos
talentos, sempre com limites no tem-
po. A China usou esse modelo.

Desafios – A China é um exemplo a ser seguido?

Palis – É um exemplo melhor do que
o da Coréia ou o do Japão.A China vai
longe. Para o Brasil se modernizar, é
preciso assumir uma linha de ação de
fronteira. É exatamente o que a China
está fazendo, embora de uma maneira
nada democrática.

Desafios – Em que setores o Brasil tem van-

tagens relativas para crescer mais rápido? Em

que ramos da indústria?

Palis – Em software, certamente. Te-
mos uma base bem consolidada, que
pode, com incentivos, trazer resultados
em tempo recorde. O desenvolvimento
que houve nos últimos anos no Brasil é
surpreendente.Acho que se adotarmos
uma política consistente de fomento
por cinco ou dez anos, o Brasil terá in-
discutível competência de ponta em
software. Estou particularmente oti-
mista porque já cheguei a pensar que
seriam necessários trinta anos.

as áreas, não apenas para a matemática.
Vale para as ciências e as engenharias.O
talento pode ser observado muito cedo.

Desaf ios – Quando o senhor descobriu seu

talento?

Palis – O talento surgiu muito cedo,
na infância. Com cinco anos eu  en-
sinava aos colegas, tinha muita facili-
dade. Sempre fui bom aluno, mas na-
da em  demasia.

Desafios – O senhor deixou a escola de enge-

nharia em 1964 como o melhor aluno da univer-

sidade, depois de ter passado em primeiro lugar

no vestibular. Recebeu vários convites para os

melhores empregos que um engenheiro poderia

ter naquela época, mas escolheu estudar siste-

mas dinâmicos. O que são esses sistemas?

Palis – Eu escolhi a matemática teórica
porque sempre fui muito ambicioso. A
minha aventura começou quando pro-
curei por um matemático que havia vi-
sitado o Brasil, o doutor Steve Smale da
Universidade de Columbia, em Nova
York, que na época estava se transferin-
do para Berkeley. Fui estudar sistemas
dinâmicos com ele. O assunto foi a co-
queluche dos anos 1960 mas deixou de
despertar interesse nos anos 1970 e
1980. Minha ousadia foi voltar ao tema
em 1995, com outros instrumentos,
mais sofisticados. A idéia dos sistemas
dinâmicos consiste, fundamentalmen-
te, em sempre olhar para o horizonte e
usar o campo de vetores gerados pela
equação diferencial por muito tempo,
para dizer para onde vão as trajetórias
no futuro.Podem-se criar modelos para
tentar saber o comportamento das hi-
póteses no horizonte, depois de muitas
interações, sem necessariamente resol-
ver as equações.É uma idéia que vem de
muito tempo, mas que foi pela primei-
ra vez enunciada por Poincaré, no final
do século XIX. Os sistemas dinâmicos
podem servir para estudar a evolução
de crescimento de populações. Servem
também para a mecânica celeste. Po-
dem ser usados na previsão do tempo.

Desafios – A autonomia das universidades

brasileiras contribui para a integração da pes-

quisa com a necessidade da indústria de desen-

volvimento de novas tecnologias?

Palis – Certamente, mas a autonomia
exige credibilidade, uma credibilidade
adquirida ao longo do tempo. E lide-
rança forte. Coisas difíceis de se obter.
Mas esse modelo da universidade pre-
sa, medíocre porque não pode gerir os
seus recursos, é um impasse que pre-
cisa ser quebrado.

Desafios – Como criar uma relação harmônica

entre a universidade e a comunidade? Como fazer

as universidades trabalharem na pesquisa pura

e também na inovação tecnológica?

Palis – A comunidade científica está
convicta da necessidade de se integrar
à indústria. A nossa linguagem mu-
dou, mas é preciso estimular mais mu-
danças. A proposta de José Fernando
Perez e Fernando Reinach, de liberar as

“Não há como se manter 

no mercado globalizado 

sem um grande esforço 

para o desenvolvimento 

de competência nacional,

que surge de uma 
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A n d r é s  R o d r í g u e z - P o s eARTIGO

investimento em pesquisa e desenvol-
vimento (P&D) é uma das chaves para
se alcançar a inovação e o desenvolvi-
mento econômico. Com novos produ-

tos e processos, a sociedade maximiza sua capa-
cidade tecnológica, aumenta sua produtividade
e,portanto,o crescimento econômico.Não é sem
razão que os formuladores de políticas têm con-
siderado importante estimular o investimento
em P&D. Muitos países aumentaram o valor dos
recursos nessa rubrica. Entre 1995 e 2000 o cres-
cimento do investimento em P&D na Finlândia
foi de 13,02%, na Irlanda, de 10,92%, em Portu-
gal de 10,01% e na Espanha de 6,32%. A Grécia
não ficou muito atrás. O responsável pela maior
parte deste aumento foi o setor público, como
forma de resolver o problema da sua falta de pro-
dutividade em muitas áreas.

A questão é que os resultados não são simila-
res em todas as regiões. Embora a Irlanda e, em
menor escala, a Finlândia tenham prosperado, a
Espanha vive o crescimento moderado enquanto
Portugal e Grécia têm ficado para trás em ma-
téria de desenvolvimento econômico. A pergun-
ta é, portanto, até que ponto o aumento na capa-
cidade tecnológica em áreas periféricas produz
crescimento e prosperidade.

Muitos pesquisadores consideram que a
relação entre P&D e desenvolvimento econô-
mico está longe de ser linear.Acham que é preci-
so haver uma infra-estrutura mínima para que os
investimentos gerem novos conhecimentos e
não se configurem em desperdício de recursos.
Segundo esses estudiosos, em regiões carentes
os investimentos não rendem os retornos espe-
rados porque a maior parte dos projetos carece
de dimensão, o que faz com que sejam pouco
competitivos. Além disso, na falta de centros
tecnológicos avançados, os cientistas tendem a
trabalhar de forma isolada, o que atrasa o pro-
gresso das pesquisas.Assim, num ambiente me-
nos complexo haveria grande dificuldade em
transformar o progresso tecnológico em ino-

vação e a inovação em crescimento econômico.
Seguindo essa linha de raciocínio, seria melhor
concentrar os investimentos tecnológicos em
áreas centrais, de forma a maximizar os retornos.

Considero essa abordagem incorreta por duas
razões. A primeira: o progresso tecnológico al-
cançado em regiões centrais, mais avançadas, di-
ficilmente beneficia as regiões periféricas, já que
o custo de difusão do conhecimento é significa-
tivo e, sem pesquisa, falta estrutura a essas áreas
para absorver as inovações trazidas de fora,quan-
do elas chegam. A segunda: embora seja verda-
de que o retorno do investimento em P&D na
periferia possa ser menor do que o esperado,
políticas alternativas não têm dado melhores
resultados. Décadas de investimento em infra-
estrutura ou na atração de capital estrangeiro
direto em regiões periféricas não as levaram ao
desenvolvimento sustentado. Ao contrário, em
muitos casos deixaram-nas com um tecido
econômico fraco e dependente. O investimento
em P&D, juntamente com políticas de aprimo-
ramento da qualidade de recursos humanos e
de firmas locais, pode resultar, se não numa
estrutura capaz de competir em matéria de pes-
quisa com as regiões centrais, pelo menos num
ambiente com condições de assimilar conheci-
mentos gerados em outras áreas.

O investimento em P&D em áreas carentes
pode, portanto, ser a única solução capaz de im-
pedir o alargamento do fosso entre o centro e a
periferia. A tarefa não é fácil e nem há garantia
de sucesso. Contudo, essa pode ser uma alterna-
tiva eficiente de promoção do desenvolvimento.

Andrés Rodríguez-Pose é professor na London School of Economics,

na Inglaterra

Vale a pena investir em pesquisa e
desenvolvimento nas regiões periféricas 
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MODERNIZAÇÃO

Linha de montagem do Ford Ka 

em São Bernardo do Campo: 

uso de robôs não significa inovação
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ale a pena investir em inovação, criando novos produtos ou
processos produtivos. Embora pareça óbvio, muitas empre-
sas não escolhem esse caminho e preferem cortar custos ou
ganhar escala de produção. Mas quem aposta na inovação

tecnológica é bem recompensado, como apontam os resultados de uma
pesquisa conduzida pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea): as empresas inovadoras têm 16% mais chances de sucesso na ex-
portação do que as que não inovam e conseguem colocar seus produtos
no exterior por um preço superior ao das demais exportadoras. Outro
dado importante revelado pela pesquisa é que a maioria das empresas
estrangeiras instaladas no Brasil não pode ser considerada inovadora,
uma vez que os centros de desenvolvimento estão, quase sempre, lo-
calizados em suas sedes ou em outros países.Isso apesar de muitas delas
usarem processos produtivos de ponta, como os rôbos utilizados na
montagem de automóveis.

A pesquisa abrange 72 mil firmas com mais de dez empregados, que
foram classificadas de acordo com as suas estratégias competitivas e pa-
drões tecnológicos. Ela foi desenvolvida por um convênio entre o Ipea,
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Ministério do
Trabalho, a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e o Banco Central. O
ponto de partida foram os resultados da Pesquisa Industrial Anual do
IBGE dos anos de 1996 a 2001. Também foram usados os dados levan-
tados pela Pesquisa Industrial sobre Inovação Tecnológica  (1998 a 2001)
do IBGE. Cerca de 80% do Produto Interno Bruto do setor industrial

Os criativos ganham

Pe s q u i s a  p i o n e i r a  r e t r a t a  a  imp o r t â n c i a

d a  i n o v a ç ã o  p a r a  a s  ex p o r t a ç õ e s  

mais
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
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foi coberto pelos levantamentos, explica Mário Salerno, Diretor
de Estudos Setoriais do Ipea. A pesquisa começou a ser feita em
janeiro e terminará em dezembro. Os resultados deverão ser pu-
blicados em março e poderão ser muito importantes para calibrar
a aplicação da política industrial do Governo Federal, que coloca
grande foco na ampliação das exportações, especialmente de pro-
dutos de maior valor tecnológico e aumento da inserção interna-
cional do Brasil. Os resultados mostrarão o retrato do processo de
reestruturação das empresas nos últimos 10 a 15 anos de exposição
mais intensa à competição internacional. Até porque a pesquisa
não se baseou no tamanho das empresas, mas sim em seu desem-
penho competitivo, explica Salerno.

Ficou evidente a vantagem das empresas que inovam e diferen-
ciam seus produtos na hora de disputar mercados externos, pois
“seu desempenho no mercado internacional não depende tanto de
câmbio favorável.Por terem sua produção baseada em alto conteú-
do tecnológico, sua inserção internacional é menos volátil”, diz
João Alberto De Negri,diretor adjunto de estudos setoriais do Ipea.

A análise, elaborada por pesquisadores do Ipea, da Univer-
sidade de São Paulo e das universidades federais de Brasília, do
Rio de Janeiro e de Minas Gerais, comprova que quem investe
mais em inovação e tecnologia tem mais lucro e paga melhor os
funcionários.

Descobertas O trabalho de análise dos dados coordenado pelo
Ipea sempre comparou as empresas enquadradas em três categorias
(leia o quadro na página ao lado) isolando os efeitos da inovação
tecnológica e supondo que todas as outras condições competiti-
vas (envolve cerca de 200 variáveis)  fossem idênticas. Algumas
informações contidas no trabalho são as seguintes:

• 79% das indústrias estrangeiras ou mistas que atuam no Bra-
sil não são inovadoras nem diferenciam seus produtos e estão fora
da categoria A. Isso pode ser explicado, em parte, pelo fato de elas
atuarem em setores não exportadores. Também pelo fato de ba-
searem sua produção em recursos naturais e mão-de-obra, am-
bos de baixo custo e abundantes no país – o que desestimula o in-
vestimento em tecnologia.

• As firmas mais inovadoras, enquadradas na categoria A,
remuneram os empregados, com a mesma ocupação, nível de es-
colaridade e tempo de permanência no trabalho, com valores
23% superiores aos pagos por aquelas que não diferenciam seus
produtos, não inovam e têm baixa produtividade.A constatação é
útil para a formulação de uma política que incentive as empresas
a inovarem e diferenciarem produto, pois já se sabe que isso pode
ter efeitos positivos nos salários. Outra conclusão da pesquisa é
que a produtividade média do pessoal ocupado nas firmas mais
inovadoras é 67,3% maior do que a verificada nas demais. Sempre
supondo que todas as outras condições competitivas fossem
idênticas para todas as empresas objeto da comparação.

• A fonte de recursos própria é duas vezes mais importante para
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A categorização da 
indústria brasileira

• Fazem parte da categoria A as empresas que inovam e diferen-
ciam os seus produtos. São 1.199 empresas, ou 1,7% do total,
sendo 742 de capital nacional, 394 estrangeiras e 63 mistas.
Elas se encontram muito próximas do padrão de competição
internacional e exportam com preço prêmio 30% superior ao
das demais exportadoras brasileiras, supondo todas as outras
condições competitivas como idênticas e medindo apenas os
efeitos do investimento em inovação e diferenciação. As mais
competitivas estão no eixo São Paulo-Sul.

• À categoria B pertencem aquelas que se diferenciam menos, que
agregam menor conteúdo tecnológico do que as classificadas no
grupo A, e que se especializam em produtos padronizados. Podem
ser inovadoras em processos produtivos, mas não em produtos.
Elas competem basicamente por preço e concentram seus es-
forços na redução de custos.Algumas são exportadoras de produ-
tos de menor intensidade tecnológica, mas na média estão de-
fasadas em P&D, marketing e gerenciamento de marcas. Existem
no Brasil 15.311 dessas firmas, ou 21,3% do total. Cerca de 14
mil são nacionais, 1,24 mil são estrangeiras e 192 mistas.

• Na categoria C encontram-se as empresas que não diferenciam
produtos e têm produtividade do trabalho relativamente menor.
O número dessas firmas é alto: 55,4 mil, ou 77% do universo
da indústria brasileira, sendo 55,1 mil nacionais, 214 estran-
geiras e 111 mistas.
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A) Inovam e 
diferenciam produto 1.254,64 9,13 54,09

B) Especializadas em 
produtos padronizados 749,02 7,64 43,90

C) Não diferenciam e 
têm produtividade menor 431,15 6,89 35,41

A) Inovam e diferenciam produto 1.199 (1,7%) 742 394 63

B) Especializadas em produtos padronizados 15.311 (21,3%) 13.876 1.243 192

C) Não diferenciam e têm produtividade menor 55.486 (77,0%) 55.161 214 111

Total 71.996 (100%) 69.779 1.851 366
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a empresa alcançar a inovação tecnológica do que a fonte de recur-
sos pública. Os resultados mostram que um aumento na par-
ticipação das fontes próprias em dez pontos percentuais sobre o
total dos gastos em P&D aumentaria em 2,8% a probabilidade de
a empresa realizar inovação tecnológica. Mas Salerno ressalta que
isso ocorre por não existirem no Brasil fontes públicas de financia-
mento para atividades de P&D das empresas privadas.

Dificuldades As três dificuldades mais relevantes apontadas pelas
empresas para a inovação tecnológica são o risco econômico, os
elevados custos e a escassez de fontes de financiamento. De acor-
do com a pesquisa, esses fatores “são fortemente correlacionados,
pois o risco econômico de uma atividade inovadora é diretamente
proporcional ao custo dessa atividade e à possibilidade das firmas
de obterem fontes adequadas de financiamentos no que diz res-
peito a carências,prazos e juros”, assim,“devem ser elaborados ins-
trumentos adequados”.

O estudo organizado pelo Ipea aborda um ponto essencial: a
internacionalização das empresas com foco na inovação tecnoló-
gica. Nesse sentido, cresce a importância da colaboração. “Se a
cooperação é um elemento importante e,portanto,verifica-se que
há busca de informação conjunta entre firmas que procuram ino-
var, há espaço para o poder público atuar na promoção de ações
que procurem no exterior informações sobre oportunidades de
negócio e que podem ser realizadas de forma compartilhada entre
uma agência de promoção de desenvolvimento industrial e gru-
pos empresariais interessados em internacionalizar-se com foco
na inovação”, conclui De Negri.

Embora as informações da pesquisa do Ipea não revelem o no-
me de qualquer empresa, a reportagem de Desafios foi a campo
para verificar o que acontece, de fato, nas operações e nas finanças
das empresas que inovam e exportam. O resultado pode ser visto
nas páginas seguintes.

         c o n s e g u e m  p r e ç o s  s u p e r i o r e s  a o  d a s  e m p r e s a s  t r a d i c i o n a i s

Características da mão-de-obra

empregada nas firmas por categoria
média em 2000

Remuneração 

(R$/mês)

Escolaridade

(anos)

Tempo de emprego

(meses)

Número de firmas na indústria brasileira, segundo estratégias 

competitivas e padrões tecnológicos, e propriedade do capital

Total Propriedade do capital (%)

Nacionais Estrangeiras Mistas

Fonte: Pintec/IBGE, PIA/IBGE, Secex/MDIC e Rais/MTE. Elaboração: Ipea/Diset.

A) Inovam e 
diferenciam produto 74,1 3,06

B) Especializadas em 
produtos padronizados 44.3 0,99 

C) Não diferenciam e 
têm produtividade menor 10,0 0,39

Indicadores de competitividade 

das firmas por categoria
média em 2000

Produtividade do 

trabalhador (Mil R$)

Gastos em P&D 

(% faturamento)

Fonte: Pintec/IBGE, PIA/IBGE, Secex/MDIC e Rais/MTE. Elaboração: Ipea/Diset.
Produtividade do trabalhador (valor da transformação industrial/pessoal ocupado)

Fonte: Pintec/IBGE, PIA/IBGE, Secex/MDIC e Rais/MTE. Referência: 2000. Elaboração: Ipea/Diset.
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MODERNIZAÇÃO

Empresas que ganham o 

C o n h e ç a  a l g u n s  c a s o s  e m  q u e  a  i n o v a ç ã o  r e s u l t a  e m  g a n h o s  p a l p á v e i s  

mundo

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

Fábrica da Cognis  Brasil em Jacareí
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ão faltam casos reais para ilustrar os resultados da pes-
quisa coordenada pelo Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada (Ipea) sobre as vantagens competitivas das
empresas que investem em inovação. E fica evidente que

tamanho ou origem do capital não são condições para o sucesso
e o lucro graças ao investimento em pesquisa e desenvolvimento.

Para começar, é bom observar uma empresa de capital ex-
clusivamente nacional. A brasileira Politec, com sede em Brasí-
lia, maior empresa privada de serviços de tecnologia da infor-
mação (TI) do Brasil, está em pleno processo de globalização.
Já tem uma filial nos Estados Unidos e pretende firmar contratos
offshore na China, principalmente na área bancária. Nascida em
Goiânia, há 34 anos, como um escritório de prestação de ser-
viços em contabilidade e folha de pagamento, atualmente a Po-
litec investe de 2% a 3% de seu faturamento anual de 410 mi-
lhões de reais (dado de 2003) em pesquisa e desenvolvimento
(P&D), além de 1% no treinamento de seus seis mil funcioná-
rios.“Fomos a primeira empresa nacional a conseguir nível 3 na
certificação internacional em qualidade e maturidade na área de
serviços de tecnologia da informação”, diz Hélio Oliveira, só-
cio-diretor. Essa certificação vai do nível 2 ao 5. Este último só as
multinacionais conseguem. O fato de ter nível 3 estabelece maior
confiança do cliente em relação à empresa.

Por ser uma companhia de TI, o fundamental no momento
da exportação não é o câmbio e sim o know-how. É o que deverá
contar nos contratos que a Politec pretende negociar na China.
Os chineses têm mão-de-obra mais barata do que a brasileira,
mas não dispõem do conhecimento tecnológico.As tecnologias
da Politec incluem gerenciamento eletrônico de documentos,
imagem de documentos, biometria (reconhecimento da íris, es-
caneamento da impressão digital, reconhecimento da voz, veri-
ficação da assinatura e geometria da mão),gerenciamento de iden-
tidade e acesso. Nos contratos offshore, a empresa pega serviços
no mercado internacional e cuida da execução no Brasil, en-
viando os resultados via internet. Daí a necessidade de ter muitos
funcionários – e extremamente treinados.

A Full Gauge Controls, também de capital brasileiro, com
sede em Canoas,no Rio Grande do Sul,é especializada no desen-
volvimento e na produção de controladores digitais de tempera-
tura, umidade, tempo e pressão para as áreas de refrigeração,
aquecimento, climatização e aquecimento solar. Registrou um
crescimento de 158,5% em suas exportações, em 2004, em re-
lação ao ano passado. Dois de seus diferenciais são o design e a
versatilidade. Os produtos agregam várias funções em um único
instrumento. Um exemplo é o software que permite o gerencia-
mento à distância, via computador, de instalações de re-
frigeração e climatização. Esse sistema envia avisos ao celular ou
ao endereço de e-mail do usuário caso temperatura, umidade ou
pressão fujam dos parâmetros desejados. “Há procura no mer-
cado por nossas soluções, principalmente no que se refere ao uso Fábrica da KaVo: aumento de produtividade graças à inovação

N
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O cliente se dispõe a pagar um adicional no preço por uma marca associada à inovação

cliente está disposto a pagar o diferencial pela marca e eu ofereço
inovação a um preço acessível”, diz.

A KaVo tem dois centros de pesquisa. Desenvolveu um equi-
pamento de baixo custo para os dentistas que acabam de sair da
faculdade e que dispõem de poucos recursos para montar seus
consultórios. O produto novo é o Unik, abreviação de “Univer-
sidade KaVo”. Para sua produção a empresa inaugurou uma se-
gunda unidade fabril em Joinville. A produção utiliza partes e
sistemas, fornecidos por parceiros, para a montagem dos equi-
pamentos. Segundo a empresa, esse modelo resultará num salto
de 20% a 30% em quantidade e produtividade.

Atualmente cerca de 51% do faturamento da KaVo é prove-
niente de exportações, um crescimento de 49% em relação a
2003. O salto nas vendas externas foi registrado durante a prin-
cipal feira do setor na América Latina, o Congresso Interna-
cional de Odontologia de São Paulo (Ciosp), neste ano. A em-
presa vendeu 1.209 unidades do Unik no evento – 350 para paí-
ses latino-americanos. Antes do equipamento de baixo custo, a
KaVo vendia, em média, 250 cadeiras de dentista por feira.“Este
ano havia oito concorrentes, dos quais três mais fortes e com fa-
tia de mercado maior do que a nossa. A participação da KaVo
não passava dos 16% até o ano passado.Agora chega a 53% gra-
ças ao equipamento de custo mais baixo”,diz o presidente da em-
presa. Companhia de origem alemã que está no mercado brasi-
leiro há 45 anos, em maio deste ano, a empresa foi incorporada
ao grupo americano Danaher Corporation.

Sem desperdício Outra indústria de origem alemã, a Cognis do
Brasil, do ramo químico, fatura anualmente 100 milhões de dó-
lares no país e investe 3,4% de seu faturamento em P&D. Inova,
diferencia produtos e obtém um preço prêmio em suas vendas
externas. Construiu uma unidade industrial em Jacareí, no esta-
do de São Paulo em 2000, orçada em 8 milhões de dólares, para
agregar valor a um subproduto da refinação de óleo de soja, que
contém fitoingredientes. Com isso conseguiu valorizar suas ex-
portações em quase 300%, segundo Setsuo Sato, diretor de tec-
nologia. Alguns componentes separados no processo de pro-
dução, que antes eram descartados, agora são enviados para os
Estados Unidos, onde são purificados e utilizados nas indús-
trias de alimentação e farmacêutica.“Isso é 30% do material que
exportamos para os EUA. Com o restante, desenvolvemos tec-
nologia para polímeros, com aplicação nas indústrias têxtil, de
verniz e de PVC”, explica Sato. Em 2003, as exportações repre-
sentaram 14% do faturamento da empresa. De seus 340 fun-
cionários, 39 são ligados direamente à P&D. Catorze estagiários
são recrutados de universidades parceiras, como USP, Unicamp
e Universidade Federal de São Carlos.“A rotatividade é inferior
a 10%, o que é pouco”, diz Sato. “Investimos na formação de
pessoal. A empresa paga cursos de mestrado e doutorado. No
grupo de 39 pesquisadores, seis são mestres e dois doutores.”

dos controladores para melhorar o desempenho dos equipamen-
tos e aumentar sua vida útil, além de reduzir o consumo de ener-
gia”, diz Antônio Gobbi, diretor da empresa. Os maiores con-
correntes da Full Gauge estão concentrados na Europa.

Inovação e preço A KaVo do Brasil, com sede em Joinville (SC),
está no time das empresas médias. É controlada por capitais es-
trangeiros e faz bonito em matéria de inovação. Produz equipa-
mentos odontológicos, principalmente cadeiras com aparatos
periféricos como luminária e mesa com instrumentos. Investe
4% de seu faturamento anual de 100 milhões de reais em pesqui-
sa e desenvolvimento e consegue um preço prêmio nas expor-
tações entre 10% e 15% superior ao de seus concorrentes, segun-
do Luciano Eric Reis, presidente da empresa.“Isso se deve ao fato
de que a imagem da marca é associada à qualidade do produto. O

Setsuo Sato, da Cognis (acima) e Hélio Oliveira, da Politec: inovadoras 
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ano de 2004 deve terminar com uma
safra de 119,34 milhões de toneladas de
grãos, pouco abaixo da obtida no ano
anterior. As expectativas voltam-se para

2005, pois algumas lavouras já começam a ser
plantadas nas principais regiões produtoras do
país. As decisões para o próximo ano já foram
quase todas tomadas, faltando apenas aquelas que
se referem às lavouras de inverno, cujo plantio só
se inicia no próximo ano.

Ainda não há um quadro completo das inten-
ções para o ano de 2005, mas os primeiros levan-
tamentos indicam uma safra entre 131 e 134
milhões de toneladas de grãos.A maior parte do
aumento deve-se à expansão da produção de so-
ja em áreas novas e tradicionais no plantio.A pro-
dução deve passar de 49,2 milhões de toneladas
em 2004 para 63 milhões de toneladas em 2005.
Com isso o país mantém-se entre os três primei-
ros no mundo. Na primeira colocação, com 85,7
milhões de toneladas de soja em 2005, estão os
Estados Unidos.

Essa tendência de aumento da produção de
grãos também é observada em escala mundial.A
estimativa do Departamento de Agricultura dos
Estados Unidos (USDA) em seu relatório de no-
vembro, é de 2 bilhões de toneladas em 2005, su-
perior em 8,4% ao resultado deste ano. A maior
expansão deve se dar exatamente na soja, que
registrará 21,4% de aumento. O incremento da
produção de trigo será de 11,9%; de milho,11,7%
e de grãos forrageiros, 8,9%.

O fato notável é que o crescimento da agri-
cultura vem ocorrendo apesar de não haver au-
mento na área cultivada. Em algumas regiões,
inclusive,a agricultura tem cedido espaço ao cres-
cimento urbano. No Brasil ainda existe a possibi-
lidade de ampliação da área plantada.

A próxima safra brasileira ocorrerá em con-
dições diferentes da anterior.

1. Os preços internos e internacionais estão
mais baixos e isso pode ser constatado pelas in-
formações da Companhia Nacional de Abasteci-

mento (Conab). No caso da soja, o preço médio
nas principais regiões produtoras do país em ou-
tubro é 25% a 30% menor em valores nominais
do que o observado no mesmo mês do ano pas-
sado. Essa redução deve-se inclusive à expectativa
de uma supersafra nos Estados Unidos, conforme
mencionado.

2. Segundo o IBGE, os custos de insumos co-
mo defensivos e fertilizantes estão cerca de 30%
mais elevados em relação ao ano passado. O re-
sultado é que o custo de produção será maior no
próximo ano, o que reduzirá a margem de lucra-
tividade do negócio agropecuário.

3. A taxa de câmbio estava mais subvaloriza-
da no ano passado, o que estimulava as exporta-
ções agrícolas, já que o ganho com as exporta-
ções aumenta quando a taxa de câmbio está
desvalorizada.

A partir desse quadro geral simplificado, os
resultados econômicos para 2005 dependerão es-
sencialmente da produtividade. A vantagem do
país é que, há alguns anos, estamos obtendo pro-
dutividade crescente. Isso faz com que num ce-
nário de custos mais elevados seja possível obter
resultados satisfatórios. Esse aumento da produ-
tividade deve-se ao uso de novas técnicas.A Em-
brapa estima que 62% de tecnologia estejam em-
butidos na semente de soja e que,no manejo,38%
sejam relacionados a inovações. No período
2000-2003, a produtividade total da agropecuá-
ria cresceu a uma taxa média anual de 4,5%. Essa
taxa é considerada alta para os padrões interna-
cionais. Nos Estados Unidos, maior produtor
agrícola do mundo, a taxa de crescimento da pro-
dutividade foi de 3,1%. Na União Européia, de
2,4% ao ano.

Desse modo, o cenário indicado, de custos
mais elevados e preços menores pode ser enfren-
tado com produtividade alta e crescente.

José Garcia Gasques é pesquisador do Ipea
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J o s é  G a r c i a  G a s q u e s  ARTIGO

Agricultura – Mudança 
de cenário para 2005

“O Brasil vem obtendo

produtividade 

crescente, não apenas

da terra, mas de todos

os fatores usados na

produção. Isso torna

possível obter 

resultados econômicos

satisfatórios,

sustentando a

rentabilidade do setor

agropecuário”
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O acesso aos serviços f inanceiros é essencial para o desenvolv imento econômico e para

a inclusão social. E tem crescido no Brasil

MICROCRÉDITO

para o crescimento

Passaporte

p o r  E l i a n a  S i m o n e t t i * ,  d e  S ã o  P a u l o

Odair Fernandes, dono de mercearia numa invasão no Distrito Federal, é correspondente bancário: os negócios aumentaram 30% em dois meses
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mercado financeiro constitui-se
numa parte importante de um
largo grupo de instituições ne-
cessárias ao efetivo funciona-

mento da economia. A exclusão do mer-
cado financeiro reduz o bem-estar dos
indivíduos e a produtividade das empre-
sas. O acesso de grupos menos favoreci-
dos é, portanto, de grande importância
para o desenvolvimento econômico e a
inclusão social.”

Assim começa o estudo “Brasil: acesso
a produtos financeiros”, publicado pelo
Banco Mundial (Bird) em outubro. O tra-
balho, com 26 páginas, traz uma análise
do acesso ao crédito no Brasil, em todas
as áreas. Uma delas chama especialmente
a atenção. Segundo os dados levantados
pelo Bird, o Brasil é o país na América La-
tina onde o microcrédito tem a menor pe-
netração: apenas 2% dos clientes potenci-
ais são atendidos. No Chile o serviço
atende 27% do público a que se destina e
em El Salvador, 69%. Em 2001 as insti-

tuições brasileiras de microcrédito ti-
nham 160 mil clientes ativos. O Banco
Mundial recomenda que o governo tome
providências para melhorar o cenário, e
algumas delas já estão em andamento.
Hoje, o sistema cresce a uma taxa anual de
22%, segundo o próprio Bird.

No final de outubro havia 26.775 cor-
respondentes bancários no Brasil, o que
resulta num crescimento de 89% sobre os
14.166 existentes no final do ano passa-
do, segundo Gilson Bittencourt, asses-
sor especial do Ministério da Fazenda e
coordenador do Grupo de Trabalho In-
terministerial que cuida do microcrédito
e microfinanças. Até outubro de 2004 fo-
ram feitos depósitos no valor de 229,4
milhões através da rede de correspon-
dentes bancários - um aumento de 427%
sobre o total dessas operações realizadas
em 2002 (leia tabela na página 56).

As iniciativas do governo  e dos ban-
cos integraram um número substantivo
de brasileiros ao sistema bancário, em seu

formato descomplicado. No final de ou-
tubro, o número de contas simplificadas
chegava a 3,9 milhões.

Empreendedores A questão é importante
porque, segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil
tem 25 milhões de pessoas com renda
mensal entre 200 reais e 500 reais – o que,
em geral, considerando os gastos, não
justifica a abertura de uma conta
bancária tradicional. Mas é especial-
mente vital porque, segundo dados do
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae), os pe-
quenos empreendimentos são 98% das
empresas brasileiras, empregam 60% dos
trabalhadores do país e produzem 8% do
PIB – e dois terços desse mundo de
empreendedorismo não têm acesso a cré-
dito, e portanto enfrentam dificuldades
para investir.

Pela metodologia simples que adota e
pelo baixo custo de suas operações, o mi-

O

Fila de clientes num banco tradicional: o sistema financeiro deixa sem atendimento cerca de 25 milhões de brasileiros com renda inferior a 500 reais mensais
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cobrados 1% ao ano de juros de mora e
multa de 2% sobre o que ainda não foi
quitado. Caso haja interesse em antecipar
pagamentos, o banco oferece descontos
proporcionais calculados automatica-
mente. Nessas condições, o nível de ina-
dimplência registrado, segundo dados do
BNDES, é de 4,5% – muito próximo dos
3,4% registrados nos empréstimos a pes-
soas físicas feitos pelo sistema financeiro
tradicional.

Correspondentes A oferta de crédito e
acesso ao sistema financeiro à população
de baixa renda ou moradora de localida-
des remotas envolve a criação de produtos
específicos, que precisam ser de fácil uti-
lização, uma vez que muitas vezes os cor-
respondentes bancários e os usuários não
dominam a linguagem dos terminais de
computador e das transações financeiras.

Para alcançar esse objetivo, as contas-
correntes são abertas apenas com a apre-
sentação do documento de identidade e
do cadastro de pessoas físicas (CPF). Ao
receber o cartão magnético, dias depois
da abertura da conta, o cliente está apto a
pagar contas, depositar, sacar recursos e,
caso não tenha restrições comerciais, re-
ceber os primeiros empréstimos.

Odair Fernandes e Erotildes Guedes
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ridade Social ou para pagar uma conta.
Um dos pioneiros nessa experiência

no Brasil foi o Lemon Bank, uma institui-
ção privada criada exclusivamente para
atender o público de baixa renda, que
não tem condições de abrir uma conta
bancária convencional. Surgiu em 2002,
prestando serviços nos estados de Per-
nambuco e da Paraíba. Hoje tem mais de
3.700 pontos de atendimento, espalha-
dos por 1.055 municípios de 18 estados e
no Distrito Federal. Oferece cartão de
crédito e conta-corrente sem exigir com-
provação de renda aos interessados. E
uma série de serviços voltados para as
microempresas, como o pagamento de
salários em contas-correntes abertas para
os funcionários.

Criado em 2003, o Banco Popular do
Brasil, ligado ao Banco do Brasil, creden-
cia pequenos pontos comerciais, como
padarias, farmácias e supermercados,
para atuarem como pontos autorizados
de serviços bancários.

Os empréstimos, cujos valores variam
de 50 reais a 600 reais, podem ser pagos
em até 12 meses e os juros cobrados são
de 2% ao mês. Cada parcela não pode ser
inferior a oito reais, sendo que a primeira
deve ser paga de 30 a 59 dias após a libe-
ração do crédito. Em caso de atraso, são

crocrédito é uma boa alternativa para es-
sa gente. Isso explica seu crescimento
acelerado em praticamente todos os paí-
ses em desenvolvimento. No Brasil, a
experiência é recente e ainda está em fase
de ajustes. No dia 18 de novembro último
o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) modificou
as regras de seu Programa de Microcré-
dito. Foram alterados o valor do financia-
mento mínimo, os prazos, as garantias e
as condições financeiras, para tornar o
sistema mais eficiente e acessível.

A observação de algumas experiên-
cias localizadas demonstra que o quadro
no país vem melhorando. Num seminá-
rio realizado pelo Banco Central em ju-
nho, em Goiânia, constatou-se que os
1.633 municípios sem agências bancá-
rias, a maior parte deles com menos de
cinco mil habitantes, são, atualmente,
atendidos por correspondentes bancários.
Além de receberem pagamentos de con-
tas de água, luz e telefone, e liberarem be-
nefícios a aposentados, esses estabeleci-
mentos oferecem crédito aos correntistas.

Atualmente todos os municípios brasi-
leiros têm algum tipo de atendimento
bancário, o que facilita a vida de muita
gente que tinha de viajar para receber um
benefício do Instituto Nacional de Segu-

Fonte: Grupo de Trabalho Interministerial de Microcrédito e Microfinanças

BANCOS

CEF 2.394.666

Banco do Brasil 858.803

Banco Popular do Brasil 398.028

BNB 101.554

BASA 16.754

Total 3.769.805

É cada vez maior a inclusão dos sem banco
Número de contas simplif icadas abertas até 16/11/2004
(sem cobrança de tarifa e sem exigência de comprovação de renda)

Micro  11/30/04  13:43  Page 54



Desaf ios • dezembro de 2004   55

transações f inanceiras em correspondentes bancários aumentaram 427% sobre 2003

A importância do microcrédito para o desenvolvi-
mento econômico e para a auto-estima das pessoas
ficou clara para o mundo trinta anos atrás, quando nu-
ma das nações mais pobres do planeta, Bangladesh,
foi criado o Grameen Bank. O caso é interessante por-
que surgiu meio por acaso, como tantas das des-
cobertas e invenções registradas na história da huma-
nidade. Foi resultado da observação do economista
Mohammed Yunnus do entorno da universidade em que
lecionava. Ele percebeu que ali viviam muitas pessoas
que sobreviviam com atividades informais, muitas
delas com chances de progredir, mas que ficavam
estagnadas por falta de acesso a crédito.

Yunnus decidiu fazer uma experiência. Reuniu
alguns alunos, formou uma espécie de fundo de inves-
timentos, e emprestou 27 dólares a um grupo de 42
pessoas. Ao comprovar que o nível de inadimplência
era praticamente nulo, conseguiu levantar outras doa-
ções de bancos privados e entidades internacionais
para dar início às operações do Grameen. Hoje, a ins-
tituição possui uma carteira de 2,4 milhões de to-
madores de empréstimos e já disponibilizou crédito a
75% das famílias das classes mais baixas de Bangla-
desh, com uma taxa de inadimplência de 5%.Tem 22
subsidiárias e um patrimônio estimado em cerca de
um bilhão de dólares.

O motoqueiro Edmilson Santos, de Planaltina, DF: empréstimo para consertar a motocicleta, seu instrumento de trabalho

A origem, em Bangladesh

Mohammed Yunnus: o economista que

percebeu e comprovou a viabilidade

e a importância do microcrédito
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Hoje, segundo o Banco Mundia l ,  apenas 2% dos c l ientes potenc ia is de microcréd ito

são proprietários de uma mercearia no
bairro de Arapoanga, uma invasão nas
proximidades da cidade satélite de Pla-
naltina, no Distrito Federal. Há dois me-
ses tornaram-se correspondentes do Ban-
co Popular e passaram a ser os “bancários”
da região. A nova atividade agitou seus
negócios e a clientela cresceu 30%. Se-
gundo Fernandes, são abertas, em média,
40 contas por semana em seu posto, e só
um ou outro cliente não está interessado
em levantar algum empréstimo.

Negócios Em novembro, o motoboy Ed-
milson Santos precisou de 300 reais para
consertar sua moto – um instrumento de
trabalho. Conseguiu levantar 50 reais,
mas ainda tem chances de obter o restan-
te. Santos mora ao lado da mercearia e
está satisfeito com o ponto bancário, por-
que não precisa mais ir até Planaltina, a
cidade satélite mais próxima, para pagar
as contas. Com o empréstimo, ele vai com-
prar a peça da moto que precisava e con-
tinuar a trabalhar. Como Santos, milhões
de brasileiros sequer têm dinheiro para
pagar a passagem até um local onde exis-
ta uma agência bancária.

O investimento para montar uma
agência bancária tradicional fica na faixa
de 500 mil reais, sem contar o alto custo
de manutenção. No caso dos correspon-
dentes bancários, o ponto já existe. Rece-
be algumas melhorias e um terminal ele-
trônico simplificado.

Odair Fernandes e sua mulher já fa-
zem planos para reformar a mercearia. A
sua vizinha de quadra,Marlene Silva,tam-
bém planeja ampliar o açougue da famí-
lia, com os recursos de um empréstimo
simplificado. Os correspondentes bancá-
rios estão trabalhando a seu favor.“Temos
de ajudar porque todos querem melhorar
os seus negócios”, diz Guedes.

Demanda Desde que saiu da fase de testes
e iniciou suas operações para valer, em
julho de 2004, o Banco Popular do Brasil
vem ampliando sua base de clientes em
velocidade que demonstra a demanda re-

2002 2004 (até outubro)

Postos de atendimento 14.166 26.755

Depósitos 5.578.789 29.448.757

Saques 12.091.707 42.911.590

Operações de crédito 46.364 384.526

Pagamentos 26.605.558 49.285.306

Recebimentos 277.202.813 443.419.899

Outros serviços 415.047 17.518.644

Fonte: Grupo de Trabalho Interministerial de Microcrédito e Microfinanças

A evolução das operações 

com correspondentes bancários 
(quantidade de operações)

Novidades de 2004

• Autorização para que bancos simplifiquem
a abertura de contas sem comprovação
de renda. As contas terão isenções de
tarifas em até 12 operações.

• Uso do mesmo cartão magnético da
conta simplificada para acesso a ope-
rações de microcrédito e para a libera-
ção de benefícios de programas sociais
do governo.

• Estímulo aos bancos para concederem
empréstimos de até 600 reais com ju-
ros de 2% ao mês para contas simplifi-
cadas (pessoas físicas) ou de baixa
renda; e de 4% ao mês aos demais be-
neficiários.

• Redução de taxas cobradas pelos ban-
cos públicos no fornecimento de capital
de giro às micro e pequenas empresas.

• Criação de cooperativas de crédito de
livre admissão de associados, para que
toda a população de municípios com até
100 mil habitantes possa ter acesso ao
microcrédito.

• Criação da Conta-Corrente e de Pou-
pança Simplificada, isentas de tarifas e
sem exigência de comprovação de ren-
da e de endereço, destinadas à popula-
ção de baixa renda, ampliando o acesso
aos serviços financeiros.

• Permissão para as cooperativas de
crédito rural e de Livre Adesão capta-
rem poupança rural.

• O Programa Nacional de Microcrédito
Produtivo Orientado, voltado para em-
preendedores de pequeno porte, com o
objetivo de gerar trabalho e renda.
Atende a pessoas físicas e jurídicas
com faturamento bruto anual de até 60
mil reais. Concederá empréstimos de
até 5 mil reais e envolverá bancos po-
pulares e cooperativas, no relaciona-
mento direto de um agente de crédito
com os empreendedores no local onde
é executada a atividade econômica. Usa-
rá recursos provenientes do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT) e do dire-
cionamento de depósitos à vista para
microcrédito.
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são atendidos no país. Há muito espaço para crescimento. No Chi le o índice é de 27%

primida. São abertas 15 mil contas por dia,
totalizando, no final de novembro, 500
mil clientes atendidos em quase três mil
correspondentes bancários. A meta é
chegar a 4,5 mil correspondentes até o fi-
nal do ano.“Com uma gestão ágil e eficien-
te, aliando o baixo custo operacional ao
atendimento em escala, o Banco Popular
do Brasil tem mostrado que é possível
oferecer serviços bancários às camadas
menos favorecidas e, ao mesmo tempo,
obter lucratividade”, diz Ivan Guimarães,
presidente da instituição. Ele prevê que
em dois anos o BB vai recuperar os inves-
timentos feitos no Banco Popular.

Capilaridade O baixo custo das opera-
ções bancárias através de correspon-

dentes representa um apelo para que ou-
tras instituições ampliem o trabalho
nessa área. Na Caixa Econômica Federal
(CEF), por exemplo, cada transação feita
nas agências custa 2,20 reais. O custo cai
para 70 centavos de real no correspon-
dente, que, por sua vez, recebe entre 10 e
27 centavos por operação.

A Caixa Econômica Federal mantém
uma subsidiária voltada ao setor de mi-
crocrédito, o Caixa Aqui. Suas operações
também envolvem estabelecimentos co-
merciais como agentes bancários, a
maioria deles casas lotéricas. A capilari-
dade da rede levou a oportunidade de
acesso a serviços bancários como o paga-
mento de contas a todos os 5.561 muni-
cípios brasileiros.

A Caixa tem convênio com nove mil
lotéricas e conta com correspondentes
bancários em 2.998 empreendimentos
comerciais. De janeiro a setembro deste
ano, os correspondentes movimentaram
257,7 milhões de reais – pouco menos da
metade do valor que passou pelas contas
da CEF. Desde o início do segundo
semestre é possível abrir, em alguns cor-
respondentes bancários, contas do tipo
Caixa Aqui, sem comprovação de renda
ou residência. E hoje já são 2,4 milhões
de contas Caixa Aqui, sendo que 19.051
foram abertas nos correspondentes
bancários.

Entre os bancos privados, o campeão
na área do microcrédito é o Bradesco. Ele
firmou uma parceria com os Correios em

Erotildes Guedes, correspondente bancária: “Temos de ajudar porque todos querem melhorar seus negócios”
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2002, depois de vencer uma licitação pa-
ra atuar como agente bancário. Hoje tem
5,3 mil unidades funcionando em todo o
país e 5,3 milhões de correntistas – 58%
com renda inferior a 240 reais mensais. Os
clientes têm direito a cartões de débito e
crédito, acesso a financiamento e a outras
operações financeiras. Em 2003 as tran-
sações do Banco Postal totalizaram 9,2
milhões de reais.

Oportunidade Somadas apenas as infor-
mações contidas nos casos acima – e há
muito mais acontecendo pelo país afora,
como as cooperativas de crédito (existem
1.447 no Brasil) e os bancos do povo cria-
dos por alguns governos estaduais e mu-
nicipais – já se pode notar que, mesmo
sendo pequeno, na comparação com ou-
tros países, o movimento no Brasil é no-
tável. Especialmente considerando que a
experiência é recente.

A rede bancária alternativa funciona
como mecanismo de inclusão social. Po-
de contribuir para que muitos pequenos
empreendedores ampliem suas ativida-
des e ser um portal para que saiam da in-
formalidade. Tem a vantagem da capila-
ridade, em territórios despovoados de
agências bancárias tradicionais, seja nas
periferias das zonas metropolitanas ou em
pequenas cidades, especialmente em re-
giões mais pobres.

A experiência de Bangladesh, país on-
de surgiu o Grameen Bank (leia o quadro

na página 55) mostra que o crédito pode
tirar muita gente da pobreza e que o nível
de inadimplência não resulta em risco
adicional. O desenvolvimento de redes de
atendimento bancário para as popula-
ções de baixa renda, além de seu papel so-
cial, é um novo campo de atividades para
as instituições financeiras, e uma oportu-
nidade de aumentar os negócios oferecen-
do em larga escala serviços de baixo custo.
Dessa forma, as pessoas, as empresas, e o
país como um todo, saem ganhando.

*Com Clarissa Furtado, Francisco Câmpera 

e Maysa Provedello, de Brasília

A história da experiência brasileira

A primeira experiência de microcrédito no
Brasil ocorreu em 1973, em Recife e Salvador,
por iniciativa da Acción International, uma das
organizações pioneiras criadas na difusão e
apoio ao desenvolvimento das microfinanças
no mundo. Seu objetivo: implantar um modelo
para a oferta de créditos a pequenos empreen-
dedores informais sem garantias a oferecer.Os
fundos vieram de doações de organizaçõs não-
governamentais norte-americanas, mas eram
limitados e a instituição acabou encerrando
suas atividades em 1985.

No ano seguinte, o Fundo das Nações Uni-
das para a Infância (Unicef, em inglês) e a Ac-
ción International desenvolveram um programa
de geração de renda para mulheres pobres na
periferia de Porto Alegre. Dessa iniciativa sur-
giu o Centro Ana Terra, que fazia empréstimos
solidários, uma experiência que deu certo e se
multiplicou pelo país.

Até os anos 1990 todas as iniciativas
empreendidas na área do microcrédito, no Bra-
sil, eram tomadas por organizações não gover-
namentais. O tema passou a ser tratado como
política pública, dentro do Programa Comuni-

dade Solidária, em 1995 e já em 1996 o
BNDES criou a Área de Desenvolvimento Re-
gional e Social que, por sua vez, lançou o
Programa de Crédito Participativo Popular
(PCPP), com a finalidade de promover a for-
mação de uma rede de instituições capazes
de propiciar crédito aos micro-empreende-
dores, formais ou informais.

A partir daí o processo deslanchou. Regu-
lamentações estruturadas no Banco Central, no
BNDES e no Ministério da Fazenda deram legiti-
midade às instituições que trabalhavam com
microcrédito. Em março de 2000 criou-se a fi-
gura do correspondente bancário, uma novida-
de no cenário financeiro nacional.Com isso, foi
possível repassar tarefas, antes restritas às
agências, a outros estabelecimentos comerci-
ais, o que permitiu que os serviços financeiros
chegassem às pessoas que vivem em regiões
remotas do país. Em setembro de 2003 o Con-
gresso aprovou uma nova legislação e instituiu
as bases para as operações de microcrédito.
Hoje os bancos estão autorizados a usar 2%
dos depósitos a vista nesse tipo de operação,
embora não seja obrigatório fazê-lo.

d

Agência do Banco Postal, uma associação entre o Bradesco e os Correios
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ARTIGO N a t h a l i e  B e g h i n

cada dia aumenta o interesse da socie-
dade brasileira em conhecer as moti-
vações e as conseqüências do crescente
envolvimento das empresas privadas

na área social. Há cinco anos o Ipea promove es-
tudos sobre esse tema, em buscando de enten-
der como e por que o setor privado vem se dedi-
cando a desenvolver, em caráter voluntário,
ações sociais em benefício de comunidades.

As pesquisas realizadas pelo Instituto no fi-
nal dos anos 1990 revelaram que é expressivo o
percentual de empresas privadas que atuam no
campo social: 59% declararam realizar ativida-
des sociais não obrigatórias para comunidades
em geral.Esse conjunto de empresas investiu nes-
sa área cerca de 4,7 bilhões de reais em 2000, o
que correspondeu a 0,43% do PIB daquele ano.
Não obstante os riscos de se extraírem generali-
zações a partir de informações sobre um uni-
verso multifacetado, é possível destacar as se-
guintes características que marcam a ação social
do setor empresarial: o envolvimento é essencial-
mente de cunho filantrópico e distante de interes-
ses econômicos. Trata-se de uma atuação pulve-
rizada, motivada por pressões oriundas de de-
mandas dos mais carentes. Uma minoria vislum-
bra resultados econômicos dessa atuação: a
melhoria da própria imagem ou o aumento da
lucratividade. O retorno é percebido, em geral,
no campo das gratificações pessoais e da melho-
ria das condições de vida das comunidades aten-
didas. Observa-se, ainda, que a contribuição
empresarial independe das políticas governa-
mentais: trata-se de uma iniciativa do empre-
sário, que não reconhece influências no seu pro-
cesso decisório, na operacionalização das ações e
no volume de recursos aplicados.

Qualquer que seja a interpretação que se quei-
ra dar à natureza desse ativismo social, não se
pode negar que o setor privado lucrativo no Bra-
sil é um ator importante na implementação de
políticas de caráter público. Buscar entender co-
mo as empresas interpretam e enfrentam a po-

breza e a exclusão não significa, necessaria-
mente, uma postura de defesa de seus pontos de
vista, e muito menos de negação da importân-
cia dos demais atores sociais. A análise do fe-
nômeno busca subsidiar o debate sobre como
se definem e delimitam os interesses privados e
a ação pública.

Agora o Ipea vai novamente a campo com o
intuito de atualizar os dados da Pesquisa Ação
Social das Empresas nas regiões Sudeste e Nor-
deste.A amostra tem mais de quatro mil empre-
sas. O levantamento das informações ocorre
um duas etapas: a primeira é realizada por tele-
fone, pois a interatividade permite um melhor
esclarecimento sobre o conteúdo do que se
busca pesquisar. Na segunda etapa é enviado um
questionário mais detalhado para ser preenchi-
do apenas pelas empresas que declararam ter rea-
lizado ações sociais.

O que está sendo divulgado pelo Ipea são as
informações obtidas na primeira etapa, realiza-
da entre julho e outubro de 2004 (leia nota na

página 6). Os resultados fornecem um retrato
das empresas que realizaram ações sociais em
2003, por porte e por setor de atividade econô-
mica. Este ano, a Pesquisa explorou, em caráter
inédito, o grupo de empresas que não realizou
qualquer ação social, buscando identificar os
motivos de tal comportamento bem como as
razões que as levariam a atuar nesse campo.
Traz também respostas a perguntas tais como: o
ativismo social empresarial tem crescido nos úl-
timos anos? Se sim, qual a magnitude desse
crescimento? Existem diferenças entre peque-
nas e grandes empresas ou entre indústria e
comércio? Por último, restam as indagações so-
bre o tipo de ações que as empresas realizam, co-
mo operam, por que atuam e quem beneficiam.
As respostas estarão disponíveis após a conclusão
da segunda etapa. A divulgação dos resultados
está prevista para o primeiro semestre de 2005.

Nathalie Beghin é consultora do Ipea

Investigação sobre 
a ação social das empresas

“A contribuição 

empresarial independe

das políticas 

governamentais,

sejam elas nacionais 

ou locais. Trata-se de

uma iniciativa do

próprio empresário”
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A n t o n i o  S e m e r a r o  R i t o  C a r d o s oARTIGO

uito se tem falado sobre o processo de
recuperação econômica do Brasil em
um cenário de crescimento sustentá-
vel, o que traz inevitavelmente à luz

antigas preocupações como o acesso à riqueza
gerada, que pode ser alcançada, entre outras for-
mas, pela melhoria da qualidade dos serviços
públicos prestados pelo Estado à sociedade. O
que se constata é que a democracia representati-
va tem se mostrado limitada no que se refere ao
atendimento imediato das necessidades do cida-
dão. Mais do que isso, dadas as dimensões conti-
nentais do país, o que muitas vezes ocorre é um
desconhecimento dos anseios e opiniões de
grande parcela da população. Em outras pala-
vras, a voz do cidadão nem sempre é escutada,
quando não se dissipa com o tempo e no espaço.

Nessa perspectiva, a Constituição Cidadã
prevê formas de comunicação do usuário com a
administração pública. No âmbito da reforma
administrativa foi incluído o princípio da parti-
cipação do usuário. E atualmente, em meio a um
esforço de efetivação das normas constitucionais,
a sociedade vem procurando ampliar os instru-
mentos de participação para fazer-se presente na
construção e partição de um ambiente social
mais democrático. Um dos caminhos dessa par-
tição é a melhoria das relações entre a adminis-
tração pública e os cidadãos.

O desenvolvimento acarretou um inevitável
distanciamento entre a sociedade e o governo. A
democracia moderna é representativa e não po-
deria ser direta, tal qual na Antiguidade. Contu-
do, a efetiva participação dos cidadãos continua
sendo primordial para a eficiente e satisfatória
gestão da res pública. Dessa forma, começam a
ser criados instrumentos que permitam ao cida-
dão ter maior participação na gestão pública,
para exigir do Estado maior eficiência e eficácia
dos serviços. Surge assim, de forma vigorosa, a
Ouvidoria Pública.

As Ouvidorias Públicas1 têm por propósito
propiciar ao cidadão a defesa de seus direitos

através de um canal de comunicação direto com
a administração. Os objetivos são diversos: am-
pliar o controle social das atividades desenvolvi-
das; integrar e responsabilizar as unidades de
gestão, estimulando-as na busca permanente de
eficiência, eficácia e efetividade de seus produtos
e serviços; possibilitar o controle de qualidade
do serviço público; velar pela prática de condu-
tas técnicas e profissionais éticas; evitar atos ou
omissões que causem danos ou ameaças ao pa-
trimônio público; e, principalmente, ser um ca-
nal de acesso a informações, seja do administra-
dor em relação aos anseios e sugestões dos usuá-
rios, seja destes últimos em relação às atividades
dos primeiros.

A Ouvidoria Geral da União vem incentivan-
do a implantação de unidades em todo o poder
executivo federal, em parceria com a Escola Na-
cional de Administração Pública (Enap), através
do curso de capacitação para os novos ouvido-
res e servidores públicos. Estão identificadas,
atualmente, 85 unidades de ouvidoria no âmbi-
to federal, sendo 45 delas criadas no ano de 2003
(um aumento de 113% em relação a 2002).Assim,
segundo Bruno Speck2, a Ouvidoria surge como
um novo mecanismo no arcabouço institucional
de forma a melhorar os sistemas de controle in-
terno, externo e social.

Por fim, as ouvidorias podem se tornar fortes
aliadas ao trabalho da Comissão de Ética Pú-
blica, cuja missão é assegurar o cumprimento do
Código de Conduta da Alta Administração Fe-
deral. Já há consenso de que a gestão da ética na
administração pública é fator indispensável pa-
ra a efetividade das políticas, contribuindo com
o desafio da distribuição da riqueza que começa
a ser gerada.

Antonio Semeraro Rito Cardoso, Técnico de Planejamento e Pesquisa e

Ouvidor do Ipea

1. O IPEA criou sua Ouvidoria em maio/2004; ela está vinculada à Ouvidoria Geral da
União e é associada da ABO (Associação Brasileira de Ouvidores)
2. Speck, Bruno Wilhelm. Papel do ouvidor na avaliação do serviço público.
I Encontro de Ouvidorias Públicas das Regiões Sul/Sudeste, São Paulo, 27 de agosto 2004.

As relações entre a administração
pública e os cidadãos

“A sociedade 

vem procurando 

ampliar seus 

instrumentos de 

participação social 

para fazer-se presente

na construção 

e partição de um 

ambiente social mais

democrático”
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bém de saúde pública”. Maurício Cada-
val, presidente do Instituto de Desenvol-
vimento e Informação em Transporte,
organização da sociedade civil que estuda
as necessidades de transporte das popula-
ções urbanas, acha que “o Brasil ainda en-
gatinha nesse quesito”.

O caso é de urgência. No Brasil, anual-
mente, cerca de 33 mil pessoas morrem
em decorrência de colisões e atropelamen-
tos, o que dá aos acidentes de trânsito o
segundo lugar no ranking nacional das
causas de morte prematura. Mais letais
do que ele somente as agressões físicas.Es-
timativas do Departamento Nacional de
Trânsito (Denatran) apontam que três
quartos dos acidentes ocorrem em regiões
urbanas. Com o objetivo de combater este
problema, foi lançada, em setembro, a Po-
lítica Nacional de Trânsito, que traça dire-
trizes para a área. Resta implantá-la.

Dados que traçam a evolução históri-
ca dos acidentes comprovam o perigo
das vias e rodovias brasileiras. Entre 1961
e 2002, o número de vítimas fatais
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Estudos mostram que os acidentes de trânsito são a segunda

causa de morte prematura no Brasil. A Política Nacional de

Trânsito veio para atacar o problema

TRÂNSITO

trânsito é um problema que
preocupa todo o mundo. Além
de provocar poluição atmosfé-
rica, mata e fere muita gente e os

congestionamentos dificultam a loco-
moção das pessoas, reduzindo a produti-
vidade do trabalhador. Segundo a Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS), 1,2
milhão de pessoas morreram e 50 mi-
lhões ficaram feridas em acidentes auto-
mobilísticos em 2002 – e 90% das ocor-
rências foram registradas em países em
desenvolvimento. Em 2020, os acidentes
de trânsito serão o terceiro maior proble-
ma de saúde pública em escala mundial,
perdendo apenas para doenças coronaria-
nas e para a depressão, segundo a previ-
são da OMS. O diretor-geral da organi-
zação, Lee Jong-Wook, disse que a forma
de encarar o problema tem de mudar. Ele
falou num evento realizado em abril em
Genebra, Suíça, em que se discutiu o as-
sunto. “As questões relacionadas ao trân-
sito devem ser tratados não apenas como
temas da área dos transportes, mas tam-

Perigo 
nas ruas
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Motoboys: Adilson Campos de Carvalho 

(ao centro) trabalha em São Paulo e 

preocupa-se em dirigir de maneira segura

J.J
.L

ei
ste

r/A
E

Transito2  11/30/04  13:47  Page 63



custos de reabilitação das vítimas que ne-
cessitam de internação e tratamento domi-
ciliar são 74 vezes superiores, em média,
47,6 mil reais cada um.

A boa notícia é que grande parte dos
acidentes pode ser evitada. Em geral, eles
são causados por negligência de conduto-
res, pedestres ou do poder público. Entre
as razões mais comuns para o alto índice
de ocorrências estão o despreparo e os há-
bitos inadequados dos motoristas. Para se
ter uma idéia, o fator humano usualmente
ligado ao uso do álcool e outras drogas, as-
sociado, muitas vezes, a situações ambien-
tais (condições climáticas e da rodovia) e
a falhas mecânicas,foram responsáveis em
2002, no Paraná, por 97,4% das ocorrên-
cias de trânsito, segundo informações do
Departamento de Trânsito (Detran) do
estado e do Instituto da Qualidade Auto-
motiva (IQA). Os atropelamentos corres-
pondem a 21% dos acidentes, segundo o
Denatran.“Tal situação reforça ainda mais
a necessidade de políticas de conscientiza-
ção e reciclagem dos conhecimentos dos
condutores”, diz Margarida Pinto Coelho,
pesquisadora do Ipea que também coor-
denou o estudo.

Educação A comunicação é uma arma po-
derosa na batalha cotidiana pela queda dos
números de acidentes, servindo ao mesmo
tempo como instrumento de educação e
conscientização. Campanhas de mobiliza-
ção pelo uso de cinto de segurança,das prá-
ticas positivas na direção,da não utilização
de bebidas alcoólicas ao dirigir, do uso da
faixa de pedestres, entre outras, são com-
provadamente eficientes.É crescente a preo-
cupação com o ensino dos princípios bási-
cos do trânsito desde a infância e ele pode
acontecer no espaço escolar, com aulas es-
pecíficas, ou também nos ambientes espe-
cialmente desenvolvidos para o público in-
fantil nos departamentos de trânsito. Com
a chegada do Código Brasileiro de Trânsito
(CBT), em 1998, os condutores impru-
dentes passaram a freqüentar aulas de reci-
clagem, com o propósito de reeducação.

Como se vê, alguma coisa já vem sendo
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cresceu cerca de 10 vezes, de 3,3 mil para
33 mil. No caso dos feridos, a diferença é
ainda mais espantosa. O total de vítimas
saltou de 23,3 mil no começo dos anos
60, para 337 mil em 2002, segundo o
Denatran. Isso considerando o aumento
da população e da frota de automóveis,
bem como os avanços tecnológicos para
a segurança no trânsito. “O que acontece
hoje nas avenidas brasileiras é uma ver-
dadeira carnificina”, diz Ailton Brasilien-
se, diretor-geral do Departamento Nacio-
nal de Trânsito (Denatran), órgão federal
responsável por gerir e implementar po-
líticas de trânsito. São 9,5 mortes por 10
mil automóveis. No Japão esse índice é
1,32, na Alemanha é 1,46 e nos Estados
Unidos, 1,93, conforme dados da Orga-
nização para a Cooperação e o Desenvol-
vimento Econômico (OECD, em inglês)
de 2001. “Os números brasileiros são
altos. Mostram que há um caminho lon-
go a percorrer. Mas se agirmos podere-
mos ser bem-sucedidos, aproveitando
experiências de sucesso do Brasil e do
exterior”, diz José de Ribamar Góes,
engenheiro e um dos coordenadores pelo
Instituto de Pesquisa Econômica Aplica-
da (Ipea) da pesquisa “Impactos Sociais e
Econômicos dos Acidentes de Trânsito
nas Aglomerações Urbanas Brasileiras”.

Custo O estudo, realizado pelo Ipea e pela
Associação Nacional de Transportes Pú-
blicos (ANTP), revela que se perdem
com o problema, no Brasil, 5,3 bilhões de
reais ao ano, apenas nas áreas urbanas,
sem contar os acidentes rodoviários (os
dados são de abril de 2003). Esse valor
equivalia a 0,4% do Produto Interno
Bruto de 2002. A soma é resultante da es-
timativa de valores aplicados em várias
frentes, desde procedimentos de socorro,
atendimento hospitalar e danos aos veí-
culos, até a perda de produção devido às
mortes e a afastamentos do trabalho.
Assim, por exemplo, concluiu-se que ca-
da paciente atendido em serviços de
emergência que não precisa de interna-
ção consome, em média, 645 reais. Os

As crianças
são vítimas

“Atropelamentos e acidentes de trân-
sito são a maior causa de mortes de crian-
ças entre zero e 14 anos”, diz Luciana
O’Reilly, coordenadora nacional da Crian-
ça Segura – Safe Kids Brasil, organização
não-governamental sediada em São Paulo.
Cerca de 37% das mortes de crianças
são decorrentes de atropelamentos ou co-
lisões de automóveis. Em 2001, segundo
dados do Ministério da Saúde, 2,5 mil
crianças com até 14 anos de idade morre-
ram por causa de acidentes de trânsito.
Deste total, cerca de 1,2 mil foram víti-
mas de atropelamento e 1,3 mil de bati-
das. Quando se consideram os feridos
graves, os números podem se multiplicar
por quatro.

Para O’Reilly, a legislação que trata
do transporte de crianças não é clara.“A
lei diz apenas que pessoas com até 10
anos de idade devem andar no banco tra-
seiro com cinto de segurança ou equipa-
mento equivalente.”Apesar de haver uma
certificação do Instituto Nacional de Me-
trologia, Normalização e Qualidade In-
dustrial (Inmetro), não há nenhuma lei
que obrigue os fabricantes a adaptar
seus produtos às normas de segurança.“A
certificação sugere procedimentos de
qualidade, mas não impõe normas de se-
gurança”, diz.

Pesquisas demonstram que o uso
correto das cadeirinhas diminui em apro-
ximadamente 71% o risco de morte e em
69% a necessidade de internação de cri-
anças de até quatro anos em situações
de acidentes.Para dar uma dimensão,cer-
ca de 90% das lesões ocorrem porque a
criança está sendo carregada sem a uti-
lização de nenhum item de segurança
adequado. Provas de colisão mostram que
em um acidente ocorrido a uma veloci-
dade de 50 km/h, a força do impacto faz
com que uma criança de 5,5 kg passe a
pesar até 110 kg, o que é muito para a
mãe suportar no momento do desastre.

Somando socorro,  a tend imento  hosp i ta l ar,  danos aos ve í cu los  e  afas tamento  das
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Automóveis

Motocicletas

Ônibus urbano

Caminhões

Utilitários Leves

Custos dos acidentes 

por tipo de veículo (%)

56

11

13

19

1

pessoas  do  t raba lho,  os  ac iden tes  cus tam 5 ,3  b i l hões  de  rea i s  ao  ano  ao  Bras i l

feita para reduzir o problema. Mas há mui-
to mais a fazer. A experiência mundial
mostra que as campanhas para alertar e
convencer a população, de forma perió-
dica, da necessidade de obedecer regras bá-
sicas de trânsito, não são suficientes para
frear veículos em alta velocidade e evitar in-
frações nos semáforos. O bolso, nessas ho-
ras, ajuda a persuadir condutores e tran-
seuntes a andar na linha.A Capital Federal é
um exemplo de casamento bem-sucedido
entre comunicação de massa e fiscalização.
Um conjunto de ações foi responsável por
significativa queda no número de vítimas
fatais do trânsito na cidade. O governo
local, a partir da década de 1990, adotou
uma série de medidas preventivas. Foram
veiculadas campanhas de conscientização,
foi adotado o controle eletrônico de veloci-
dade e foi implementado o respeito às
faixas de pedestres. Essas providências,

associadas à promulgação do novo Código
de Trânsito, levaram a uma expressiva
redução nos índices de mortalidade por 10
mil veículos em Brasília – de 14,9 em 1995
para 6,4 em 2002.Nesse período,apesar do
crescimento da frota de 436 mil para 469
mil veículos, o número de mortes por ano
caiu de 652 em 1995 para 444 em 2002.

Foi um processo polêmico. O governo
foi acusado de estar encabeçando uma
indústria de multas, devido ao grande
número de notificações aplicadas. Recla-
mações à parte, o saldo das ações se apre-
sentou bastante positivo. Recentemente
as estatísticas mostram que o problema
voltou a se agravar. O número de vítimas
fatais de acidentes no trânsito passou de
444 em 2002 para 512 em 2003. Pesqui-
sas do Detran apontam que um dos prin-
cipais motivos desse aumento é o uso de
álcool por motoristas.

Faltam ciclovias: o ciclista Paulo de Tarso Martins, de 33 anos, anda de bicicleta entre os carros, nas ruas de Moema, bairro nobre de São Paulo
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Atendimento médico-hospitalar e reabilitação

Atendimento policial e de agentes de trânsito

Congestionamento

Danos ao equipamento urbano

Danos à propriedade de terceiros

Danos à sinalização de trânsito 

Danos aos veículos

Impacto familiar

Custo de outro meio de transporte

Perda de produção

Custo previdenciário

Processos judiciais

Custo de remoção dos veículos

Custo do resgate de vítimas

No  B ras i l ,  a s  r eg i õ e s  u r banas  n ão  e s t ão  p r epa radas  pa ra  a te nde r  p edes t r e s ,            

Diagnóstico O trabalho feito pelo Detran
de Brasília é um exemplo de como se po-
de atuar com eficiência no combate aos
problemas provocados pelo trânsito. No
Brasil, outros casos de sucesso servem de
exemplo.“Antes de criar qualquer iniciati-
va de enfrentamento, é primordial co-
nhecer as características e circunstâncias
de cada ocorrência”, explica Eduardo Vas-
concelos, consultor da ANTP e um dos
coordenadores da pesquisa do Ipea. Por
exemplo, saber onde acontecem, com qual
tipo de veículo e os horários de pico. “Só
assim é possível desenhar políticas públi-
cas e planejar as reformas necessárias, de
forma focada.” Nesse quesito, os pesqui-
sadores são unânimes. “Os diagnósticos
do problema devem levar em conta as pe-
culiaridades de cada situação. Os estados
e municípios devem ter autonomia para

Os custos considerados 
pela pesquisa do Ipea

Cena comum em São Paulo: falta faixa para pedestres, que atravessam a pista desafiando os motoristas
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Pressão pela 
velocidade

A frota de motocicletas vem crescendo
em ritmo acelerado nas cidades brasilei-
ras. Elas são uma alternativa de transporte
de baixo custo e uma fonte de trabalho e
renda. Segundo a Companhia de Engenha-
ria de Tráfego de São Paulo há aproxima-
damente 200 mil motos circulando pela ci-
dade. No Brasil, a pesquisa realizada pelo
Ipea mostrou que em 2001 as motocicle-
tas correspondiam a 10% da frota e 19%
dos custos dos acidentes estavam relacio-
nados a elas. É de preocupar. Enquanto 6%
a 7% dos acidentes com automóveis provo-
cam vítimas, no caso das motos o índice
varia de 61% a 82%.“Isso mostra a impor-
tância de políticas públicas específicas,
que envolvam conscientização e conside-
rem, além das questões do trânsito, o as-
pecto trabalhista”, diz José de Ribamar
Góes do Ipea, referindo-se à pressão no
sentido de que os serviços de entregas dos
motoboys seja rápida independentemente
dos problemas do trânsito.

Tropeços e quedas

Os pedestres e ciclistas são as vítimas
mais vulneráveis do trânsito. Sofrem na
disputa por espaço com os veículos e ainda
penam pelas más condições em calçadas e
ruas.Quedas e tropeços causam danos vão
desde simples arranhões até complexos tra-
tamentos médicos, quando não resultam em
mortes. Apesar de esta modalidade de aci-
dente não entrar oficialmente nas estatís-
ticas de trânsito, não deixa de estar rela-
cionada aos problemas da mobilidade nas
áreas urbanas. Segundo a pesquisa “Im-
pactos Sociais e Econômicos dos Acidentes
de Trânsito nas Aglomerações Urbanas Bra-
sileiras”, de cada mil pessoas 9,1 já so-
freram alguma queda em vias públicas. Es-
tes tropeços provocam um gasto médio por
acidentado de 2,6 mil reais.

           c i c l i s t a s  e  a u t o m ó v e i s  a o  m e s m o  t e m p o .  I s s o  j á  é  t e m a  d e  d i s c u s s ã o

delimitar suas soluções”, diz Coelho, pes-
quisadora do Ipea. Segundo Góes, essas
soluções devem ser multidisciplinares e in-
tegradas a diversas áreas do conhecimento.
Ou seja, envolvem, entre outros, profis-
sionais das áreas de engenharia de tráfego,
de fiscalização ostensiva e da saúde.

Educação e fiscalização são dois pon-
tos a reforçar. Há outros problemas que
devem ser atacados. Um deles é a melho-
ria das vias públicas, com bons projetos,
asfaltamento e sinalização. “As regiões
urbanas não estão preparadas para aten-
der pedestres, ciclistas e automóveis ao
mesmo tempo”, alerta José Carlos Xa-
vier, Secretário Nacional e da Mobilida-
de Urbana do Ministério das Cidades.
Algumas questões relativas aos meios al-
ternativos de transporte já começam a
surgir na agenda pública. Durante as

eleições, candidatos a prefeituras de
grandes cidades foram cobrados por or-
ganizações da sociedade civil e tiveram
de apresentar respostas a perguntas so-
bre planos de construção de ciclovias e
pavimentação de calçadas.

Europa A redução do volume de auto-
móveis nas grandes áreas urbanas tem si-
do uma alternativa eficiente em países de-
senvolvidos. Em Londres, na Inglaterra,
que dispõe de uma poderosa malha de
trens, metrôs e ônibus, devidamente inte-
grados, o governo instituiu, em setembro
de 2003, pedágios nas vias de acesso ao
centro. A prefeitura de Paris, capital fran-
cesa, simplesmente deixou de investir em
estacionamentos e em trânsito nas vias
centrais. Quem quiser ir de carro para o
centro sofre as conseqüências de enfrentar
engarrafamentos e procurar vagas por ho-
ras a fio. Àqueles cidadãos que preferem o
sistema público de transporte, estão ga-
rantidas rapidez, segurança e universali-
dade. Das grandes cidades brasileiras, Cu-
ritiba é hoje a que mais se aproxima dos
modelos internacionais bem-sucedidos.

Depois da criação do Código Brasileiro
de Trânsito, em 1998, o lançamento da Po-
lítica Nacional de Trânsito representa o
mais importante passo, em nível nacional
e com ações em diversas frentes, para re-
duzir o problema. O documento possui
metas a serem cumpridas nos próximos
10 anos. Uma delas propõe que em de-
zembro de 2014 o número de mortes pa-
ra cada 100 mil habitantes caia dos atuais
18 para 11. Para viabilizar o processo, co-
meçou em novembro uma fase de discus-
sões com 624 companhias municipais de
trânsito, organismos estaduais e outros
interessados, a serem realizadas em 27
encontros em todas as capitais. A idéia é
capacitar os responsáveis locais para a
aplicação da política. Não é uma medida
que vá surtir efeito de um dia para outro,
mas tem grandes chances de alcançar
bons resultados.

*com Clarissa Furtado, de Brasília

d
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MELHORES PRÁTICAS

na mídia
Crianças

o dia 29 de janeiro de 2004,os mais importantes líderes da
sociedade civil mundial estavam reunidos em Nova
Déli, na Índia, na 5ª Conferência Anual de Desenvolvi-
mento Global, promovida pela Global Development

Network, organização ligada ao Banco Mundial. Na ocasião, eles
tinham os olhos voltados para o Brasil. Mais precisamente, para
Brasília, onde fica a sede da organização não-governamental
(Ong) Agência de Notícias dos Direitos da Infância (Andi). A
instituição foi considerada, por uma rigorosa comissão julgadora,
como um dos três projetos sociais mais inovadores do mundo, na
5ª edição do Prêmio Japão Para o Projeto Mais Inovador de De-
senvolvimento. O reconhecimento é oferecido às iniciativas soci-
ais com elevado grau de criatividade e potencial de disseminação
em outras regiões. Pode ser comparado ao Oscar das Ongs.

A agência  promove os direitos das crianças e adolescentes por
meio do uso dos recursos de comunicação. Numa comparação
superficial, a Andi cumpre o mesmo papel que uma assessoria de
comunicação para seus clientes só que, no caso, o cliente são
meninos e meninas. Divulga fatos e assuntos especiais para os jor-
nalistas, desenvolve publicações, promove encontros com profis-
sionais da mídia e monitora o que é publicado sobre o assunto.

O s  r e s u l t a d o s  p o s i t i v o s  a l c a n ç a d o s  p e l a  A g ê n c i a  d e  N o t í c i a s

d o s D i r e i t o s  d a  I n f â n c i a ,  p r e m i a d a  i n t e r n a c i o n a l m e n t e
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Parece pouco, mas não é. Imagine que um governo resolva
extinguir um programa de atendimento a crianças com algum
tipo de doença especial. Enquanto a decisão fica longe de jor-
nais, rádios e televisões, fica fácil conter as reclamações e deixar
as vítimas sem benefícios. Basta uma denúncia na primeira pá-
gina de jornal para que os órgãos competentes, como ministério
público, conselhos de direitos da infância e adolescência, enti-
dades da sociedade civil e a população em geral pressionem seus
dirigentes por explicações aceitáveis para a mudança ou para
que voltem atrás na decisão.

Mas a Andi não faz apenas denúncias. Desde 1990, quando
entrou em vigor o Estatuto da Criança e do Adolescente (Eca),
meninos e meninas ganharam um extenso pacote de direitos. O
antigo Código do Menor tinha uma postura meramente assisten-

cialista e repressora, deixando crianças e adolescentes em uma
situação secundária.Com o novo documento,passaram a sujeitos
centrais, com direitos próprios e integrais (leia quadro na página

74). “Foi nesse momento que a Andi nasceu”, explica Marcus
Fuchs, diretor de planejamento da organização.“Percebemos que
havia uma lacuna, que os jornalistas estavam alheios a um proces-
so de transformação tão importante”, diz a jornalista Âmbar de
Barros, fundadora da Andi e, atualmente, coordenadora do es-
critório da Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (Unesco, em inglês).

Naquela época,a estrutura se resumia a um telefone e muita ha-
bilidade para convencer repórteres e editores a darem atenção às
novidades. Desde então, a organização cresceu de forma expressi-
va.Hoje,o orçamento anual está em torno de 2,3 milhões de reais,

Crianças da Escola Municipal 7 de maio, de Juruena, Mato Grosso, com trabalhos manuais feitos a partir de material reciclado
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A  Agênc ia  de  Not í c i as  dos  D i re i tos  da  In fânc ia  (And i )  ganhou um prêm io  por  ser

Marcus Fuchs, diretor de planejamento (no centro) e a equipe que trabalha no Andi
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a equipe conta com 65 pessoas,entre funcionários,estagiários,vo-
luntários e consultores, e pelo menos 35 parceiros nacionais e in-
ternacionais, alguns deles financiadores e outros cooperadores
técnicos. Além da equipe fixa, são contratados consultores espe-
cializados em infância e adolescência. O conselho consultivo da
entidade conta com pesos pesados da sociedade civil, entre eles
Oded Grajew,fundador e presidente do Instituto Ethos de Empre-
sas e Responsabilidade Social, e Geraldinho Vieira, representante
da Fundação Avina no Brasil.

Conscientização “O que fazemos pode ser dividido em três par-
tes. Mobilizamos os veículos de imprensa, eletrônicos ou impres-
sos, para publicarem notícias sobre os assuntos da infância; capa-
citamos jornalistas para que dominem cada vez mais os conceitos
que envolvem o tema e também os especialistas em infância para
que tenham um relacionamento produtivo com a mídia e, por
fim, acompanhamos tudo o que é publicado em 60 jornais bra-
sileiros sobre o assunto, para que possamos conhecer os itens ain-
da pouco abordados e agir”, diz Fuchs.

Um trabalho desenvolvido pela agência com a Organização
Internacional do Trabalho (OIT), entre 2002 e 2003, é uma boa
mostra daquilo que a Andi pode executar.A parceria surgiu a par-
tir da constatação de que o trabalho infantil doméstico,diretamente
ligado ao cotidiano de exploração da mão de obra de cerca de 500
mil crianças, estava ausente da mídia.“Decidimos que o objetivo
não era somente mudar hábitos editoriais, mas também trazer à
tona o assunto para a sociedade como um todo”, diz Fuchs.

Para criar um debate público sobre o problema, as duas
instituições elaboraram um projeto de grande porte, com
duração de 17 meses e investimentos de 250 mil dólares, que
envolvia uma série de ações, como a realização de oficinas e

seminários de capacitação de jornalistas, a publicação do livro
Crianças Invisíveis – O enfoque da imprensa sobre o Trabalho
Infantil Doméstico e Outras Formas de Exploração – e a divul-
gação de boletins impressos com sugestões de pautas sobre o as-
sunto. Merece destaque a ampla campanha de mídia, com par-
ticipação da Fundação Abrinq, que veiculou anúncios sobre o
combate ao trabalho infantil doméstico em canais de televisão,
jornais, revistas e rádios de todo o país. A adesão dos veículos
foi voluntária. Se o espaço destinado às peças publicitárias fosse
pago, equivaleria 1,5 milhão de dólares, seis vezes o custo do
projeto. Foram contabilizadas 483 matérias publicadas em 54
jornais entre agosto de 2002 e dezembro de 2003.“O resultado
foi surpreendente, porque mobilizou vários atores sociais e
também os cidadãos comuns, de um jeito eficaz e até então
pouco conhecido por nós”, diz Pedro Américo de Oliveira, co-
ordenador nacional do Programa Internacional para a Erradi-
cação do Trabalho Infantil da OIT. “Agora sabemos que a mídia
é um segmento muito importante para fomentar o debate pú-
blico e por isso vamos continuar a parceria em um novo proje-
to, direcionado para as piores formas de trabalho infantil”.

O princípio que serve como base para o conjunto de ações
implementadas pela organização nos últimos 13 anos tem origem
em um conceito utilizado nos estudos da comunicação, chamado
agenda setting, ou agendamento, em português. Em linhas gerais,
é uma hipótese comprovada empiricamente de que a agenda
pública é pautada pelo conteúdo veiculado pelos meios de comu-
nicação. Isso não significa que a mídia é capaz de determinar o
que as pessoas pensam, mas que tem uma alta eficiência em criar
debates e gerar conseqüências a partir daquilo que publica. Ao
mesmo tempo, transmite informações fundamentais para a cria-
ção de repertório do leitor em diversas áreas, como saúde, edu-

cons i derada  um dos  t rês  pro j e tos  soc i a i s  ma i s  i novadores  e  e f i ca zes  do  mundo
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cação, direitos, entre outras. “A Andi tem, simultaneamente, um
caráter de fonte de informação, de educadora, mobilizadora e de
movimento social”, diz a pesquisadora Fabiana Pereira, da Escola
de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (USP).

Valorização Mas não basta publicar fatos para que os direitos das
crianças sejam respeitados e valorizados. É preciso que os acon-
tecimentos sejam tratados com uma abordagem positiva, evitan-
do expor os personagens de forma inapropriada e incluindo a
contextualização dos problemas, como falta de políticas públicas,
por exemplo, além da divulgação de alternativas de solução.
Reportagens sobre o desenvolvimento nessa faixa etária também
são úteis, pois disseminam informações para as famílias e para os
profissionais que lidam diretamente com esse público.“Por isso, é
importante trabalhar a qualificação técnica dos profissionais da
imprensa e também daquelas pessoas que dão as entrevistas a
eles”, lembra Fuchs.

O modelo de capacitação desenvolvido pela Andi envolve di-
ferentes ferramentas de divulgação. Sempre que é convidada, a or-
ganização realiza oficinas dentro das redações.Ainda,esporadica-
mente, desenvolve encontros especiais entre profissionais da área
da infância e jornalistas, para aproximá-los e propiciar a troca
mútua de conhecimentos. As publicações também são bastante
utilizadas. Entre elas, está a coleção Mídia e Mobilização Social,
lançada em 2003, em parceria com o Unicef, e que apresenta
dados estatísticos sobre o tratamento que os jornais dão a deter-
minados temas relevantes, os principais conceitos técnicos e su-
gestões de abordagem editorial. Os estudantes de jornalismo não
ficam de fora.Além dos livros, com conteúdo acadêmico, foi cria-
do na agência um setor para estreitar laços com as universidades e
fomentar pesquisas que relacionem comunicação e infância.

Cartilha O acompanhamento das notícias publicadas é feito por
uma equipe de 21 pessoas e envolve a utilização de um moderno
sistema de captura eletrônica das matérias e arquivamento em um
banco de dados, que possibilita vários cruzamentos de informa-
ções e levantamentos estatísticos. Diariamente, tudo é lido, ar-
quivado e contabilizado.São 25 diferentes temas ligados à infância.
Dessa forma, é possível saber quantas reportagens sobre educa-
ção, saúde, esportes, entre outros, foram veiculadas. As informa-
ções servem para todos os projetos da organização.

Foi a metodologia de trabalho fincada no tripé mobilização,
capacitação e monitoramento que ganhou os louros em Nova
Déli e vem atraindo especialistas nacionais e de vários cantos do
mundo, interessados em conhecer de perto as atividades e os pro-
dutos desenvolvidos. Neste ano, o Unicef e o Instituto WCF, insti-
tuição global fundada pela rainha Sílvia, da Suécia, voltada para o
combate aos crimes de abuso e exploração sexual contra crianças,
realizaram eventos internacionais em Brasília para que alguns
dos líderes de outros países pudessem conhecer a organização.
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Em 1996, pouco mais de 10 mil notícias sobre infância e adolescência foram divulgadas

Jornalista Amigo da Criança

Não é demais afirmar que o Projeto Jornalista da Criança é
uma ferramenta estratégica do trabalho da Andi. A ação busca
reconhecer e estimular os bons exemplos espalhados pela im-
prensa brasileira. A Agência conecta, desde 1997, uma rede de
jornalistas de rádios, televisões, revistas e jornais de todo o país,
sensíveis aos problemas da infância e adolescência. Todos os
anos, os profissionais que mais se destacam na cobertura do
tema recebem um diploma como reconhecimento de seu mérito,
considerando a criatividade e a pluralidade de informações, en-
tre outros quesitos.Atualmente o grupo conta com 285 repórteres
e editores. Entre eles, estão gente conhecida como o cartunista
Ziraldo (criador da marca do projeto), o fotógrafo Sebastião Sal-
gado e o escritor Zuenir Ventura.Todos recebem um material di-
ferenciado que inclui publicações e sugestões de pauta. Além
disso, são convidados a participar de eventos em que se discute
assuntos relacionados à juventude. Pretende-se que os profis-
sionais se transformem em disseminadores de conceitos e con-
hecimentos sobre os direitos de crianças e adolescentes, dentro
e fora das redações. Uma pesquisa realizada no segundo semes-
tre de 2004, pela empresa de consultoria John Snow Brasil, rev-
elou que os produtos enviados aos Jornalistas Amigos da Crian-
ça são muito utilizados nas redações. O boletim mensal Direto ao
Assunto, com informações técnicas sobre temas relacionados à
infância, serve como mote para a confecção de reportagens pa-
ra 85% dos entrevistados.

Alguns resultados qualitativos 
Mídia Jovem – Presença de temas sociais relevantes
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em  50  j o r na i s .  No  a no  passado  fo ram  105  m i l  e ,  em  2004  de vem  se r  140  m i l

O projeto Mídia Jovem, criado em 1997, foi
idealizado para mobilizar e capacitar editores e
jornalistas que trabalham em veículos de comu-
nicação dirigidos ao público jovem.“É por meio
de seus artigos que esse público tem acesso a
informações sobre carreira, sexualidade, cida-
dania, política e educação, entre outros. Logo,
quanto melhor for a cobertura que jornais, revis-

tas,TV e Internet dêem a esses temas, melhor a
chance do jovem no convívio com os desafios da
vida adulta”, diz Daniela Reis, gerente do Insti-
tuto Votorantim, entidade financiadora da inicia-
tiva. Hoje, a Andi monitora o conteúdo veiculado
em 28 suplementos de jornais e 5 revistas espe-
cializadas no público juvenil. O projeto sugere
pautas e apóia os jornalistas para que as repor-

tagens estejam mais ligadas à realidade dos jo-
vens e tenham, quando possível, um enfoque de
conscientização e relevância social. Outra ação
importante do projeto é a produção e a divulga-
ção do relatório anual Mídia dos Jovens,que,en-
tre outros levantamentos estatísticos, apresenta
um ranking das reportagens com temas de re-
levância social (leia tabela na página anterior).

Mídia Jovem 

Antônia Amélia da Conceição, funcionária da Andi: acompanhamento minucioso de tudo o que é publicado no país sobre crianças e adolescentes
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“Temos que ser cada vez mais poliglotas”, brinca Fuchs, que nos
dois últimos anos conseguiu a proeza de aprender espanhol e
inglês, além do alemão, que já domina desde pequeno, para
cumprir a apertada agenda de visitas e viagens.

Tanto interesse levou ao surgimento de duas redes, uma
nacional e outra internacional, compostas por Ongs que aplicam
a mesma metodologia de trabalho em outras capitais ou países
(leia quadros ao lado). Fuchs conta que a Rede Andi Brasil foi cria-
da há quatro anos. Hoje conta com 10 entidades parceiras, além
da agência. O movimento decorreu de um processo de avaliação,
por parte do conselho consultivo,de que era preciso ampliar o raio
de atuação para o interior do Brasil, não com filiais, mas com
parcerias fortes com organizações da sociedade civil que manifes-
tassem interesse. No caso da Rede Andi América Latina, da qual
fazem parte oito países, foi possível desenvolver um processo mais
rápido e consolidado a partir da experiência anterior. As duas
redes possuem um conselho gestor autônomo e, embora todas
tenham um compromisso firmado em contrato para aplicar os
métodos desenvolvidos, tomam decisões independentes em ma-
téria de administração e rumos futuros.

Rede No início de novembro, a Rede Andi América Latina reali-
zou a reunião semestral do conselho gestor em Brasília. Durante
quatro dias, foram discutidos temas como entrada de futuras
organizações, planejamento para o próximo ano, avaliação do
processo de implantação da rede e modelos de publicações a se-
rem desenvolvidas em conjunto. Entre as decisões, ficou acertada
a adesão ao grupo da Fundación Yupana, do Equador, a partir de
janeiro. Eurídice Vasquez Oviedo, jornalista responsável pela
Agência Pana, da Venezuela, foi uma das participantes do encon-
tro. Segundo ela, o aspecto mais importante do relacionamento  é
a troca de experiências.“Como as ferramentas que temos que usar
já foram testadas pela Andi, nos sentimos seguros em colocá-las
em prática; a novidade fica por conta dos conhecimentos sobre a
realidade das crianças e dos adolescentes na América Latina e
como podemos mudar essa situação”, diz. Há alguns meses, as
agências da Venezuela, Costa Rica e Guatemala iniciaram um
intercâmbio mais intenso de informações e já planejaram algumas
ações conjuntas de mobilizações temáticas de jornalistas.

Para viabilizar a transmissão da metodologia e garantir a quali-
dade dos trabalhos no longo prazo, foi necessário sistematizar, em
forma de manuais, cada tarefa realizada. O jeito de trabalhar foi
então repassado durante encontros de treinamento, visitas de téc-
nicos da Andi, contatos constantes via telefone e internet, o que
também propicia monitoramento sobre o andamento das inicia-
tivas. “Precisamos agora consolidar a experiência com a região
para, só então, pensarmos em atender aos convites de ampliar a
rede para outras regiões do mundo”, diz Fuchs. Organizações de
países como Marrocos, Espanha e África do Sul já oficializaram
interesse em aplicar as atividades da agência.

Rede Andi Brasil

Criada em março de 2000, a Rede Andi Brasil está presente
em onze estados, representada por organizações não-governa-
mentais comprometidas com a promoção dos direitos da infância
e da adolescência, que aplicam metodologia similar de mobiliza-
ção, acompanhamento e qualificação da mídia. Por meio dela foi
possível chegar mais perto das principais redações do país e
conhecer melhor o que vem sendo feito a respeito dos problemas
que envolvem a infância e a adolescência. O êxito do trabalho foi
reconhecido por especialistas e financiadores, o que impulsionou
o apoio necessário à criação de uma ação similar na América
Latina. Todas as decisões são tomadas em conjunto, cabendo à
Andi apenas o papel de coordenadora executiva dos trabalhos. As
organizações participantes da Rede Andi Brasil estão presentes
no Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Os Direitos Fundamentais 
Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente

Toda criança tem direito

• À vida e à saúde

• À liberdade, ao respeito e à dignidade

• À convivênvia familiar e comunitária

• À educação, à cultura, ao esporte e ao lazer

• À profissionalização e à proteção ao trabalho

Rede Andi América Latina

Criada em 2003, nos mesmos moldes da rede brasileira, a
Rede Andi América Latina é formada por nove organizações, uma
de cada país da região. Hoje, o grupo é composto por Argentina,
Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Nicarágua, Pa-
raguai e Venezuela. A metodologia de trabalho em rede, origina-
da da experiência adquirida com o trabalho da Rede Andi Brasil,
em 2000, possibilitou a ampliação dos horizontes da Andi e levou-
a para além das fronteiras nacionais. A Rede Andi América Latina
surgiu como uma experiência criativa e única. Com pouco mais de
um ano de existência foi considerada um dos três projetos sociais
mais inovadores do mundo.

A  O N G  j á  t e m  p a r c e r i a s  n a  A m é r i c a  L a t i n a  e  e s t á  s e  e s t r u t u r a n d o           
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Do ponto de vista administrativo, há um caminho cheio de
desafios a ser percorrido, embora bons passos tenham sido
dados. As contas são auditadas pela Trevisan Auditores e
Consultores.A iniciativa ganhou, por duas vezes, o Prêmio Bem
Eficiente, conferido pelo site Filantropia às 50 organizações
sociais que melhor desempenham suas atividades com
transparência e profissionalismo.“Precisamos agora aprimorar
mais ainda a gestão para que ela se torne tão eficaz quanto as
nossas ações voltadas para a criança e o adolescente”, diz o dire-
tor. Ele se refere às demandas que vão surgindo à medida que
uma instituição vai ganhando porte, funcionários, consultores,
novos parceiros e passa a exercer papéis mais amplos. Os plane-
jamentos internos precisam ser feitos de forma mais detalhada,
o campo dos recursos humanos precisa de mais agilidade e ca-
pacidade financeira e, principalmente, a captação de recursos
necessita de um novo estilo. “Até agora, apresentávamos proje-
tos isolados aos potenciais financiadores; mas isso não tem sido
suficiente para toda a nossa demanda de custeio, que está muito
alta”, declara. A idéia é criar um plano de ações integrado ao
orçamento total da entidade, para encontrar novas formas de
sustentabilidade.

Se o esforço tem valido a pena? Em 1996, pouco mais de 10 mil
notícias sobre infância e adolescência foram divulgadas em 50 jor-
nais. No ano passado, esse número subiu para 105 mil e, em 2004,
deve ficar por volta dos 140 mil.“O tema já está na agenda pública,

agora a meta é qualificar mais essa cobertura”, diz Fuchs. Antônia
Amélia da Conceição,que trabalha há dez anos na Andi,no moni-
toramento da mídia, testemunhou esse movimento.“Quando en-
trei aqui,o que saía nos jornais era muito fraco perto do que sai  ho-
je; adoro meu trabalho porque sinto que estou contribuindo para
um futuro melhor”.

Empreendimentos inéditos como a Andi colocam o Brasil entre
os líderes sociais globais. Outras duas organizações nacionais, o
Saúde Criança Renascer, do Rio de Janeiro, e a Associação dos
Pequenos Agricultores do Município de Valente, da Bahia, tam-
bém já foram destacados pelo Prêmio Japão, da Global
Development Network.A tecnologia da agência começa a migrar
para outras áreas. Já existe, hoje, a Agência de Notícias da Aids.
Indígenas e entidades de direitos humanos já possuem embriões
de organizações similares. Como diz Pedro Américo de Oliveira,
da OIT,“as excelências nacionais no âmbito social representam o
caráter criativo do movimento social brasileiro, com alto grau de
sofisticação, originalidade e resultados”. Uma amostra de que
aqui, em se plantando tudo dá.

*Com Pedro Ivo Alcântara

Crianças xavante da Terra indígena Sangradouro, no Mato Grosso 

        p a r a  a t e n d e r  a  p e d i d o s  d e  a t u a ç ã o  e m  p a í s e s  d e  o u t r o s  c o n t i n e n t e s

Saiba Mais:
Andi: www.andi.org.br    Unicef: www.unicef.org.br 
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p o r  M ô n i c a

T e i x e i r a

Na Amazônia

Biodiversidade para exportação

O mercado mundial de fitoterá-
picos movimenta US$ 20 bilhões
anuais. Os dados são dos organiza-
dores do Simpósio sobre Plantas
Medicinais, que aconteceu no Insti-
tuto Nacional de Pesquisas da Ama-
zônia, em Manaus, no mês passado.
Na Floresta Amazônica  existem 33
mil plantas com potencial para abas-
tecer esse mercado, e ainda muito
poucas empresas capacitadas a ex-
plorá-las. A Pronatus do Amazonas é
uma delas. Fundada pelo farmacêuti-
co e farmacologista Evandro de
Araújo Silva, que combina as ativi-
dades de empresário com as de pro-
fessor da Universidade Federal do
Amazonas, a empresa  de 60 funcio-
nários vai faturar R$ 1,2 milhão em
2004, com 48 cosméticos e suple-

mentos alimentares. Nos últimos
dois anos, a Pronatus descobriu o
Progex, programa de apoio tec-
nológico à exportação do Ministério
da Ciência e Tecnologia que já
apoiou em 70% o custo do desen-
volvimento de seis novos produtos.O
empresário foi selecionado para
receber R$ 190 mil reais do Pappe
– Programa de Apoio à Pequena
Empresa – que combina recursos
dos fundos setoriais com verbas do
estado do Amazonas. O dinheiro vai
financiar a última fase de testes clí-
nicos de um novo fitoterápico de
seu pipeline. Qual é o fitoterápico?
Isso Evandro não conta – mas deixa
transparecer seu entusiasmo pelo
novo produto, que já chegou à últi-
ma fase de testes clínicos.

CIRCUITO
ciência&inovação

Mundo nano

Subida rápida 
na Academia...

Software Livre 

Incubadora
Virtual

A fila nos sistemas públicos de
saúde existe para alocar recursos
escassos; como tal, não é exclusivi-
dade brasileira – ocorre em 22 dos
24 países da Organização paa a
Cooperação e o Desenvolvimento
Econômico (OCDE) onde o financia-
mento da saúde é público; por

exemplo,espera para cirurgia eleti-
va, até mesmo na Suécia. Elas são
inerentes a esses sistemas; é pre-
ciso estudá-las para minimizar cus-
tos econômicos e sociais. Esse é o
assunto do pesquisador Alexandre
Marinho, do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea). Em seu

estudo sobre filas para internações
e transplantes,ele calculou a perda
de PIB devida ao tempo gasto nas
filas: entre R$ 200 e R$ 400 mi-
lhões em 2003. Com base no estu-
do, Marinho recomenda 22 medi-
das. A primeira é definir quem ava-
lia, coordena e administra as filas.

Filas no SUS fazem mal e custam caro

Folha Imagem

Um dos programas especiais
mantidos pela Fapesp, a Fundação
de Amparo à Pesquisa de São Pau-
lo, chama-se Tidia – Tecnologia da
Informação no Desenvolvimento da
Internet Avançada, que pretende
mobilizar academia, empresários e
o setor público em projetos coope-
rativos de pesquisa, que possibili-
tem formar pesquisadores muito
qualificados. No âmbito do Tidia,
existe – aberta a todos os interes-
sados – uma incubadora virtual. A
incubadora é um ambiente para
“criação cooperativa de conteúdos
digitais abertos, de interesse acadê-
mico, tecnológico ou social”– quer
dizer, um lugar na internet para o
desenvolvimento de portais ou de
ferramentas de TI. Um exemplo de
projeto na incubadora:o Fórum Per-
manente, que construiu uma comu-
nidade de discussão de museus de
arte. Há outros, mais comerciais. A
incubadora abriga 150 projetos e
tem mil usuários registrados. O site
é http://incubadora.fapesp.br.

Levantamento contratado pelo
Centro de Gestão e Estudos Estraté-
gicos mostra que a produção cien-
tifica brasileira em nanotecnologia
cresceu 2.700% entre 1994 e
2004. Em 2002, a participação do
Brasil na produção internacional
na área – medida pelos dados do
Institute for Scientific Information
– era de 2,9%, duas vezes maior
que a participação da produção
científica nacional no conjunto das
áreas de conhecimento, que foi de
1,44% em 2001, segundo estudo
publicado pela Unicamp. Entre os
18 países analisados no período –
em que se incluem EUA, China,
Japão, Índia, Austrália, por exem-
plo – o crescimento do número de
artigos brasileiros em que incide
o prefixo-nano só perdeu para o
da Coréia.

Essas competências brasilei-
ras interessam à União Européia
(UE). Dentro do programa de coo-
peração tecnológica assinado no
começo do ano pelo Brasil e pela
UE, acontecerá em São Paulo, de
13 a 15 de dezembro,um seminário
internacional sobre nanotecnolo-
gia.Virão especialistas franceses e
alemães com fortes vínculos na in-
dústria européia, para se encontrar
com especialistas brasileiros das
principais universidades. Espera-se
que, do encontro, surjam projetos
de parceria que possam se candi-
datar a receber recursos da União
Européia. Condição sine qua non:
entre os parceiros, deve haver em-
presas, obrigadas a oferecer uma
contrapartida.A organização, do la-
do brasileiro, é do Ministério da
Ciência e Tecnologia.

...e cooperação
com a Europa
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Nos laboratórios dos EUA

Nasce a engenharia 
de microorganismos

Pára ou continua?

Para qualificar a indústria local 

O Projeto Genoma Humano foi,
antes de mais nada, um programa
de inovação tecnológica. Em res-
posta ao investimento de US$ 2
bilhões, cientistas e engenheiros
criaram as tecnologias necessárias
para seqüenciar genomas. Uma de-
las foi o seqüenciador automático,
que industrializou o processo antes
artesanal de ‘ler’ o DNA. Outra tec-
nologia básica da biologia mole-
cular é a síntese controlada de
moléculas de DNA, factível sob en-
comenda. Com essas duas inven-
ções na base, combinadas com os
conhecimentos da bioquímica e
bioinformática, nasceu a “biologia
sintética”, apresentada ao grande
público pelas revistas Nature e The
Scientist, em setembro e outubro.
Os pesquisadores que batizaram a
nova disciplina querem desenvol-
ver o ferramental necessário para
desenhar e construir ‘sistemas vi-
vos’ que realizem tarefas pré-de-
terminadas. Um exemplo apareceu
em 2000 na Nature: biofísicos da

Universidade de Princeton enge-
nheiraram uma linhagem da Es-
cherichia coli para que brilhasse a
intervalos regulares. A bactéria
brilha quando sua maquinaria bio-
química secreta uma quantidade
determinada de uma molécula fluo-
rescente, resultado da introdução
em seu genoma de uma seqüência
sintética de DNA, fornecida por em-
presas sob encomenda. Outro tra-
balho da área fez a E. coli sintetizar,
de forma controlada, um precursor
da droga antimalárica artemi-
sinina, de difícil obtenção a partir
da planta do absinto. Taxol, com-
posto anti-câncer, poderia ser pro-
duzido pelo mesmo processo. A
biologia sintética pretende enge-
nheirar sistemas vivos – formas
de vida – úteis ao homem, segun-
do seus desejos e necessidades. A
Nature publicou editorial  no qual
ressalta o potencial inovador da
disciplina, mas pede o início ime-
diato da discussão sobre seus limi-
tes éticos.

Marta Suplicy deixará a prefei-
tura sem ter completado o projeto de
desenvolvimento da Zona Leste de
São Paulo, nascido da constatação
de que lá estão 33% dos habitantes
e 8% dos empregos.Parte das ações
previstas já se concretizou – por
exemplo,a melhoria da infra-estrutu-
ra viária, para integrar a Zona Leste
ao restante da região metropolitana
e ao Aeroporto de Cumbica; ou o
estabelecimento de incentivos para
instalação de indústrias.Mas há uma
parte do projeto que só a vontade de
José Serra fará acontecer: a insta-

lação de um centro de extensionis-
mo para atender pequenas empre-
sas de bens de capital. A idéia é
difundir conhecimento técnico, criar
condições para o aperfeiçoamento da
gestão, capacitar recursos humanos,
prestar serviços de prototipagem,
realizar ensaios e testes, e informar
as empresas sobre políticas públi-
cas. O pressuposto é que as peque-
nas empresas têm gargalos em to-
das essas áreas. E por que bens de
capital? Porque São Paulo ainda
concentra 15% de toda a indústria
de bens de capital do País.

Deu no The New York Times e
na The Economist: o sistema de
reconhecimento de patentes euro-
peu e norte-americano, tal como
está hoje, atrapalha a inovação. A
mudança de ponto de vista – o
mantra da imprensa mundial tem
sido a defesa das patentes como
condição de possibilidade da ativi-
dade inovadora – se deve aos ar-
gumentos apresentados pelos eco-
nomistas norte-americanos Adam
Jaffe, da Universidade de Bran-
deis, e Josh Lerner, de Harvard, no
recém-lançado livro Innovation and
its Discontents. Os autores apre-
sentam evidências de que o sobre-
carregado Escritório de Patentes dos
Estados Unidos concede patentes
demais e não consegue mais sepa-
rar o que é novo do que não é. O
excesso de patentes, para os auto-
res, inibe a inovação e resultou de
mudanças legais dos anos 80, a
serem revistas. Há mazelas seme-
lhantes no escritório europeu, se-
gundo The Economist. O primeiro
capítulo do livro está disponível
para leitura no site da Amazon.com.

“
Grande Imprensa

Patentes demais

‘Quando 
comecei, a 
orientação era:
“Na dúvida,
rejeite”. Agora,
a orientação é:
“Na dúvida,
conceda”; e
procure uma
razão para
conceder.’
De um examinador 
anônimo do Escritório 
de Patentes e Marcas 
dos Estados Unidos,
ao The New York Times,
21 de outubro de 2004 

Maria Carolina Reis
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inguém mais se surpreende ao
ouvir a afirmação, já bastante co-
nhecida, de que a cidade não pá-
ra. No caso de São Paulo e de ci-

dades vizinhas,que formam a maior região
metropolitana da América Latina, a frase
é mais do que apropriada – chega a ser uma
espécie de definição. São Paulo é a cidade
que não pára e não pode parar. Cercada
de contrastes urbanos por todos os lados,
a região vive um cotidiano marcado, ao
mesmo tempo, por um permanente pro-
cesso de reestruturação de ambientes e por
um paradoxal caminho marcado por per-
manências, também chamadas pelos espe-
cialistas em urbanismo de “persistências”.

Numa tentativa de mapear os ciclos a-
travessados pela metrópole paulistana
desde a década de 1950, sobretudo entre
os anos 1980 e o presente, as professoras
Regina Maria Prosperi Meyer e Marta
Dora Grostein, da Faculdade de Arquite-
tura e Urbanismo (FAU), da Universidade
de São Paulo (USP), e Ciro Biderman,
pesquisador do Centro de Estudos da Me-
trópole (CEM), também da USP, siste-
matizaram uma série de pesquisas já rea-
lizadas acerca do assunto. Os trabalhos
foram desenvolvidos desde o ano 2000
pelos pesquisadores do Laboratório de
Urbanismo da Metrópole (Lume), ligado
ao CEM,e organizados de forma a apresen-
tarem uma grande radiografia de cada um
dos principais movimentos de transfor-

mação percebidos no período.
Mas o conteúdo da publicação, repleta

de textos, fotografias, mapas e gráficos,
busca mais do que ser um painel do pas-
sado. Analisa a convivência conjunta, tan-
to do ponto de vista espacial quanto do
temporal, de dois mundos opostos, que se
caracterizam por dois padrões de ocu-
pação. De um lado está o modelo chama-
do de moderno, relacionado aos novos
modos de vida e produção, e suas deman-
das funcionais. No outro extremo é apre-
sentado o padrão denominado precário,
remanescente do estilo predominante no
ciclo industrial, que determinava um cer-
to desordenamento. Trata-se de um novo
formato de organização social.A análise de
temas metropolitanos contemporâneos é
feita simultaneamente à pesquisa sobre
questões relativas à economia urbana, so-
bretudo no que se refere ao papel da metró-
pole na nova etapa produtiva do capitalis-
mo, que passa da predominância industrial
para a ampliação de sua vocação para a
prestação de serviços.

Também está reservado aos leitores um
espaço para um estudo mais aprofunda-
do sobre os arranjos territoriais que o atual
processo sócio-econômico instala na re-
gião metropolitana de São Paulo. E o inte-
ressante é que os autores propõem uma
abordagem através da qual se compreende
que o espaço construído na cidade não
deve ser visto como um simples reflexo do

que acontece nos setores produtivos, mas
que ele é, também, ator dessas transfor-
mações.

O livro se apresenta, em geral, como
um instrumento de estudo para a formu-
lação de políticas públicas urbanas nas
grandes cidades, desvendando as dinâmi-
cas emergentes dos novos tempos, como a
necessidade de integração dos transpor-
tes em uma grande malha. Por outro lado,
revela como a São Paulo metropolitana
vem conseguindo administrar a convivên-
cia entre o futuro e o passado revisitado
pelos novos rumos econômicos.

A cartografia econômica da metró-
pole é apresentada não apenas como regis-
tro neutro da realidade mas como uma
atividade de análise que visa à constituição
de uma agenda que contemple o plane-
jamento metropolitano e o projeto urba-
no, no intuito de criar mais racionalidade
no uso do território.

Não se imagine, no entanto, que os es-
tudos e pesquisas, e o livro em si, servem
apenas para os especialistas do ramo ou
para os formuladores de políticas públicas.
A literatura produzida pelos autores é do
interesse do leigo, daqueles que vivem nas
grandes cidades e gostam de entender o
que se passa a seu redor.

Maysa Provedello
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São Paulo Metrópole

São Paulo Metrópole
Regina Maria Prosperi Meyer,
Marta Dora Grostein e Ciro Biderman
Editora da Universidade de São Paulo –
Edusp, 290 p., R$ 120,00
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rilhantemente escrito, o livro de
Lester Thurow apresenta a glo-
balização como sendo “uma Tor-
re de Babel econômica, com es-

trutura capitalista e crescimento baseado
em novas tecnologias, cuja marca registra-
da é a instabilidade latente acompanhada
por crescentes desigualdades entre o mun-
do desenvolvido e o em desenvolvimento”.

A globalização é uma resultante da evo-
lução da economia e da sociedade ameri-
cana. São inúmeras as assertivas do tipo “o
resto do mundo não pode impedir os Es-
tados Unidos de fazer aquilo que realmen-
te querem fazer ou forçá-los a fazer qualquer
coisa que não queiram”.“A América não po-
de ser controlada, mas pode ser engajada.”
“Construir uma economia global é uma das
maneiras de engajar os Estados Unidos.”

Os desequilíbrios econômico e militar
entre os EUA, a Europa e o Japão são fru-
tos de decisões tomadas pela Europa e pe-
lo Japão. O Japão não é um participante do
jogo geopolítico global. A Europa decidiu
não alocar seus recursos em atividades
militares, mas investir na integração euro-
péia. Assim, a visão americana será central
no formato que a globalização vier a to-
mar. Apenas com a participação dos demais
países, o uso arbitrário do poder america-
no poderá ser limitado.Aqueles que embar-
carem poderão ser recompensados, aqueles
que não o fizerem serão deixados para trás.

Embarcar significa assumir riscos, con-
viver com a instabilidade, com o imprevi-
sível, ajustar-se sempre, buscar a inovação
tecnológica como alavanca para o desen-
volvimento e reconhecer que inovações são
suscetíveis de fracassos. A recompensa, no
entanto, não é automática. Pode depender
da sorte!

Persistem, no entanto, limitações e
ameaças à globalização. Os crescentes dé-
ficits orçamentários e de comércio ameri-
canos; as violações dos direitos  de pro-
priedade intelectual em escala mundial, a
estagnação da economia japonesa, a parti-

cipação de um maior número de países
em desenvolvimento e a reforma do Banco
Mundial e do FMI. Vamos nos ater a estas
duas últimas considerações.Aos países em
desenvolvimento cabe trabalhar para ele-
var a produtividade de suas economias e
reorganizar-se socialmente em busca de
sistema educacional  mais adequado. Cada
país deve aprender a conviver com as ins-
tabilidades da globalização. Com medidas
adequadas será possível acelerar o processo
de desenvolvimento econômico. A ajuda
externa deve ser oferecida àqueles que apre-
sentarem a necessária organização social e
econômica. Em contrapartida, os países de-
senvolvidos devem abolir seus subsídios
agrícolas em troca da abertura de mercado
nos setores serviços, tecnologia avançada e
serviços industriais. Tudo isto, exposto de
maneira elegante, num inglês irretocável,
soa um tanto irreal ou como sonata de
Schubert, a critério do leitor.

O autor conclui afirmando que todas as
sociedades bem-sucedidas souberam quan-
do mudar.Aqueles que derem o salto inicial
podem até perder,mas aqueles que não mu-
dam perderão sempre. A sorte pode favo-
recer os audaciosos!

Marcelo Piancastelli

avalheiro e Capitão do Impé-
rio Britânico, Sir Ernest Shack-
leton, comandante do célebre
Endurance, foi elevado aos alta-

res dos heróis do mar percorrendo uma
rota oposta à dos grandes desbravadores
de oceanos. O Endurance jamais chegou a
seu destino, mas mais de trinta obras já fo-
ram escritas sobre a Expedição Imperial
Transantártica, que partiu do porto inglês
de Plymouth, em 1914, com o objetivo de
promover a primeira travessia a pé do Pólo
Sul. Uma das mais importantes obras so-
bre a aventura volta às livrarias com a
reedição de A Incrível Viagem de Shack-
leton, escrita em 1959 com base em relatos
e entrevistas de alguns dos 28 viajantes. O
navio foi abandonado pouco antes de ser
esmagado por blocos de gelo. Durante 308
dias que se seguiram, Shackleton coman-
dou os homens e todos conseguiram voltar
para suas casas. Sua liderança foi determi-
nante para a salvação do grupo. Nascido
na região irlandesa de Kildare, em 1874,
Shackleton superou obstáculos numa das
áreas mais inóspitas da Terra. As imagens
dessa jornada podem ser vistas numa outra
obra, Endurance, editado em 1998 pela
“National Geographic”, com fotos inéditas
da aventura. Shackleton não alcançou o so-
nho que embalava ao deixar a Inglaterra,
mas derrotou as geleiras. Conseguiu man-
ter unida a tripulação e fez aflorar,na adver-
sidade, o que havia de melhor em cada um.

Andrea Wolffenbüttel
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Globalização: a sorte 
favorece os corajosos

Fortune favors the bold
Lester Thurow
Harper Collins Publishers, EUA
340 p., US$ 27.00

B

Homem das neves 

A Incrível Viagem de Shackleton
Alfred Lansing
Editora Sextante, 346 p., R$ 30,00
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Municípios

Findas as comemorações das vitórias nas
eleições municipais, um exército de mais de cinco
mil prefeitos se debruça sobre os orçamentos para
observar melhor os desafios que tem pela frente.

As tabelas abaixo mostram quais são os felizar-
dos, que trabalharão com folga de caixa e quais
são os que terão de mostrar habilidade para su-
perar déficits assustadores.

Spread bancário é simplesmente 
a diferença entre os juros que o 
banco cobra ao emprestar e a taxa 
que ele mesmo paga ao captar 
dinheiro, O valor do spread varia de
acordo com cada operação, dependendo
dos riscos envolvidos e, normalmente,
é mais alto para pessoas físicas do 

que para as empresas. O Brasil é 
famoso por ter um dos maiores spreads
bancários do mundo.

O que é?

Spread Bancário

Spread bancário - 2003
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Receita Superávit Part. Folha % da Dívida 
População Orçamentária ou Déf icit na Receita sobre a

Município UF mil hab. R$ milhões R$ milhões em % Receita 

São Paulo SP 10.600 10.920,77 -590,62 40,24 245,03

Rio de Janeiro RJ 5.937 6.991,92 -234,11 53,04 117,67

Belo Horizonte MG 2.284 2.081,18 -205,44 46,00 34,30

Curitiba PR 1.645 1.997,31 26,20 27,18 29,78

Porto Alegre RS 1.383 1.799,32 -28,64 54,73 35,22

Fortaleza CE 2.220 1.360,03 103,03 38,00 16,04

Salvador BA 2.521 1.180,46 -115,80 36,81 115,79

Recife PE 1.449 1.030,95 -42,24 46,86 38,83

Goiânia GO 1.129 917,66 -57,26 42,92 41,42

Manaus AM 1.489 834,04 -11,27 49,73 19,35

Belém PA 1.323 698,97 4,21 41,47 10,11

Campo Grande MS 693 603,16 17,32 34,47 28,75

São Luis MA 907 547,51 2,49 39,88 12,48

Natal RN 735 426,41 -13,09 48,00 19,97

Vitória ES 299 425,90 -9,16 43,77 20,59

A situação das maiores capitais - 2003

Maiores receitas 

orçamentárias - 2003

Município UF R$ bilhões

São Paulo SP 10,92

Rio de Janeiro RJ 6,99

Belo Horizonte MG 2,08

Curitiba PR 2,00

Porto Alegre RS 1,80

Fortaleza CE 1,36

Salvador BA 1,18

São Bernardo do Campo SP 1,07

Recife PE 1,03

Campinas SP 0,99

REPARE

• Entre os dez maiores, dois não são capitais. A capital com menor receita
orçamentária é Macapá, com R$ 134 milhões, na 108ª posição

Maiores déficits - 2003

Munucípio UF R$ milhões 

São Paulo SP -590,62

Rio de Janeiro RJ -234,11

Belo Horizonte MG -205,44

Salvador BA -115,80

Nova Iguaçu RJ -93,17

Goiânia GO -57,26

Recife PE -42,24

São Gonçalo RJ -36,63

Canoas RS -34,17

Campinas SP -33,18

Maiores superávits - 2003

Município UF R$ milhões 

Hortolândia SP 155,11

Fortaleza CE 103,03

Triunfo RS 75,99

Joinville SC 53,93

Poços de Caldas MG 50,54

Jaboatão dos Guararapes PE 45,28

Caxias do Sul RS 33,96

Indaiatuba SP 32,95

São José dos Pinhais PR 32,59

São José dos Campos SP 32,04

Menores receitas 

orçamentárias - 2003

Município UF R$ milhões

Caroebe RR 1,54

Fortaleza do Tabocão TO 1,67

Tupirama TO 1,70

São Félix do Tocantins TO 1,72

Rio da Conceição TO 1,72

Oliveira de Fátima TO 1,73

Rio dos Bois TO 1,76

Taipas de Tocantins TO 1,77

São Miguel da Baixa Grande PI 1,83

Cutias AP 1,83

REPARE

• Entre os dez menores, sete estão no Tocantins, o mais novo estado da
federação

O que aguarda os novos prefeitos

Fonte: Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro  

Cidades que fecharam 2003 com superávit

Cidades que constam entre as dez maiores receitas
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Spread geral

Spread de pessoa física

Spread de empresas

Fonte: Austin Rating

Fonte: Banco Central
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23%
17%

29%

5%

3%

1%

11%

11%

1981 Coroa Brastel

1982 Poupança Delf in

1984 Caderneta Continental

1985 Banco Auxiliar

1985 Brasilinvest

1985 Maisonnave

1985 Banco Sulbrasileiro

1990 Comind

1994 Banespa

1994 Banerj

1995 Econômico

1996 PROER

1996 Banorte

1996 Banco Nacional

1997 Bamerindus

1998 Excel

1999 Cref isul

2004 Banco Santos

Colapsos de grandes 

instituições financeiras

Concentração do dinheiro (2004)

Crimes financeiros comunicados ao

Ministério Público (maiores incidências médias)

Lucro líquido do 

Sistema Financeiro

Distribuição 
dos ativos totais

Distribuição 
do patrimônio líquido

Distribuição 
do lucro líquido

Distribuição 
dos depósitos

Concentração no setor
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Sistema f inanceiro

O susto do Banco Santos
A crise do Banco Santos traz de volta a inse-

gurança em relação à saúde do sistema finan-
ceiro. Com o apoio do Proer, durante os últimos
cinco anos, nenhum episódio surpreendente havia
sido registrado.Os infográficos abaixo relembram
os últimos colapsos bancários e traçam o perfil de

um setor que atravessa um processo de franca
concentração e intensivos investimentos em tec-
nologia. Os lucros prometem crescer, uma vez que
até a metade de 2004, o sistema financeiro já ti-
nha conseguido atingir o patamar de 60% dos lu-
cros de 2003.
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REPARE: com as 
privatizações, fusões

e aquisições,o
número de bancos
diminuiu 15% de

2000 a 2003

REPARE: praticamente todos os depósitos estão nas mãos dos 50 maiores bancos

Fonte: Febraban Fonte: Banco Central 

Fonte: Banco Central Fonte: Banco Central 

17%

83%

23%

77%

21%

79%

7%

93%
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A respeito da reportagem “Uma
onda no ar”, de Lia Vasconcelos,
publicada na edição de novembro
de 2004 de Desafios do Desen-
volvimento, gostaria de fazer as
seguintes considerações:

Para a síntese de 1 kilograma
de um hidrocarboneto de fórmu-
la CnH2nOn são necessários 0,6
litro de água e 746 litros (1,47 kg)
de gás carbônico (CO2), resultan-
do ainda dessa reação um igual
volume (1,06 kg) de oxigênio.

Do mesmo modo pode-se es-
timar que para a produção de 100
milhões de toneladas de grãos de
soja e milho (nossa safra de 2003),
mesmo supondo conservadora-
mente que apenas 50% do peso
destes seja constituído por ami-
do, carboidratos, proteínas, óleos,
etc.*, a fotossíntese destas subs-
tâncias pelas plantas irá precisar
da ordem de 30 milhões de m3 de
água, liberar 53 milhões de tone-
ladas de oxigênio (37 bilhões de
m3), e retirar da atmosfera um
igual volume, ou seja, 73 milhões
de toneladas de gás carbônico! 

Se a esse efeito ainda adicionar-
mos todo o seqüestro de carbono
devido à produção restante de nos-
sa lavoura (cana, mandioca arroz,
batata, etc.), concluiremos que a
agricultura brasileira é uma das
grandes contribuintes para o obje-
tivo final do protocolo de Quioto.

Nos caberia, portanto, o direito
imediato de pleitear créditos de
carbono junto aos países para os
quais exportamos a maior parte
de nossa safra, os quais ao consu-
mir (oxidar) estes produtos, emi-
tem (principalmente pela respi-
ração animal) o gás carbônico de
volta para a atmosfera .

* composição quimica de proporções

próximas a Cn H2n On

eng. Francisco Leme Galvão
S. José dos Campos -SP 

Qual é a solução para a infor-
malidade no Brasil? Como a re-
portagem da revista Desafios do
Desenvolvimento indica, é pre-
ciso fazer as alterações necessárias
na carga tributária e trabalhista de
modo que "compense" para o tra-
balhador, para o empresário e
para o empreendedor a "entrada
na formalidade". Isso, sempre é
bom lembrar, além do fato de que
o investimento produtivo tem de
ser, mas tem de ser mesmo, mais
rentável do que as aplicações em
fundos no mercado financeiro.

Bernardo Furtado
Belo Horizonte-MG
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A reportagem “Uma chama
de esperança”e o artigo de Ariel
de Castro, publicados na última
edição de Desafios do De-
senvolvimento, trazem algu-
mas informações bastante inte-
ressantes.Primeiro,que no Brasil
há cerca de 26.000 adolescentes
infratores em liberdade assisti-
da, que o custo de manutenção
dessa turma é de mais ou me-
nos cinco milhões de reais por
mês e que o grau de reincidên-
cia no crime é, em média, de
5%. Depois, que outros 12.000
jovens infratores estão encar-
cerados. Entre eles, o grau de
reincidência é de 40% e o custo
de sua manutenção, para a so-
ciedade,é de 84 milhões de reais
mensais. Isso, segundo Ariel de
Castro,sem que haja projeto pe-
dagógico e prédios adequados,
e com maus-tratos e tortura.

A primeira questão que de-
corre da observação desses da-
dos é a seguinte: para onde vão
os 84 milhões todos os meses,se
não servem para dar um trata-
mento ao menos razoável aos
jovens? É muito dinheiro! Por
que ralo ele está escorrendo? É
no mínimo irônico que o erário

público gaste sete mil reais por
mês com cada um desses jovens
para que eles vivam em péssi-
mas condições. Com esse di-
nheiro seria possível alugar uma
casinha para cada um,contratar
uma babá, ou um psicólogo
para acompanhamento perma-
nente, e ainda sobrariam uns
trocados. E o governo poderia
exigir do garoto o compromisso
de ser bem comportado...sob
pena de cortar a mesada...

A segunda questão diz res-
peito ao Judiciário. Afinal, se já
se sabe que o grau de reincidên-
cia é muito maior entre os jo-
vens que são internados, e se a
própria Febem admite que mais
de 30% dos que estão presos po-
deriam estar em liberdade as-
sistida, por que eles continuam
atrás dos muros? A quem inte-
ressa essa situação?

Para encerrar, mais uma
observação. O trabalho desen-
volvido no Jardim Ângela é um
exemplo de iniciativa bem-su-
cedida. Especialmente porque
não discrimina os infratores,
promove sua convivência com a
comunidade.Temo que as novas
leis que estão em discussão no
Congresso ponham por água
abaixo experiências desse tipo.
As diretrizes para o trabalho
nessa área já estão definidas no
Estatuto da Criança e do Ado-
lescente. Uma lei que padronize,
nacionalize, regulamente e ain-
da crie novos órgãos fiscalizado-
res pode ser mais uma fonte de
desperdício de dinheiro, sem
qualquer resultado positivo.

Paulo Fernando 
de Araújo Barnabé

São Paulo-SP

Uma chama de esperança
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