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Diretoria de redação:
SBS Quadra 01, Edificio BNDES, sala B01 - CEP70076-900 . Brasilia, DF
Visite nosso endereço na internet: www.desafios.org.br

Esta edição de Desafios traz a primeira de uma série de
reportagens com temas que serão abordados na 3a Conferência
Nacional de Ciência Tecnologia e Inovação (CNCTI) a ser
realizada em outubro, em Brasília, um importante fórum de
discussão de estratégias de desenvolvimento científico
e tecnológico. Mostra como as compras governamentais, que
no Brasil respondem por quase 7% do Produto Interno Bruto,
poderiam fomentar o aperfeiçoamento tecnológico e apoiar
empreendimentos inovadores. No site da revista os interessados
encontrarão informações complementares e notícias sobre o
encontro. O endereço na internet é www.desafios.org.br/conferencia.

Há também a segunda reportagem da série que analisa os
resultados dos Objetivos do Milênio estabelecidos pela organização
das Nações Unidas (ONU) - e as dificuldades que vêm sendo
enfrentadas. A ONU atravessa uma fase de transição, em que estão
sendo analisadas propostas de reforma de grande interesse para
o Brasil. A atual situação, e as chances de o país obter um assento
permanente no Conselho de Segurança, são temas do texto que
começa à pág. 32.

Como é de costume, Desafios aborda temas relevantes para
o desenvolvimento e para a definição de políticas públicas. Este
número traz reportagens sobre as cooperativas de crédito - fontes
alternativas de dinheiro barato para pessoas físicas e pequenas
empresas -, sobre problemas relativos aos planos de saúde e sobre
a necessidade de revitalização do rio São Francisco, entre outras.
A entrevista com o reitor do Instituto Tecnológico da Aeronáutica,
Michal Gartenkraut, aborda questões como a qualidade do ensino
básico no país e as alternativas para que a pesquisa alcance o universo
produtivo. Além disso, conta um exemplo positivo na área do ensino
básico, num assentamento localizado na cidade de Araraquara, no
interior paulista, em que uma escola da zona rural foi classificada
entre os finalistas do prêmio de gestão pública da FGV-SP.

A busca de novidades e de análises aprofundadas sobre os
problemas nacionais é a razão de existir de Desafios. Esperamos
que o resultado seja do agrado de todos.

Patrocinio-~ PETROBRAS

fJ BANCO DOBRASil
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Internet

Não pára
de crescer

Cultura

Samba, suor e livros
Os compositores das escolas de samba de São Paulo vão contar com

um suporte extra para a concepção de seus enredos: uma biblioteca.
Atendendo a pedidos dos próprios carnavalescos, a Secretaria Estadual
da Cultura vai montar salas de leitura nos barracões de II escolas,entre
elas as tradicionais Águia de Ouro, Gaviões da Fiel,Vai-Vai,Camisa
Verde e Branco e Rosas de Ouro, a primeira a receber o acervo. Elas
foram incluídas no programa São Paulo: um estado de leitores,que visa
incentivar o prazer da leitura e facilitar o acesso da população aos
livros.Agora, a secretária de Cultura, Cláudia Costin, está torcendo pa-
ra o que o projeto seja tema do enredo de alguma escola no Carnaval do
ano que vem.

Previdência

Parou por quê? Por que parou?

Pesquisa da agência norte-
americana de mídia Initiative
mostra que a internet foi o meio
que mais cresceu em termos de
publicidade em 2004, registran-
do avanço de 19,3% em relação
ao ano anterior. Os gastos com
banners ultrapassaram a marca
de nove bilhões de dólares e a
projeção é que, em 2005, a in-
ternet repita o desempenho. Se a
expectativa se confirmar, ela de-
ve conquistar uma participação
de mercado superior à da mídia
externa. No Brasil, os números
são mais modestos. O mercado
cresceu apenas 6,6%, envolven-
do um gasto total de 53,5 mi-
lhões de dólares.

O governo pretende diminuir
o custo anual de cerca de 300 mi-
lhões de reais provocado pelas
aposentadorias precoces e afasta-
mentos de funcionários públicos.
Enquanto na iniciativa privada,
cerca de 2% dos trabalhadores se
aposentam antecipadamente, en-
tre os servidores, o percentual é de
14%e a idade média em que dei-
xam de trabalhar é de 48 anos. Os
afastamentos também são nu-
merosos: para cada I mil servido-

res, 3,2 deixam o serviço públi-
co todo mês, número três vezes
maior do que o registrado em
empresas privadas. Entre o con-
junto de medidas a serem ado-
tadas para reverter a situação
estão a realização de exames mé-
dicos periódicos, a universaliza-
ção do plano de saúde para todos
os servidores a partir de um con-
trato padronizado e a criação de
um banco de dados com infor-
mações relativasà saúde do servi-

dor. Santa Catarina e Rio de
Janeiro serão os primeiros benefi-
ciados com as mudanças, que
atenderão prioritariamente os
funcionários da Educação, uma
das categorias mais numerosas do
serviço público e das mais ca-
rentes de atendimento em termos
de saúde suplementar. Hoje, ape-
nas 38% dos servidores da Edu-
cação têm cobertura de plano de
saúde bancada, pelo menos em
parte, pela União.
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REFORMA TRIBUTÁRIA É considerada a mais
relevante para o Executivo e está em primeiro
lugar na fila de votação. Um dos itens mais
importantes é o aumento do Fundo de Parti-
cipação dos Municípios (FPM), que passaria
de 22,5% para 23,5% ao ano, Isso represen-
taria 1,2 bilhão de reais a mais para as pre-
feituras. O fundo é formado por parcela do
Imposto de Renda e do Imposto sobre Produ-
tos Industrializados (IPI). A mudança benefi.
ciaria as cidades mais pobres porque o per-
centual que cada uma recebe varia de acor-
do com o índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) do município. Quanto mais baixo o in-

dice, maior o repasse. Por outro lado, a sim-
plificação tributária e a unificação das alí-
quotas do Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS) beneficiariam as
capitais e as cidades maiores.

REFORMA POLíTICA Precisa ser votada antes
do final do ano para ser aplicada às eleições
de 2006, mas é pouco provável que seja
apreciada na íntegra. A intenção é dividir a
proposta em diferentes etapas. A primeira de-
las, e que conta com maior apoio na Câmara,
é a da fidelidade partidária. Ela impede as
freqüentes trocas de partido pelos parla-

mentares e os obriga a votar de acordo com
suas legendas. Pode ser implementada por
meio de mudanças nos regimentos internos.
Outros pontos polêmicos, como a lista fecha-
da de candidatos, o financiamento público de
campanhas e a estabilidade das coligações
partidárias, devem ficar para depois.

REFORMA ORÇAMENTÁRIA Também precisa
ser apreciada rapidamente para ser colocada
em prática na votação da Lei de Diretrizes
Orçamentárias de 2006. As propostas visam
agilizar a aprovação do Orçamento e trazer
maior transparência ao processo. Para isso, o



Meio ambiente
Eco-saco de lixo
Chegou ao Brasil maIS um

produto da crescente cesta de
opções ecologicamente corretas:
o saco de lixo biodegradável. Ao
contrário das embalagens con-
vencionais, que podem levar até
cem anos para desaparecer na
natureza, o novo produto, basea-
do em tecnologia canadense,
começa a se desfazer cerca de 60
dias depois de exposto ao calor, à
luz solar e à manipulação mecâ-
nica. O saco "amigo da natureza"
se desmancha em pequeníssimos
pedaços que são processados por
microorganismos. Além do be-
nefício trazido pela absorção do
próprio plástico, o processo tam-

bém acelera a assimilação do
conteúdo. A responsável pelo
lançamento é a empresa carioca
Dover, líder de mercado no setor.
Durante os primeiros seis meses,
o produto será vendido pelo
mesmo preço da embalagem co-
mum. Nesse meio tempo, o fa-
bricante espera conseguir algum
incentivo do governo pelo uso
de material biodegradável ou
um acordo junto aos varejistas
para evitar que o custo seja re-
passado aos clientes.A novidade
já esta à venda em todo o país.
Para se diferenciar dos demais, o
saco de lixo biodegradável é to-
do verdinho.

Violência

Passa a arma!
Enquanto o plebiscito sobre a

proibição da venda de armas de
fogo não se define, a Campanha
do Desarmamento, lançada em
julho de 2004, vai mostrando
seus resultados. O número de
armas roubadas caiu de 40 mil,
em 2003, para 15mil no ano pas-
sado. já a quantidade de armas
extraviadas foi reduzida em 90%
no mesmo período, passando de
16mil para 1,5 mil. Os números
foram divulgados pelo Serviço
Nacional de Armas (Sinarm), do
Ministério da justiça. O bom
desempenho deve-se, entre ou-
tros, à iniciativa do governo fe-
deral de pagar pelas armas entre-
gues pela população. Essa prática
pode ter desviado o caminho de

milhares armas destinadas aos
criminosos, avalia o Sinarm. A
política adotada por cinco esta-
dos, de dar recompensas aos
policiais por apreensão de armas,
também está ajudando a retirar
muitas de circulação. No Paraná,
que paga bônus de cem reais por
cada arma, as apreensões cresce-
ram 41% desde a implantação do
programa de estímulo. No Rio de
janeiro, o aumento foi de 155%.
"Em vez de aceitar um suborno,
o policial pode registrar o bole-
tim de ocorrência e receber uma
gratificação dentro da legalida-
de", diz o secretário de Segu-
rança Pública de Sergipe, que
também pretende aderir ao pa-
gamento de recompensas.

número de integrantes da Comissão Mista do Or-
çamento seria reduzido evitando as constantes fal-
tas de quorum. O número de emendas individuais
seria aumentado enquanto o das emendas coleti-
vas seria diminuído, para deixar bem claro quem é
responsável por qual alteração no Orçamento. Em
compensação, as verbas oriundas das emendas
individuais não sofreriam mais contigenciamento,
como ocorre atualmente. O relatório da Reforma
Orçamentária, do deputado Ricardo Barros (PP-PR),
foi apresentado no dia 13 do mês passado.

REFORMA SINDICAL Continua gerando muita
controvérsia. O deputado Henrique Eduardo Alves

(PMDB-RN) prometeu colocar em pauta um projeto
alternativo ao do governo, mantendo a unicidade
sindical e a contribuição compulsória. Parlamen-
tares de oposição pediram a retirada da Reforma
Sindical da pauta de votação. Audiência pública
realizada no mês passado, na Câmara dos Depu-
tados, para debater o tema não chegou a consen-
so algum e não há solução à vista.

REFORMA DO JUDICIÁRIO A Comissão Especial
Mista destinada à regulamentação da Reforma do
Judiciário tem 180 dias, a partir de 6 de abril, pa-
ra analisar cerca de 400 propostas que tramitam
na Câmara e no Senado. Entre os dispositivos a se-

rem regulamentados, estão a destinação de custas
ao Poder Judiciário, a federalização dos crimes
contra os Direitos Humanos, a definição da compe-
tência do Tribunal Superior do Trabalho (TST), a
revisão ou o cancelamento de súmula com efeito
vinculante, e instrumentos que assegurem maior
rapidez na tramitação dos processos.

REFORMA UNIVERSITÁRIA Mesmo antes de che-
gar ao Cong resso, a reforma já está provocando
debates acirrados. As principais criticas acusam a
proposta de ser intervencionista, de se preocupar
excessivamente com os aspectos organizacionais
das universidades em vez de cuidar da qualidade.
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o reitor do ITA, uma das melhores escolas de Engenharia do país,

-•

Michal Gartenkraut
Pelo ensino de qualidade
Por Ottoni Fernandes Jr., de São José dos Campos

O Instituto de Tecnologia da Aeronáutica (ITA), a mais bem-sucedida escola de engenharia do
Brasil, nasceu do sonho do marechal do ar Casemiro Montenegro Filho. Está abrigado, des-
de meados do século passado, no Centro Tecnológico da Aeronáutica (CTA), responsável por

realizar pesquisas e desenvolvimentos que sirvam de base para uma indústria aeronáutica e aeroes-
pacial no país e, em sua implantação, contou com professores do prestigioso Instituto de Tecnologia
do Massachusetts (MIT), trazidos dos Estados Unidos pelo próprio marechal Montenegro. ITA e
CTA, juntos, forneceram os talentos que permitiram construir uma poderosa indústria de alta
tecnologia na região de São José dos Campos, no vale do Paraíba, interior de São Paulo. Ali brilham
empresas como a Embraer, onde trabalham quatro mil engenheiros, a maioria formada pelo ITA.
Nesta entrevista, Michal Gartenkraut, reitor do Instituto desde 2001, fala da qualidade do ensino
superior no Brasil, de reforma universitária e de inovação tecnológica, entre outros temas.
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diz que sem um bom ensino básico não há democratização do conhecimento

Desafios - Qual o segredo do sucesso do
ITA, formador das pessoas que ajudaram a
construir a moderna indústria aeroespacial
brasileira?

Gartenkraut - O ITA foi criado oficial-
mente em 1954, mas seu embrião esta-
va no curso ministrado a partir de
1947 no Instituto Militar de Engenha-
ria, da Praia Vermelha, no Rio de Janei-
ro. Um de seus segredos é o modelo
educacional. Há um contato estreito
entre os professores e os alunos, que
moram em alojamentos dentro do
campus. É um relacionamento muito
mais intenso do que aquele existente
em outras universidades. Outro fator
de sucesso é a possibilidade de sele-
cionar talentos, atraídos pelo bom ní-
vel da escola. Já chegamos a ter nove
mil candidatos disputando 130 vagas.
O ITA nasceu inserido num universo
de forte cooperação internacional, com
muitos professores estrangeiros, in-
cluindo os quatro primeiro reitores. E
talvez o mais importante fator de êxito
tenha sido o plano de organização, ela-
borado pelo marechal Montenegro. Ele
inseriu a faculdade no conjunto de
institutos de pesquisa abrigados no
CTA, concebidos como os pilares de
um projeto de política industrial que
permitiu montar a indústria aeroespa-
cial brasileira.

Desafios - Foi preciso um homem visionário
para implantar esse processo?

Gartenkraut - Certamente, pois o
projeto foi concebido quando a indús-
tria brasileira ainda engatinhava. A
meta era produzir aviões quando mal
conseguíamos fabricar bicicletas. Já
havia a ambição de participar, no
mercado mundial, de um segmento
muito sofisticado da indústria. Tam-
bém foi necessária muita persistência.
E é preciso considerar o mérito dos
militares da Aeronáutica. Eles nunca
deixaram de dar suporte ao projeto,
que enfrentou muitos problemas ao
longo do tempo.

Desafios - O professor do ITA também deve
se envolver em pesquisa, ou sua missão é ape-
nas ensinar?

Gartenkraut - O plano original era
que os pesquisadores do CTA também
dessem aula no ITA, mas isso acabou
mudando. As duas instituições são for-
malmente separadas. Mesmo assim,
alguns pesquisadores do CTA dão aula
no ITA e professores participam de
projetos em andamento nos institutos
de pesquisa do CTA - embora o grau
de cooperação seja muito baixo. Hoje,
com a velocidade do progresso da
ciência e da tecnologia é inimaginável
um professor pronto. A atualização
tem de ser permanente, e uma boa ma-
neira de conseguir isso é a pesquisa,
que em engenharia pode ser ligada a
questões industriais - não precisa ser
necessariamente feita num laboratório.
Essa é uma maneira de manter os pro-
fessores em contato com a última pa-
lavra em matéria de tecnologia. Nossa
prioridade é o ensino, a transmissão de
conhecimentos. Mas para os 150 pro-
fessores de nossos cursos de pós-gra-
duação é muito mais importante a in-
teração com a pesquisa tecnológica.

Desafios - O que diferencia o ITA de outras es-
colas de Engenharia brasileiras?

Gartenkraut - Nossa meta é a forma-
ção completa do ser humano. Os pri-
meiros consultores norte-americanos
que ajudaram a criar o lTA detecta-
ram que nosso sistema universitário,
inspirado no modelo francês, não
funcionava bem porque o ensino fun-
damental e o ensino médio eram fra-
cos e não garantiam uma boa forma-
ção para quem ingressava na universi-
dade. Na França o sistema funciona
porque o aluno recebe uma boa for-
mação básica, lê todos os clássicos,
absorve conceitos filosóficos e de
cidadania. Assim, optaram pela cria-
ção de um ciclo básico com duração
de dois anos no ITA. E temos também
um departamento de humanidades.

Engenheiro,
economista e político

Michal Gartenkraut nasceu na cidade de
Dzierzoniów, um pólo industrial da Polônia,
país em que viveu até os 10 anos de idade.
Seu pai, um militante operário comunista de
origem judaica, escapou dos nazistas em
1939, quando fugiu para a União Soviética,
mas acabou sendo preso no auge do terror
stalinista. libertado, viajou para o Oriente.
Conheceu a esposa em algum ponto da fron-
teira entre a antiga União Soviética e a
China. O casal retornou à Polônia após o fi-
nal da Segunda Guerra Mundial e, anos de-
pois, migrou para o Brasil, para escapar do
anti-semitismo. A mãe de Gartenkraut, pro-
fessora de Matemática. despertou nele o
gosto pela disciplina,

A cultura, a capacidade de raciocínio
abstrato e as experiências políticas de sua
vida explicam sua história acadêmica. For-
mou-se engenheiro de produção pelo ITAem
1969. Fez um curso de pós-graduação, con-
cluído em 1972, Tornou-se doutor pela uni-
versidade norte-americana de Stanford, na
Califórnia. Chegou a lecionar no ITA, mas
acabou dirigindo sua carreira para a área
econômica. Foi presidente do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), secre-
tário-gerai do Ministério do Planejamento e
consultor empresarial antes de assumir a
reitoria do Instituto, em novembro de 2001.

Emabril, concedeu diploma a seis estu-
dantes expulsos da escola em 1965 e 1975,
antes da conclusão do curso, por suas posi-
ções políticas contrárias à ditadura militar.
Eles foram anistiados pela Comissão de
Anistia do Ministério da Justiça, a pedido do
ITA, mas o Centro Tecnológico da Aeronáu-
tica, ao qual a escola é subordinada, exigia
o cumprimento dos créditos faltantes para
que os ex-estudantes fossem diplomados. O
conflito quase resultou no afastamento de
Gartenkraut, cujo propósito, como explica, foi
corrigir um erro do passado com um ato sim-
bólico de reconciliação, dentro do espírito
de uma sociedade democrática.

Desafios. maio de 2005 9
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Desafios - Gomovocês fazem para manter uma
estrutura de ensino sempre alinhada com o pro-
gresso da ciência e da tecnologia?

Gartenkraut - Cada uma de nossas
seis divisões de ensino, incluindo a de
pós-graduação, revê os currículos e as
disciplinas anualmente, e temos uma
estrutura funcional que dá agilidade a
esse processo, o que não ocorre em ou-
tras universidades públicas, que têm
uma estrutura complexa de tomada de
decisão e não conseguem manter os
currículos atualizados. Nós fizemos
uma reforma estrutural. Antes tínha-
mos divisões e departamentos e extin-
guimos um nível operacional. Hoje,
para montar um curso, não é necessá-
rio criar uma divisão: basta um coor-
denador estabelecer um currículo e
comprar disciplinas das diversas divi-
sões. O curso vira uma entidade vir-
tual. Outra novidade do ITA é uma
parceria com a Fundação Getulio Var-
gas para oferecer disciplinas ligadas à
gestão empresarial, típicas de cursos de
pós-graduação, para os alunos do
quinto ano.

Desafios - Diante da intensa procura pelo
vestibular do ITA, vocês pretendem aumentar o
número de vagas?

Gartenkraut - Nós ampliamos um
pouquinho, para 130 vagas, mas não
queremos ir mais longe, para manter o
padrão de qualidade e também porque
temos limitações físicas, como, por

"O Brasil não pode ter
um modelo centralizador
de universidade. Temos
de dar mais flexibilidade.
A universidade pública
tem de estar voltada para
as realidades regionais,
na formação de pessoal
e nas pesquisas"

exemplo, de instalações para a mora-
dia dos alunos.

Desafios - Qual a importância dos recursos
não-orçamentários para sustentar o funciona-
mento do ITA?

Gartenkraut - Metade de nossos cus-
tos é coberta por recursos da Financia-
dora de Estudos e Projetos (Finep), do
Ministério da Ciência e Tecnologia e
da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo (Fapesp) e de em-
presas privadas. Os recursos orçamen-
tários cobrem a folha de pagamentos.

Desafios - Que outras empresas, além da
Embraer, têm parcerias com o ITA?

Gartenkraut - O pessoal do nosso de-
partamento de Física está ajudando a
Petrobras a desenvolver turbinas a gás
natural de pequeno porte, pois a em-
presa quer incentivar o consumo desse
combustível.

Desafios - O projeto de reforma universitária
que o Ministério da Educação submeteu a consul-
ta pública inclui a criação de um ciclo básico de
dois anos em todas as faculdades, a exemplo do
que faz o !TA, É uma boa proposta?

Gartenkraut - Como idéia geral, sim,
mas eu não gosto de aplicar idéias ge-
néricas em todos os campos do conhe-
cimento, em todos os cantos do país. É
preciso descentralizar as decisões. Po-
de ser que um ciclo básico de dois anos
provoque distorçües na área de ciên-
cias humanas ou de artes. Não dá para
aplicar o mesmo modelo a todas as
faculdades.

Desafios - Quais os pontos positivos da pro-
posta de reforma universitária?

Gartenkraut - A idéia de fortalecer o
ensino público universitário, pois esta-
mos numa fase de forte privatização.
Eu tenho experiência no setor privado
e sou grande defensor do ensino pú-
blico de qualidade. É assim na matoria
dos países desenvolvidos, até mesmo
nos Estados Unidos, que são os cam-
peões da iniciativa privada. A univer-
sidade é uma reserva ética na socieda-
de, onde existem conflitos de interes-

"De nada adianta
alguém ser bom em biologia
se não sabe português,
básico para escrevel;
fãlar e entendeI:
A matemática, por sua
vez, não é apenas um
instrumento para contm:
É essencial para
o desenvolvimento
do raciocínio abstrato"

ses. Mas no Brasil vai ser necessário re-
duzir o custo do ensino público. Nem
todas as universidades precisam ter
uma torte área de pesquisa, trabalhan-
do em todos os campos. No modelo
norte-americano, só algumas universi-
dades se dedicam à pesquisa e ao de-
senvolvimento. Outras, públicas ou
privadas, se especializam no ensino, na
formação de profissionais, muitas ve-
zes apenas em cursos de graduação.
Repito: o modelo brasileiro de univer-
sidade não pode ser centralizador. Te-
mos de ter mais flexibilidade. A uni-
versidade pública tem de estar voltada
para as realidades regionais, na forma-
ção de pessoal e nas pesquisas.

Desafios - A Lei de InovaçãO dará mais condi-
ções para que as pesquisas de universidades
públicas resultem em produtos inovadores que
alavanquem o desenvolvimento do país?

Gartenkraut - Eu acho que a lei é mui-
to positiva. Traz vários avanços. Per-
mite, por exemplo, que um professor e
pesquisador de universidade pública
se afaste temporariamente, e sem re-
muneração, para montar uma empresa
de base tecnológica. Claro que não
pode ser para montar uma sorveteria.
Outro avanço é a concessão de incen-
tivos fiscais para as empresas de base
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tecnológica. Isso, além da possibili-
dade de transferência de tecnologia
gerada em universidades públicas a
empresas privadas. É claro que pode
aparecer um burocrata que questione
a definição de empresa de base tecno-
lógica e conteste a concessão de sub-
venções fiscais. Mas isso é um proble-
ma operacional.

Desafios - A mudança pode beneficiar o ITA?
Gartenkraut - Nós já usamos recursos
de fundos setoriais da Finep e da
Fapesp, bem como de empresas priva-
das. Mas tem aumentado o número de
empresas que nos procuram para fazer
parcerias. A Embraer investe no ITA
cerca de três milhões de reais por ano.
Patrocina um mestrado profissionali-
zante de engenharia aeronáutica e nos
ajuda a renovar os laboratórios.

Desafios - O senhor acredita que é preciso
mudar a legislação de compras governamentais
para induzir o desenvolvimento tecnológico das
indústrias instaladas no Brasil?

Gartenkraut - A lei atual impede qual-
quer ação consistente nessa direção,
mas o potencial é imenso. Anos atrás,
antes da privatização do setor elétrico,
assisti a uma palestra do presidente da
Siemens do Brasil. Segundo ele, o que
levou a direção da multinacional a im-
plantar centros de desenvolvimento
tecnológico no país foi o interesse em
conquistar contratos de equipamentos
com o governo.

Desafios - A proposta de reservar vagas nas
universidades públicas para alunos de escolas
públicas de ensino médio é uma forma de demo-
cratização do conhecimento?

Gartenkraut - Esse é um caso compli-
cado. Veja só a questão de reservas de
cotas para pessoas da raça negra. Se a
cota for pequena, haverá aumento no
número de pessoas de origem negra na
disputa, talvez em proporção maior do
que nas vagas normais. Aqui no ITA
reservamos 20 vagas anuais para quem
quer seguir a carreira militar e se tor-
nar um engenheiro do quadro da Ae-
roná utica. Algumas vezes há, propor-

cionalmente, mais candidatos na dis-
puta por essas 20 cadeiras do que para
as vagas normais.

Desafios - Mas como democratizar o acesso á
universidade pública?

Gartenkraut - Somente com um ensi-
no fundamental e médio público e de
alta qualidade, o que exige mais inves-
timentos, inclusive na formação de
professores.

Desafios - Alguns pesquisadores e educadores,
como o professor Jacob Palis, do Instituto Nacio-
nal de Matemática Pura e Aplicada (Impa), de-
fendem que, numa primeira fase do aprimora-
mento do ensino médio público, os esforços de-
veriam se concentrar na melhoria da qualidade
nas áreas de português e de matemática, O que
lhe parece?

Gartenkraut - Concordo totalmente.
Não adianta um aluno ser bom em
biologia se não sabe português, conhe-
cimento básico para escrever, falar, en-
tender. A matemática, por sua vez, não
é apenas um instrumento para contar.
É absolutamente essencial para o de-
senvolvimento da capacidade de ra-
ciocínio abstrato. Eu, na Polônia, até o
quarto ano do ciclo fundamental só
estudei matemática e polonês (leia qua-
dro na pág. 9).

Desafios - O governo do Ceará fortaleceu o
ensino público de matemática e estimula a par-
ticipação de alunos da rede oficial nas Olimpíadas
de Matemática organizadas pela Sociedade Bra-
sileira de Matemática, Os cearenses têm ocupa-
do grande número de vagas no ITA,

Gartenkraut - É verdade, está aumen-
tando a presença de cearenses no ITA,
mas isso não se deve apenas às iniciati-
vas do governo estadual no ensino mé-
dio. Existem no estado, também, bons
cursos de preparação para o vestibular.
Aliás, os cursinhos pré-vestibulares gra-
tuitos, como os mantidos pela Uni-
versidade de São Paulo e pela Univer-
sidade Estadual Paulista (Unesp), têm
desempenhado um papel fundamental
para que alunos da escola pública con-
quistem acesso às melhores universida-
des do país. a
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A produtividade no Brasil

A

'I\. produtividade
pode crescer

por aumento de
eficiência e também
por mudanças na

composição do
emprego. No Brasil,

nos anos 90, o
emprego se transferiu

para setores de
produtividade baixa,

movimento que
cumpre reverte1;pois
neles se concentra o
trabalho informal"

produtividade é a principal fonte de
crescimento das economias no longo
prazo. A produtividade da mão-de-
obra - ou seja, a relação PIE/trabalha-

dor - reflete-se diretamente no nível do PIE per
capita. O crescimento econômico só ocorre com
aumento sustentado da produtividade. Se for ba-
seado exclusivamente no aumento da quantidade
de fatores utilizados na produção, será limitado,
pois a utilização crescente reduz a quantidade de
fatores e, portanto, o rendimento obtido. A ele-
vação da produtividade reflete a eficiência com
que são usados os fatores. Ela é obtida com me-
lhorias na tecnologia, no capital humano e no
capital físico, que permitam o crescimento do
volume produzido em proporção superior ao
aumento dos fatores. Há também ganhos quan-
do se transferem os recursos de atividades pouco
produtivas para outras de maior produtividade.
No Brasil, a década de 90 foi um período de

recuperação. Ainda assim, o crescimento médio
tem sido mais lento do que o desejado - fato re-
sultante de importantes diferenças setoriais. A
primeira delas é o desempenho da agropecuária,
cuja produtividade aumentou quase 5% ao ano
entre 1990 e 2003, com a absorção de novas téc-
nicas e culturas. Houve um aspecto negativo nes-
se movimento: uma redução absoluta e relativa
do nível de ocupação no campo - de 25,5% do
total nacional para 18,9% no mesmo período-
que retrata marcada mudança estrutural em cur-
to período de tempo. Processo semelhante ca-
racterizou as atividades industriais, especial-
mente a extrativa mineral, a de transtormação e
os serviços industriais de utilidade pública. En-
tre os demais setores da economia, o de comuni-
cações registrou comportamento similar.
Na contramão desse processo, os serviços res-

pondem por fortes aumentos na proporção de
trabalhadores empregados, principalmente no
comércio, nos transportes, nos serviços prestados
às empresas e nos serviços privados não-mercan-
tis. Alguns obtiveram ganhos irrisórios ou mes-
mo perdas de produtividade entre 1990 e 2003.
A produtividade pode crescer por aumento

de eficiência e também por mudanças na com-

posição do emprego em favor dos setores cuja
produtividade é maior do que a média. A expe-
riência brasileira quanto à importância de cada
uma dessas causas apresenta resultados interes-
santes, como mostra a tabela abaixo.

Nas décadas de 50 a 80, o efeito de aumentos
na produtividade dos setores, individualmente,
foi mais importante do que o de mudanças na
estrutura da economia. O peso desse compo-
nente variou de 51% nos anos 60 a 76% nos anos
80 - década, aliás, em que o crescimento da pro-
dutividade foi muito pequeno. O complemento
desses pesos é dado pelo efeito de mudanças na
estrutura do emprego, na medida em que a mão-
de-obra se deslocou mais do que proporcional-
mente para os setores com maior produtividade
média. Mas nos anos 90 aconteceu uma reversão.
O componente de mudança estrutural passou a
ser negativo. Todo o ganho da década foi efeito
de aumento da produtividade dos setores. O em-
prego se transferiu principalmente para setores
de produtividade baixa. Houve crescente infor-
malização das atividades econômicas, que cum-
pre reverter: setores com produtividade mais
baixa são precisamente aqueles em que concen-
tra o trabalho informal.

Decomposição das mudanças
na produtividade média, 1950-2000
(em %)

Efeitos 1950-60 1960-70 1970-80 1980-91 1991-2000

Produtividade
dos setores 65 51 54 76 142

Estrutura
do emprego
(composiçãO) 35 49 46 24 -42

Fonte: Cálculos do autor com base em dados dos Censos Demográficos e das Contas
Nacionais do Brasil

Regis Bonelli é pesquisador associado da diretoria de estudos macroeconômi-
cos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (lpea)
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F a b i o Giambiagi

A reestruturação da dívida argentina

I

"O Brasil teve
em 2004 o menor

coeficiente relativo de
endividamento

externo dos últimos
30 anos e a dívida

interna indexada ao
dólar está em via

de desapareceI:
Que racionalidade

haveria numa
moratória brasileira?"

Desanos . maio de 2005

magine o leitor que um amigo (João) lhe
peça 1.000 reais emprestados, a serem de-
volvidos na forma de 100 reais por mês
num prazo de dez meses (para facilitar, va-

mos assumir que não haveria cobrança de juros).
E que outro amigo (Pedro) lhe peça emprestada
a mesma quantia, nas mesmas condições. Então
imagine que após o pagamento de três das dez
prestações, João tenha sido demitido, seu carro
(sem seguro) tenha sido roubado e sua esposa es-
teja na UTI, ao custo de 50.000 reais não cober-
tos pelo plano de saúde. E que no mesmo perío-
do Pedro tenha sido promovido com aumento
salarial de 20%. É razoável julgar que, se João
chegasse à casa do amigo explicando que infeliz-
mente se tornara impossível quitar a dívida, o
leitor seria compreensivo. Já se Pedro tomasse a
mesma atitude talvez fosse posto para fora a pon-
tapés. AArgentina de Néstor Kirchneré o João da
história. Pretender que o Brasil siga seu caminho
é tão absurdo quanto Pedro declarar que não vai
pagar sua dívida.

Quando, em dezembro de 200 I, aArgentina se
curvou diante da desvalorização cambial, decre-
tou uma dupla moratória, inevitável nas circuns-
tâncias.A primeira, externa: o país não tinha mais
dólares com os quais arcar com os compromissos
que venceriam em 2002. E a segunda da dívida
pública: o dólar escalando rapidamente da pari-
dade para valer mais de 3 pesos, a dívida pública,
predominantemente assumida na moeda norte-
americana, tornou inviável o pagamento do seu
serviço. Quando um credor deve rolar os venci-
mentos da dívida, se esforça para conservar o
crédito. Uma vez, porém, que constata a impossi-
bilidade de pagamento, a lógica do processo ne-
gociador sugere que ele procure tirar o máximo
proveito, o maior desconto possível. Foi o que
ocorreu. É claro que ninguém gosta de estar na
situação das viúvas e aposentados italianos que
compraram papéis argentinos para complemen-
tar suas aposentadorias e se defrontaram com uma
perda de capital- e de renda! - de 70%. O gover-
no, entretanto, soube aproveitar um mercado pul-
verizado, em que os grandes investidores já ha-
viam realizado suas perdas, para impor um des-

conto elevado. Essa foi uma atitude racional. Mas
como disse corretamente o ministro da Econo-
mia, Roberto Lavagna: "Sabemos que muita gente
teme que (nosso caso) sirva de exemplo ... O preço
que pagamos é tão alto que ninguém que for são
vai querer ter a experiência argentina" (jornal O
Estado de S. Pau/o, 12 de abril de 2005).

O Brasil teve em 2004 o menor coeficiente
relativo de endividamento externo (Dívida exter-
na líquida/Exportações) dos últimos 30 anos.A
dívida externa líquida caiu aproximadamente 40
bilhões de dólares em cinco anos, em função de
pagamentos e do acúmulo de reservas. Já no ca-
so da dívida pública, o país registrou em 2004
uma queda de 5 pontos do PIB, com o adendo de
que os seus detentores são fundamentalmente
brasileiros e que a dívida interna indexada ao
dólar - um dos grandes problemas existentes em
2001/2002 - está em via de desaparecer. À luz
dessas informações, que racionalidade haveria
numa moratória brasileira?

Já se notam os protestos diante da possibili-
dade de o crescimento do PIB brasileiro ser da or-
dem de 3% em 2005. Pois bem, o PIB da Argentina
- cuja economia tinha encolhido 8% no triênio
1999/2002 - caiu mais II % em 2002, após a mo-
ratória. Que o coeficiente ainda elevado da relação
Dívida pública/PIB leve setores políticos a falar em
"seguir o exemplo argentino" não passa de irres-
ponsabilidade. Primeiro, porque nas condições do
Brasil, seria tão absurdo quanto o Pedro do co-
meço deste artigo se recusar a pagar a sua dívida.
E segundo porque "reestruturar a dívida pública"
significaria fechar a porta de saída do sistema fi-
nanceiro para impingir à população, que tem suas
aplicações em fundos lastreados em títulos públi-
cos, os títulos de prazos longos a juros baixos. Isso,
na Argentina, tem um nome: chama-se "corra/ito".
No Brasil a medida seria derrubada pelo Supremo
Tribunal Federal. Seria também um passaporte
para que a população saísse às ruas. "Corra/ita"
derruba governo. Se alguém tiver dúvidas, que
pergunte a Fernando De la Rúa.

Fabio Giambiagi é pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica

Aplicada (Ipea)



Petrobras. Agora totalmente integrada pelo sistema SAP/R3.

Como você acabou de ver neste anúncio, uma informação com intermediários demora mais para ser

processada. Agora que a Petrobras concluiu a implementação do SAP/R3 em todos os setores da empresa,

todos os processos estão integrados em um único sistema. Ou seja: têm acesso direto e imediato.

A integração garante o registro e a monitoração de tudo o que acontece na Petrobras, desde a compra

de simples materiais de escritório até o rastreamento de dados do Balanço Social. Além da agilidade,

o SAP/R3 aumenta ainda mais a eficiência da prestação de serviços na gestão da Petrobras. Tornar a maior

empresa do Brasil cada vez mais competitiva, ágil e eficiente é um desafio. E o desafio é a nossa energia.

o DESAFIO É A NOSSA ENERGIA

- -- PETROBRAS Ministério de
Minas e Energia



p o r P e d r o I v o Alcântara e Maysa Provedello

s aúde é um tema sensível no Brasil, um país com alto
índice de pobreza, pouca verba pública do Estado para
investimento e uma desorganização histórica. Do lado
do Estado, muitas vitórias foram obtidas nos últimos

anos, com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), a dis-
tribuição gratuita de medicamentos e a implantação de novos
hospitais e centros de atendimento. No que diz respeito ao con-
trole da disseminação da Aids, o país é exemplo aplaudido in-
ternacionalmente. Mas ainda restam inúmeros problemas, c não
só na esfera governamental: no lado privado há muitas questões
a serem resolvidas. Desde que os planos de saúde privada se
multiplicaram, nos anos 70, a classe média deixou de usar o sis-
tema público. A queda da demanda reduziu a preocupação do
Estado com o tema. E as operadoras privadas não foram capazes
de fornecer serviço de qualidade a preço compatível. O segmen-
to ocupava as primeiras posições no ranking de reclamações dos
órgãos de defesas do consumidor até poucos anos. "Havia de-
sordem no setor e as operadoras tinham uma liberdade muito
grande", afirma Arlindo Almeida, presidente da Associação
Brasileira de Medicina de Grupo (Abramge).

Um primeiro movimento no sentido de resolver o problema
foi feito em 1998, quando foram instituídas normas determinan-
do que os trabalhos de controle e regulamentação do setor fica-
riam a cargo do Departamento de Saúde Suplementar, ligado ao
Ministério da Saúde. Em 2000 foi criada a Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS), responsável pelo controle, regula-
mentação, fiscalização, acompanhamento e arbitragem da área,
entre outras atribuições. O que se constatou, na época, é que

estavam disponíveis no mercado produtos dos mais variados
preços e das mais diversas abrangências, e que várias empresas
tinham pouca ou nenhuma competência técnica e financeira.
Muitas enfermidades não eram cobertas pelos planos.

Desde então, gradativamente, começaram a ser definidas
ações de organização, avaliação e também regras que as opera-
doras deveriam cumprir. Foram elaborados cinco padrões mí-
nimos de planos a serem oferecidos aos usuários (leia quadro na
pág. 2I), O que resultou em alta de custo para as operadoras. E
exigiu-se a manutenção de reservas técnicas financeiras para
garantir aos clientes que as empresas não fossem à bancarrota
enquanto os planos estivessem em vigor. Além disso, os novos
contratos não poderiam cobrir só determinadas doenças ou a
realização de exames específicos.

Oligopólios Algumas das normas geraram polêmicas na Justiça.
Diversas empresas enfrentaram problemas de liquidez. "A regu-
lamentação gerou um saneamento no setor e acabou com
empresas que não tinham condições de atuar com bons níveis
de qualidade", diz Mário Scheffer, presidente da Comissão de
Saúde Suplementar, que faz parte do Conselho Nacional de
Saúde. Resultado: o número de operadoras caiu de 3,2 mil em
1998 para 1,7 mil em abril de 2004. E a quantidade de usuários
aumentou, de cerca de 38 milhões para 40, 1milhões de pessoas
no mesmo período, segundo a ANS. Em 2004,29% das opera-
doras detinham 90% do mercado (veja gráfico na pág. 22). Elas
movimentaram 27,7 bilhões de reais. E 78% dos usuários dos
planos fazem parte das carteiras coletivas, ou seja, utilizam

Estudo do Ipea mostra que os seguros de saúde privada, embora regulamentados, ainda
apresentam problemas - e aponta soluções que provocam polêmica entre as operadoras
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o número de operadoras caiu de 3,2 mil em 1998 para 1.7 mil em 2004, E a quantidade de

planos contratados pelas empresas em que trabalham.
Fica claro que a questão não é apenas de saúde. Envolve muita

gente, um enorme poder das empresas e uma montanha de di-
nheiro. Carlos Octávio Ocké-Reis, pesquisador do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), analisou os principais da-
dos disponíveis e constatou a tendência de concentração desse
mercado - o que pode ser danoso para os consumidores. Se-
gundo ele, é importante avaliar muito bem os resultados poten-
ciais desse movimento. Em seu estudo '1\ reforma institucional
do mercado de planos de saúde: uma proposta para a criação de
benchmarks", de março de 2005, Ocké-Reis explica que existem
poucas informações a respeito do mercado e de como funcio-
nam as empresas. Faltam dados estatísticos e análises. E é preciso
conhecer mais de perto as formas de operação, os custos reais,
entre outros itens, para que seja possível uma regulação mais efe-
tiva tanto do ponto de vista dos direitos dos usuários quanto das
operadoras. Ele considera necessárias algumas mudanças de
curto e médio prazo para corrigir distorções e evitar problemas
no futuro. E já identificou algumas das frentes que terão de ser
ajustadas. Entre elas, o fornecimento de informações financeiras
e operacionais mais precisas das empresas e o aprimoramento do
atendimento aos usuários, para que sejam realizados serviços de
prevenção de doenças e de promoção de saúde. Além da criação
de um fundo a ser acionado nos casos de pacientes com proble-
mas de alta complexidade e tratamento de custo elevado - seria
uma forma de adaptação dos contratos individuais, em que se ar-
recadaria uma contribuição dos usuários de baixo risco para
cobrir o custeio do tratamento de clientes de alto risco.

'1\credito que podemos estar num caminho perigoso e por
isso é preciso criar instrumentos que ofereçam condições de evi-

Os modelos de contratos de
planos de saúde previstos em lei
Individual ou familiar Contrato assinado com uma operadora
de planos de saúde para assistência do titular, no caso do plano
individual, ou do titular e seus dependentes, no caso do plano
familiar.

Coletivo com patrocinador Planos contratados por pessoas
jurídicas com mensalidade total ou parcialmente paga à
operadora pela contratante. Inclui também os contratos mantidos
por autogestão em que o beneficiário paga parcialmente a
mensal idade.

Coletivo sem patrocinador Planos contratados por pessoas
jurídicas com mensalidade integralmente paga pelo beneficiário
à operadora.
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Almeida, presidente da Abramge (no alto), e Vaz, diretor da AMB:reclamações

As organizações que
oferecem planos de saúde
Seguro de saúde Empresas ligadas ao sistema financeiro, que,
como não podem oferecer os serviços médicos, reembolsam os
gastos dos segurados.

Medicina de grupo Emgeral formadas por médicos e donos de
hospitais, são as mais comuns no mercado. Podem gerir planos
de saúde e oferecer serviços médicos.

Cooperativas médicas Associações de médicos e hospitais para
oferecer serviços de saúde.

Autogestão Organizações sem fins lucrativos com a carteira de
clientes totalmente vinculada a empregados ou a associados
de empresas e sindicatos de classe.



usuários aumentou de cerca de 38 milhões para 40,1 milhões de pessoas no mesmo período

tar a oligopolização e a criação de cartéis", diz o pesquisador do
Ipea. A preocupação é que no longo prazo restem poucas opera-
doras, de grande escala, prestadoras de atendimento em nível
nacional, que elevem os valores cobrados aos usuários e impri-
mam estilos similares de serviço, com baixo nível de qualidade.

Saneamento Mas entre os especialistas no assunto e os represen-
tantes do mercado, as posições são divergentes. Há quem acredi-
te que a existência de vastas carteiras de usuários, com giro de
grande volume de dinheiro, garantirá melhor atendimento, co-
bertura e preço. O diretor-presidente da ANS, Fausto Pereira dos
Santos, diz que o setor não caminha para a oligopolização, mas se
encontra num momento de saneamento, que resultará num mer-
cado mais saudável, com plena capacidade de atuação. "A área
privada de planos de saúde, apesar de contar com um grande
número de empresas, sempre foi concentrada, com pouquíssi-
mas empresas detentoras de um número grandioso de clientes, e
outras com pequenas carteiras:' Segundo Arlindo Almeida, da
Abramge, algumas medidas de regulação eram necessárias, mas
não deveriam ter sido tão profundas a ponto de interferir nos pi-
sos mínimos de atendimento. "Ficou muito caro contratar qual-
quer serviço particular de saúde, o que antes era possível em
planos só de consultas ou de atendimento ambulatorial:' Dessa
forma, diz ele, "a regulação gerou não só a concentração, mas
também a elitização dos planos, porque para a pessoa física, que
compra planos individuais, os preços ficaram impraticáveis".

Pela ótica dos prestadores de serviços - médicos, hospitais,
laboratórios -, a regulamentação foi amena no que diz respeito
às obrigações das empresas. A qualidade do atendimento foi
reduzida e, portanto, não se justificariam aumentos tão elevados

Contratos de diferentes épocas
Contrato novo Todos os contratos firmados a partir de l' de janeiro
de 1999 estão totalmente sujeitos às normas da ANS.

Contrato adaptado Contratos anteriores a 1999 foram adaptados
às novas normas por acordo entre o usuário e a operadora de
plano de saúde. A ANS tem controle sobre esse tipo de contrato.

Contratos antigos Os contratos antigos que não foram adaptados às
novas regras permanecem válidos, mas são intransferíveis, e suas
condições são garantidas apenas ao titular e aos dependentes já
inscritos. É permitida a inclusão de novo cônjuge e filhos. Segundo
decisão do Supremo Tribunal Federal, a ANS não tem ingerência
sobre esses acordos. Mas está proibida a suspensão de internações,
inclusive de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), e os reajustes para
usuários com mais de 60 anos de idade são controlados.

Principais inovações
da regulamentação
li Instituiu a necessidade de reservas técnicas

li Proibiu o requerimento de falência

li Impediu a suspensão de internações de doentes

li Instituiu limites de carência de 24 horas para os casos de
urgência e emergência, de 300 dias para partos, de 180 dias
para os demais casos e de 24 meses para doenças ou lesões
preexistentes não agravadas

li O reajuste de preço dos planos individuais passou a ser
determinado pela ANS

li Foram definidas as faixas etárias para a variação de preços

li Foram delimitadas as abrangências dos tipos de plano que serão
oferecidos:

Plano Ambulatorial Compreende consultas em número ilimitado,
exames complementares e outros procedimentos em ambulatórios,
consultórios e clínicas. Cobre atendimentos, exames e procedi-
mentos de urgência e emergência até as primeiras 12 horas, as-
sim como hemodiálises e diálise peritonia\, quimioterapia ambu-
latorial, radioterapia e hemoterapia ambulatorial.

Plano Hospitalar sem Obstetrícia Compreende o atendimento
em unidade hospitalar com número ilimitado de diárias, inclusive
em UTI, transfusões, quimioterapia e radioterapia, entre outros
procedimentos durante a internação. Entre eles estão exames com-
plementares, hemodiálises e diálise peritoniai e procedimentos
diagnósticos e terapêuticos em hemodinâmica, embolizações e
radiologia intervencionista, fisioterapia, e acompanhamento pós-
operatório de transplantados de rim e córnea. Inclui os atendimen-
tos de urgência e emergência que evoluírem para internação ou
necessários à preservação da vida, de órgãos e de suas funções.

Plano Hospitalar com Obstetrícia Além do oferecido no Plano
Hospitalar sem Obstetrícia, garante consultas, exames e procedi-
mentos no período pré-natal, bem como assistência ao parto e ao
recém-nascido durante os primeiros 30 dias de vida. O bebê ins-
crito como dependente no primeiro mês é isento de carência.

Plano Odontológico Compreende procedimentos em consultório:
endodontia, periodontia, exames radiológicos e cirurgias com
anestesia local.

Plano Referência Compreende todos os procedimentos clínicos,
cirúrgicos e os atendimentos de urgência e emergência, além dos
exames e dos procedimentos especiais previstos nos planos am-
bulatorial e hospitalar.
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Com 90% do mercado, 29% das operadoras movimentam cerca de 28 bilhões de reais

Distribuição dos beneficiários nos planos de saúde, em 2004
Um terço dos beneficiários está concentrado em 1,9% dos planos de saúde, metade deles está em 3,1%
dos planos e 90% em apenas 29% dos planos
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Fonte: Cadastro de Beneficiários e Operadoras. ANS/MS.

1.6 3.1 5.5 9.5
Percentual dos planos de saúde

16.1 29.0 100.0

nos preços. "Os prestadores de serviços vêm sendo maltratados
pelas operadoras. Não temos como negociar. Recebemos rea-
justes irrisórios pelos atendimentos prestados e, se existe muita
reclamação, somos descredenciados", diz Eduardo da Silva Vaz,
diretor de defesa profissional da Associação Médica Brasileira
(AMB). René Patriota, da Associação de Defesa dos Usuários de
Planos de Saúde, também entende que as normas poderiam ser
mais rígidas e defender melhor os direitos dos usuários. '1\ fisca-
lização da ANS é falha. Hoje existe até casa funerária que vende
planos de saúde. Nada é feito para proteger sobretudo as pessoas
com menos conhecimentos e de baixa renda:'

Projetos Vistos os problemas e as polêmicas, vamos às provi-
dências. A primeira delas: o governo federal estuda a abertura de
duas linhas de crédito para socorrer as operadoras de planos de
saúde. Uma delas, que provavelmente será administrada pelo
Banco do Brasil, seria para capital de giro. Faria empréstimos de
curto prazo com juros de aproximadamente 21% ao ano. A outra,
a ser gerida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES), financiaria aquisições e fusões de empresas.

A segunda providência, essencial, é que a ANS começou a rea-
1izarum levantamento completo a respeito da atuação das empre-
sas, como parte do Programa de Qualificação do Setor de Saúde
Suplementar. Avaliará as operadoras com base em quatro pa-
râmetros principais: atenção à saúde (atendimento e prevenção),
situação econômico- financeira, estrutura operacional e satisfação
do usuário. O trabalho será divulgado em etapas, até 2006, e será
atualizado permanentemente. Esse tipo de informação funciona
como forte incentivo à concorrência, uma vez que os clientes po-
derão consultar o índice antes de escolher uma operadora.
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A terceira providência é a promoção de maior integração
entre os serviços privados e as políticas públicas do Sistema
Único de Saúde (SUS) para a prevenção de problemas de saúde
e a promoção do bem-estar. "Queremos que as empresas não
sejam apenas intermediárias de recursos econômicos entre
clientes e prestadores de serviços, mas que cuidem da saúde dos
beneficiários", diz Santos, da ANS. Entre as exigências aventadas
estão a prevenção de doenças, a promoção de saúde e o trabalho
com grupos de risco. Essas práticas já são comuns nos chamados
planos de autogestão, como a Caixa de Assistência do Banco do
Brasil (Cassi). Os especialistas dizem que as políticas voltadas a
evitar doenças e promover bem-estar reduzem os gastos com
internação e consultas. Uma constatação elementar. a

e Saiba mais:
Agência Nacionai de Saúde Supiementar
www.ans.org.br

Associação de Defesa dos Usuários de Planos de Saúde
www.aduseps.org.br

Associação Médica Brasileira
www.amb.org.br

Associação Brasileira de Medicina de Grupo
www.abramge.com.br

Texto de discussão 1075 - "A reforma institucional do
mercado de planos de saúde: uma proposta para a cMação
de benchmarks". Carios Octávio Ockê-Reis
www.ipea.gov.br na seção de publicações

http://www.ans.org.br
http://www.aduseps.org.br
http://www.amb.org.br
http://www.abramge.com.br
http://www.ipea.gov.br
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~tech. Esse nome significa um compromisso brasileiro para que
.•...

, CIENCIA ETECNOLOGIA sejam ingredientes sérios na vida diária de todos.
o desenvolvimento de tecnologias remonta ao

alvorecer da espécie humana, a uma época em que a
linguagem, a consciência reflexiva e a capacidade de
manufaturar instrumentos evoluíram juntas. Por isso mesmo,
essa é a base do sistema mais popular de classificação
das Eras da Civilização, quando nossos ancestrais criaram
sucessivamente as condições para fazer o Bronze, o Ferro,
as Navegações, a Produção Seriada, culminando no recente
predomínio da Tecnologia do Conhecimento.

O ato de Inovar é uma resposta concreta aos desafios
da própria existência. E a velocidade com que a evolução
do conhecimento se projeta em todos os domínios do saber
é o resultado mais visível e direto dessa realidade.

A Atech é uma Organização brasileira trabalhando
para responder aos desafios da fronteira tecnológica.
Vivemos do conhecimento e dele retiramos o nosso
sustento. Escolhemos atuar na zona das aplicações
críticas, pois nela premia-se a inovação e a qualidade.

O Conhecimento Aplicado exerce um papel
fundamental na autonomia e soberania de cada país.
Esse é o caminho para domar as leis da natureza e, no
sentido prático, a ferramenta capaz de agregar valor a
quem a utiliza. Estamos presentes nos domínios mais
variados. Do controle do tráfego aéreo, primeira atividade
da maioria de nossos profissionais, aos desafios da
Saúde, da Segurança Pública, dos Transportes, da
Defesa e da Energia.

Neste momento, o Brasil tem uma oportunidade
excepcional para mostrar que está realmente disposto a
conquistar espaços na competição pacífica que mobiliza
inteligências e recursos em todos os Continentes. Para
começar bem essa jornada, nada como discutir de forma
sistemática e transparente as prioridades adotadas para
orientar e prestigiar quem batalha pelo Conhecimento.
Em nome do interesse nacional. Em favor do
desenvolvimento global.

Cltech
TECNOLOGIAS CRITICAS

www.atech.br

http://www.atech.br


POLíTICAS PÚBLICAS Como as aquisições governamentais poderão ser usadas
,

pode até ser mesmo dispensado de comu-
nicar a abertura de um processo de licita-
ção (leia o quadro na pág. 27). Segundo
Soares, sem contrariar as normas da Or-
ganização Mundial do Comércio (OMC),
o poder de compra governamental deveria
ser empregado para "regulamentar as ca-
racterísticas dos bens produzidos no país
e induzir o desenvolvimento tecnológico
se combinar duas exigências: a de comprar
a um preço conveniente e a de elaborar
uma boa especificação tecnológica do
produto". Seu trabalho, "Compras gover-
namentais: características das firmas in-

Um estudo feito por Ricardo Pereira
Soares, pesquisador do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea),em Bra-
sília, mostra que as empresas inovadoras,
com produtos de tecnologia diferenciada,
enfrentam dificuldades para vender ao go-
verno, e que 68,7% das compras federais
foram feitas com firmas especializadas em
produtos padronizados. O estudo avaliou
os fornecedores e Soares concluiu: "O go-
verno federal não utiliza seu poder de com-
pra para induzir a inovação e o desenvol-
vimento da capacitação científica e tecno-
lógica do parque industrial nacional e as
firmas que mais se beneficiam são as que
fizeram menos inovação".

A Lei n° 8.666 procurou moralizar o
processo. Impede que sejam colocadas
nas licitações condições que restrinjam a
competição ou que estabeleçam preferên-
cia por naturalidade, localização geográ-
fica, porte ou nacionalidade. Mas não per-
mite que a aquisição de bens e serviços
pelo setor público seja usada para finan-
ciar a pesquisa e o desenvolvimento. A prá-
tica é comum nos Estados Unidos, onde
um fornecedor com potencial de inova-
ção tecnológica tem a possibilidade de re-
ceber pagamento antecipado, no momen-
to em que é feito o pedido, e o governo

Fernandes Jr" de Brasília'Por Otton

o poder de compra do
overno

O governo federal é o maior con-
sumidor do Brasil. No ano pas-
sado comprou 1,5 bilhão de
reais em remédios e meio bilhão

de reais em livros, especialmente didáti-
cos. A bagatela de 108 milhões de reais foi
destinada à aquisição de nada menos que
1.058.719 cartuchos para impressoras.
Isso apenas na administração direta, sem
contar as empresas estatais. Somente a
Petrobras adquiriu 1,85 bilhão de dólares
em bens e serviços durante 2004, incluin-
do encomendas de plataformas de explo-
ração que podem valer um bilhão de dó-
lares cada (veja gráfico na pág. 29). Estima-
se que as compras dos três níveis de gover-
no, somados os 5.560 municípios, os 27
estados e a área federal, sejam da ordem
de 120 bilhões de reais, algo em torno de
6,7% do Produto Interno Bruto (PIB). O
poder gigantesco, entretanto, não tem si-
do usado para fortalecer micro e peque-
nas empresas, para favorecer o desenvol-
vimento regional ou incrementar o pro-
cesso de inovação tecnológica. A camisa-
de-força da Lei nO8.666, de 1993, que rege
as compras governamentais, impede qual-
quer tipo de direcionamento. O vencedor
é aquele que oferece o menor preço, o que
nem sempre é sinônimo de qualidade.
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para fomentar o desenvolvimento tecnológico e apoiar pequenas empresas nacionais

dustriais e participação das que inovam",
será publicado em breve.

Escala É intenção do governo adequar a
legislação à Política Industrial, Tecno-
lógica e de Comércio Exterior, para que
ela sirva como instrumento para o desen-
volvimento tecnológico e o apoio a micro
e pequenas empresas. A Organização das
Nações Unidas (ONU) avaliza iniciativas
como essa. Defende que "os governos
precisam promover empreendimentos na
área de ciência, tecnologia e inovação por
meio de compras governamentais e in-

centivos tributários, com um enfoque es-
pecial no estímulo à expansão de negó-
cios pequenos e médios", como propôs
em janeiro o grupo de especialistas da
força-tarefa sobre ciência e tecnologia do
projeto Objetivos do Milênio. O poder de
fogo das aquisições governamentais é
mesmo assombroso. A construção de mais
uma usina nuclear, para a produção de
energia elétrica, pode gerar uma onda de
negócios com um alcance enorme e criar
condições para que todo um leque de
fornecedores ganhe economia de escala. A
Lei nO 8.666, entretanto, regula a COI1S-

trução de uma usina hidrelétrica da mes-
ma forma que a instalação de um apare-
lho de ar-condicionado na parede de um
escritório - como se seus efeitos para o
país como um todo fossem semelhantes.

Há algumas exceções, como os equipa-
mentos sofisticados de uso militar, caso em
que as regras são mais flexíveis. O Minis-
tério da Aeronáutica, por exemplo, contra-
tou a Embraer para modernizar seus 46
aviões de caça F5 BR, um negócio de 285
milhões de dólares. A reforma dará mais 15
anos de vida útil às aeronaves. Os equipa-
mentos eletrônicos da chamada aviônica
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Estima-se que as compras dos municípios, dos estados e da área federal somadas
I

são fornecidos pela empresa israelense
Elbyts Systems, mas a Força Aérea
Brasileira (FAB) estabeleceu no edital que
deveria haver uma compensação por
parte do fornecedor. Assim, a Elbyts
adquiriu a Aeroeletrônica, empresa bra-
sileira localizada em Porto Alegre, que es-
tá recebendo investimentos de dez mi-
lhões de dólares para funcionar como cen-
tro de manutenção de toda a frota da FAB.
Com isso, uma tecnologia de ponta que os
brasileiros desconhecem aportará no país,
e profissionais de alta qualificação serão
treinados para lidar com ela.

Outro exemplo foi o contrato firmado
para a aquisição de novos aviões de trans-
porte para a FAB, em que a fornecedora, a
Casa da Espanha - pertencente ao grupo
EADS, controlador da montadora das
aeronaves européias Airbus -, ofereceu a
contrapartida de adquirir 30 milhões de
dólares em peças e partes de fornecedores
brasileiros. As compras de aviões com-
põem o programa de modernização da
capacidade de controle do espaço aéreo. E
incluem os caças que substituirão os ve-
lhos Mirage, cuja vida útil está esgotada.
As aquisições da FAB sempre implicam
em contrapartidas na importação de
bens, serviços ou tecnologia, que pode
envolver licenciamento ou transferência
de conhecimento, produção de parte dos
equipamentos no Brasil, investimentos ou
formação de pessoal técnico. Em certos
casos, é possível beneficiar também insti-
tuições de pesquisa existentes no Brasil.
Há, porém, nas Forças Armadas brasi-
leiras e na comunidade científica, críticos
dos acordos de compra de equipamento
de alta tecnologia, de uso militar ou civil,
com cláusulas de compensação (of! set).
Seu argumento é que eles impedem que o
ciclo completo, desde a pesquisa até a
produção, seja desenvolvido no Brasil e
bens e serviços considerados estratégicos
deveriam ser reservados para a criação e a
produção nacional. Alguns oficiais da
Aeronáutica defendem, por exemplo, que
os novos caças deveriam ser totalmente
brasileiros.

Variação (em %)

29,0

29,1

27,2

25,1

17,4

18,3

16,9

11,5

5,7

11' 2,2

2004

2004

2001

Fontes: Minislério do Planejamento/Secretaria de logislica e Tecnologia da Informação

2001

2004

2001

A melhor oferta
o governo usa mais leilões para efetuar suas compras

2001

Modalidade de compra (em %)

Pregão

Dispensa de licitação

Inexibilidade de licitação

Concorrência

2004
I

Tomada de preços

5,3

5,3

Concorrência internacional
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cheguem a 120 bilhões de reais, ou cerca de 6J% do P,roduto Interno Bruto(PIB)

Defesa Outro projeto na área militar des-
perta enorme interesse de empresas e cen-
tros de pesquisa, que aguardam o lança-
mento da Política Nacional da Indústria
de Defesa (Pnid) e do conseqüente rea-
parelhamento das Forças Armadas, cuja
meta é reduzir a dependência da impor-
tação de equipamentos e tecnologias. A
Pnid definirá produtos e serviços consi-
derados estratégicos, bem como a lista das
empresas fornecedoras. Pretende-se pri-
vilegiar o aspecto técnico na licitação, sem
correr o risco de privilegiar fornecedores.
Espera-se que a indústria bélica brasileira
seja fortalecida, a exemplo do que aconte-
ceu com a Embraer, impulsionada pelas
encomendas da FAB.
O brigadeiro Antônio Hugo Chaves,

ex-diretor do departamento de logística
do Ministério da Defesa, é engenheiro
eletrônico formado pelo Instituto Tecno-
lógica da Aeronáutica (ITA) (leia entre-
vista com Michal Gartenkraut, reitor do
ITA, na pág. 8) e acaba de assumir o Co-
mando Aéreo Regional, sediado em Be-
lém do Pará. Ele lembra que a indústria
bélica brasileira chegou a exportar 1,5 bi-
lhão de dólares anuais na década de 80,
quando ganhou escala graças às enco-
mendas das Forças Armadas. Em 2004 as
exportações nessa área somaram apenas

Farmácia pública
Evolução do volume de aquisição
de medicamentos pelo governo
em milhões de reais

2000 671
2001 830,3
2002 986,8
2003 995,7
2004 1.507,3
2005 1.596,3

Fontes: Secretaria de Ciência. Tecnologia e Insumos
Estratégicos do Ministério da Saude

284 milhões de dólares. E dá um bom
exemplo de como aquisições de uso mili-
tar podem lomentar o progresso tec-
nológico: "A encomenda de software de
controle do tráfego aéreo brasileiro junto
a uma empresa nacional permitiu o de-
senvolvimento de novos processos e pro-
gramas e de um serviço que passou a ser
exportado". Produtos e serviços de amplo
uso civil nasceram de encomendas mi-
litares, como é o caso da internet, cuja im-
plantação foi financiada pelo Depar-
tamento de Defesa, ou do sistema global
de geoposicionamento. "A Lei nO8.666 é
muito boa, mas precisa ser flexibilizada
para fomentar novas tecnologias", diz o
brigadeiro.

Leilão O governo federal começa a se
movimentar nessa direção e a iniciativa fi-
cou a cargo da Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão. É
ali que se gerenciam as compras feitas pela
administração direta federal, pelas autar-
quias e fundações, cujo valor alcançou 15
bilhões de reais em 2004. Uma primeira
etapa implica mudanças na lei das licita-
ções que deixará ao abrigo da Lei nO8.666
apenas as contratações de bens e serviços
não-comuns, como obras públicas e ser-
viços de consultoria especializada (leia
quadro na pág. 30). As demais aquisições,
inclusive de serviços de manutenção pre-
dial, seriam regidas pela Lei nO 10.520, de
2002, que admite o uso de leilões, ou pre-
gões, até via internet. Assim o processo fica
muito mais ágil, com economia substan-
cial para o comprador. Toda a documen-
tação pode ser fornecida por meios ele-
trônicos e vale o que está determinado na
lei do pregão: primeiro se verifica quem
oferece o melhor preço e depois é que se
confere a habilitação formal e o atendi-
mento às exigências técnicas e de docu-
mentação do vencedor. O processo é jus-
tamente o inverso do previsto na lei das
licitações.
A expectativa de Rogério Santanna,

secretário de Logística e lecnologia da In-

A perspectiva
internacional

o regulamento de aquisições
federais dos Estados Unidos (Federal
Acquisition Regulation - FAR) tem duas
mil páginas. E. por incrível que possa
parecer, logo na abertura dá clara
liberdade ao administrador para se
desviar das normas do documento, pa-
ra não asfixiar as opções de melhor
atender às necessidades em constante
evolução. Isso posto, estabelece nor-
mas que favorecem empresas contro-
ladas por mulheres, por veteranos de
guerra e por deficientes no forneci-
mento ao governo federal. Aquisições
de até 100 mil dólares são reservadas
a pequenas empresas. O parágrafo
5,202 define as situações em que a
administração é dispensada de divul-
gar um processo de aquisição, inclu-
sive por razões de segurança nacio-
nal. Quando se trata de impulsionar a
pesquisa e o desenvolvimento do co-
nhecimento e da tecnologia nacional,
também pode haver dispensa de comu-
nicação e licitação, especialmente em
caso de soluções inovadoras. O pará-
grafo 6.302-6 dá proteção aos for-
necedores locais por razões de segu-
rança nacional. Mesmo que os resulta-
dos efetivos de pesquisa e desenvolvi-
mento de novas tecnologias, e de ino-
vação de produtos e processos, sejam
desconhecidos e imprevisíveis, as
aquisições são liberadas.

Na União Européia não há meca-
nismos que privilegiem setores econô-
micos específicos, porém países po-
dem estabelecer exceções para itens
considerados de segurança nacional.
Na Grã-Bretanha, por exemplo, com-
pras militares podem ser dispensadas
de concorrência e de comunicação ao
público. Em contratos de valor supe-
rior a dez milhões de libras é exigida
a participação de empresas locais,
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A ONU recomenda compras e incentivos tributários dos governos em ciência,

Navio da Petrobras, empresa que compra cerca de 1,8 bilhão de dólares por ano

formação, é que a mudança resulte em
grande redução do tempo de contratação
e de custos. Até porque a Lei n° 8.666 per-
mite que empresas derrotadas entrem
com recursos por causa de uma vírgula
incorretamente colocada no edital de lici-
tação e atrasem todo o processo. A altera-
ção possibilitará também uma boa eco-
nomia para os fornecedores. Primeiro
porque a documentação poderá ser re-
passada por meios eletrônicos - o que
simplifica os procedimentos burocráticos
- e depois porque caberá ao comprador
verificar se existe alguma pendência fiscal.
A consulta por meio eletrônico, para veri-
ficar se o vencedor na fase de preço tem
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pendências com a Previdência Social,
com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço ou com a Receita Federal, dispen-
sa a apresentação de certificados. Segun-
do Santanna, o novo projeto de lei está na
Casa Civil da Presidência da República e
depende de negociação no Congresso que
facilite sua tramitação. A tarefa não será
fácil. Existem 85 projetos de alteração na
Lei das Licitações nos escaninhos do
Legislativo.

Pequenas Em outra frente, o governo fe-
deral propõe vantagens para as micro e
pequenas empresas nas compras governa-
mentais, seguindo o exemplo dos Estados

Unidos (leia quadro na pág. 27).A modifi-
cação terá de ser feita por emenda consti-
tucional e ficará abrigada na Lei Geral so-
bre empresas de pequeno porte, que está
em fase de consulta pública, depois de ter
seu arcabouço montado pelo Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas (Sebrae). Se aprovada, todas as
compras de bens e serviços de até 80 mil
reais ficarão reservadas às micro e peque-
nas empresas, que também serão benefi-
ciadas pela desburocratização de procedi-
mentos e pela possibilidade de participar
do processo através de leilão via internet.
A proposta de Lei Geral do governo de-
fine as faixas de faturamento anual para
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tecnologia e inovação, para a expansão de pequenos e médios negócios

enquadramento: até 480 mil reais para
micro e até 3,6 milhões para pequenas, e é
mais generosa do que a elaborada pelo
Sebrae, que reserva às micro e pequenas
empresas as compras governamentais de
até 50 mil reais.

Santanna informa que outra mudança
na Lei n° 8.666 permitirá a subcontrata-
ção para obras públicas, no valor de até
300 mil reais, de pequenas empresas lo-
cais, com o objetivo de fomentar o desen-
vo1vimento regional. O Sebrae vai mais
longe nessa direção e deseja que 25% de
todas as obras públicas, desde a reforma
de um prédio até a construção de uma
usina hidrelétrica, sejam subcontratadas
de empresas de pequeno porte, como in-
forma Ricardo Tortorella, consultor da ins-
tituição. Mas há os que se opõem à idéia.
É o caso de Luis Fernando Reis, presidente
do Sindicato Nacional da Indústria da
Construção Pesada (Sinicom). Ele acha
absurda a obrigação legal de subcontra-
tação de obras públicas de empresas de
pequeno porte, pois isso eliminaria a res-
ponsabilidade técnica do construtor ou
do consórcio vencedor da licitação.

disso, pretende usar seu poder como con-
sumidor para fortalecer o desenvolvimen-
to tecnológico do parque industrial bra-
sileiro. Uma das maneiras de produzir esse
resultado seria estender a exigência de
contrapartidas aos vencedores de qual-
quer tipo de licitação internacional, pro-
cedimento usado atualmente apenas na
compra de equipamentos de uso militar.
"Poderíamos exigir que o vencedor de uma
licitação internacional de remédios fizesse
a compra de parte dos componentes no
Brasil, ou transferisse tecnologia a empre-
sas nacionais", defende Santanna.

Guilherme Emrich, presidente da em-
presa de biotecnologia Biomm, de Minas
Gerais, acha a proposta de Santanna um
avanço, mas defende mudanças maiores.
'}\ biotecnologia assumirá um papel cada
vez mais importante na produção de fár-
macos e as compras de remédios pelo
Sistema Único de Saúde (SUS) podem ser
usadas para fortalecer o setor", diz. É o
que faz o governo norte-americano, que
gasta cerca de 7 bilhões de dólares em me-
dicamentos e destina 3% desse valor ao

incentivo à pesquisa e ao desenvolvimen-
to do setor de medicamentos, informa
Emrich. Para isso, a Lei n° 8.666 teria de
ser modificada, permitindo que critérios
ligados à competência tecnológica, além
do preço, fossem incluídos no edital de
licitação. A atual legislação possibilita dis-
pensa ou inexigibilidade de licitação, com
critérios bem definidos, quando, por
exemplo, existe apenas um fornecedor do
produto ou serviço. Em 2004,43,4% das
aquisições do governo foram feitas nessas
duas modalidades (veja tabela na pág. 26).

No entanto, para evitar favorecimentos ou
impugnações, o enquadramento dos con-
tratos nas regras que dispensam licitação
tem de ser cuidadoso, deve ser feito por
técnicos de alta competência, que são es-
cassos nas cerca de três mil unidades de
compra da administração direta, das fun-
dações e autarquias.

Petrobras Mesmo uma empresa do porte
da Petrobras, que conta com equipe alta-
mente especializada na aquisição de bens
e serviços, teve de se livrar das amarras da

o poder de compra da Petrobras
Decreto presidencial de 1996 permite que a estatal

priorize os fornecedores nacionais em suas compras
(em milhões de dólares)

• Compras da Petrobras no mercado externo • Compras da Petrobras no mercado interno

200420032002200120001999

Fonte:Petrobras

Reforma A Lei nO8666 foi concebida para
regulamentar a contratação de grandes
obras públicas. Tem 682 artigos com ri-
gorosas especificações aplicadas indis-
criminadamente. Segundo Loreni Foresti,
diretora da Secretaria de Logística e Tec-
nologia da Informação, a reforma faz o
maior sentido. Para ela, o uso do pregão
simplifica o processo de aquisição de bens
comuns. A modalidade já responde por
29% das compras da administração dire-
ta, das autarquias e fundações do governo
federal (veja tabela na pág. 26) e permite
economia de até 30%, em comparação
com a licitação tradicional, no caso de
bens e serviços comuns.

O governo decidiu fatiar as mudanças
no processo de compras públicas, entre a
Lei Geral das Pequenas e Médias Empre-
sas e a proposta de reservar o rigor da Lei
n° 8.666 apenas para obras públicas e ser-
viços de consultoria especializada. Além
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A administração já faz 29% das compras em leilões, com economia de até 30%

Mudanças
em gestação

ttI A Lei n° 8.666 regulamentará ape-
nas a contratação de bens e serviços
não comuns, como obras públicas ou
consultoria especializada.

ttI A contratação de bens comuns
ficará abrigada na Lei n° 10.520, do
Pregão.

ttI Licitações de até 80 mil reais
ficarão reservadas às micro e peque-
nas empresas.

ttI Vencedores de concorrências de
obras públicas poderão subcontratar
pequenas empresas.

ttI Haverá a possibilidade de inver-
são de fase em todas as modalidades
de contratação: as propostas serão
abertas, o fornecedor será definido,
e só depois será verificada sua ha-
bilitação,

ttI Serão permitidas as licitações
internacionais por pregão presencial
ou eletrônico.

ttI Meios eletrônicos e a internet
poderão ser utilizados em todos os
procedimentos licitatórios, inclusive
em propostas e na apresentação de
documentos de habilitação.

ttI Será criado o Cadastro Nacional
de Registros de Preços, administrado
pela União, um banco de dados com
a normatização de produtos e
serviços e de preços de venda para
os órgãos públicos em todos os
níveis da Federação.

ttI Os processos de recursos serão
simplificados,
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Lei nO8.666 e usar uma regulamentação
interna do processo de compras, para não
perder competitividade. Isso foi possível
com a edição de um decreto presidencial
em 1996. A partir daí a Petrobras pôde
priorizar fornecedores nacionais. E assim
a Plataforma de Exploração P-5 I, no va-
lor de 800 milhões de dólares, está sendo
fabricada no Brasil com 65% de compo-
nentes e serviços comprados de empresas
brasileiras. Em 2004 as aquisições da es-
tatal giraram em torno de 6,8 bilhões de
reais, dos quais 85% foram gastos no mer-
cado nacional (veja gráfico na pág. 29).

Além de privilegiar a produção local, a
empresa estabelece critérios mais sofisti-
cados para escolher o fornecedor de cer-
tos bens. Especifica, por exemplo, a vida
ütil, o custo de manutenção e o desempe-
nho do produto, além de seu preço básico.

As medidas tomadas pela Petrobras
têm bons resultados, mas ela enfrenta
problemas. Lucas Furtado, procurador-
geral do Ministério Püblico no Tribunal
de Contas da União (TCU), em Brasília,
diz que a empresa corre o risco de perder
uma ação judicial, pois um dos concor-
rentes derrotados na escolha do monta-
dor de uma plataforma contesta a decisão
na Justiça. E há outras contestações feitas
pelo próprio TCU. Para o procurador, a
Lei n° 8.666 está desatualizada, "precisa ser
modificada para dar mais agilidade ao ad-
ministrador püblico, atender aos interes-
ses mais gerais do Estado e oferecer van-
tagens para as pequenas empresas". Ele
entende que a proposta de enquadrar a
compra de produtos e serviços de caráter
comum na Lei do Pregão é um avanço,
pois permitirá encerrar uma concorrên-
cia em duas semanas.

Transparência O Congresso Nacional já se
prepara para acolher as mudanças na Lei
de Licitação. No ano passado, o então pre-
sidente da Câmara dos Deputados, João
Paulo Cunha, convidou o deputado Sérgio
Miranda (PCdoB-MG) para presidir uma
comissão a ser criada para examinar a pro-
posta quando ela for enviada ao Congresso.

'1\s compras governamentais são um tema
relevante, tanto é que aparecem em todos
os acordos internacionais e hoje existe a
compreensão de que podem se transfor-
mar em instrumento de desenvolvimento
tecnológico para o país", diz Cunha. '1\ Lei
de Licitação tem de estar ancorada num
projeto de desenvolvimento. Hoje se baseia
apenas no aspecto ético e moral, pois foi
criada num momento em que havia gran-
de preocupação com a corrupção na admi-
nistração püblica:'

Para garantir a transparência e a lisura
será necessário definir quais os produtos
e serviços têm dimensão estratégica. É as-
sim que acontece nos Estados Unidos,
onde a administração püblica estabelece
com clareza o que será estratégico dentro
de 20 anos, onde tecnologia de ponta é as-
sunto de segurança nacional e certos pro-
dutos e serviços não podem nem sequer
ser exportados. A informação é do cien-
tista da computação Fuad Gattaz Sobri-
nho. No Brasil, um primeiro movimento
nesse sentido foi dar liberdade para que
instituições püblicas de pesquisa transfi-
ram tecnologia a empresas, sem processo
licitatório. A novidade veio no bojo da Lei
de Inovação, aprovada no final de 2004.
Agora, o governo começa a negociar uma
segunda rodada de mudanças. Como to-
do processo de transformação e moderni-
zação, esse também não será fácil. a
• Gom G1arissa Furtado

Esta matéria é a primeira de uma série de
seis. Elas abordarão temas que serão dis-
cutidos na 3' Conferência Nacional de
Ciência, Tecnologia e Inovação (CNCTI),
marcada para outubro, em Brasília. Mais
informações sobre a conferência estão
disponíveis na internet, no endereço
www.desafios.org.br/confe renc ia

Apoio
--...,

http://www.desafios.org.br/confe
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Prédio sede da ONU na ilha de
Manhattan, em Nova York

adaptá-Ia ao's novos tempos, O Brasil espera ganhar importância no cenário internacional
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Hoje há mais de 40 países envolvidos em conflitos violentos, mais de 40 milhões de

Propostas de mudança
do Conselho de Segurança da ONU
Modelo A
Cria seis novos assentos permanentes, sem direito a veto, e três novos assentos não-permanentes,
com ocupação por dois anos, sem direito a renovação. Os assentos serão distribuídos conforme tabela abaixo

Assentos
Número permanentes Novos assentos Assentos

Região de países existentes permanentes não-permanentes Total

África 53 O 2 4 6

Ásia e Pacífico 56 1 2 3 6

Europa 47 3 1 2 6

Américas 35 1 1 4 6

Total 191 5 6 13 24

Modelo B
Não cria nenhum novo assento permanente. Cria oito assentos não-permanentes, renováveis, com ocupação
por quatro anos, e um assento não-permanente, não renovável, com ocupação por dois anos. Os assentos serão
distribuídos conforme tabela abaixo

Assentos Assentos Assentos
Número permanentes não-permanentes não-permanentes

Região de países existentes oito anos quatro anos Total

África 53 O 2 4 6

Ásia e Pacífico 56 1 2 3 6

Europa 47 3 2 1 6

Américas 35 1 2 3 6

Total 191 5 8 11 24

•

diz. "Defendi essa linha. O outro modelo é
confuso e não resolve a questão. Cria vaga
de membro semi permanente:' Baena
Soares participou do Comitê de Notáveis,
que elaborou propostas de reforma para a
ONU e aboliu o direito ao veto, "recomen-
dando que ele seja usado com restrição e
limitação em casos relacionados à paz e à
segurança internacional".

As propostas em discussão têm uma
novidade, elas admitem "uma revisão da

Fonte: ONU
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decisão sobre a reforma do Conselho de
Segurança após certo período, o que abre
a possibilidade de ajustes na composição
do órgão - e talvez uma rediscussão da es-
pinhosa questão do veto - dentro de, di-
gamos, dez ou 15 anos. Embute-se, assim,
na própria reforma, um mecanismo au-
tomático de autocorreção - caso ela se
faça necessária -, o que não existia na
Carta de 1945", explica o ministro das
Relações Exteriores, Celso Amorim.

Cúpula A decisão sobre o aumento de as-
sentos permanentes no Conselho de Se-
gurança será, com certeza, assunto fre-
qüente em todos os encontros e reuniões
que antecederão a cúpula de líderes mun-
diais, marcada para acontecer entre 14 e 16
de setembro em Nova York.Mas, além dis-
so, entrarão em discussão outras propos-
tas de Annan. O texto do secretário-geral
da ONU foi apresentado ao público no dia
21 de março. Com o título "Uma liberdade
mais ampla: rumo a segurança, desen-
volvimento e direitos humanos para to-
dos", propõe diversas providências. Entre
elas, as seguintes:

• A aceleração do cumprimento dos
Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio (ODM), com os quais os
líderes se comprometeram em 2000,
até 2015.

• A criação de uma nova Comissão
Intergovernamental para a Constru-
ção da Paz em situações de pós-con-
flitos, de forma a evitar fracassos co-
mo o que ocorreu no Congo, quan-
dos os soldados da ONU foram alvo
de numerosos protestos da popula-
ção por não terem evitado a ação vio-
lenta de rebeldes.

• A substituição da Comissão de Di-
reitos Humanos por um Conselho
menor e com membros eleitos, mais
eficaz e influente .

• A aprovação de uma convenção con-
tra o terrorismo baseada em clara e
consensual definição do tema.

• A elaboração de um pacote de medi-
das relacionadas aos direitos huma-
nos, entre elas a simplificação da bu-
rocracia exigida para que o Conselho
de Segurança possa intervir em paí-
ses por causas humanitárias em face
de genocídios, limpeza étnica e cri-
mes contra a humanidade.

• A expansão do Conselho de Segu-
rança para torná-lo mais representa-
tivo e compatível com a realidade
geopolítica atual.

• E ações para dar mais eficiência e
flexibilidade ao secretariado da ONU.



portadores do vírus HIV e mais de um bilhão de pessoas vivendo em extrema pobreza

Reunião do Conselho de Segurança da ONU:atualmente, há apenas cinco países-membros permanentes com direito a veto. A reforma quer ampliá-lo

As idéias são semelhantes às 101 pro-
postas formuladas pelo Comitê Inter-
nacional de Notáveis e apresentadas em
novembro do ano passado. Também fo-
ram baseadas em outro relatório sobre a
Declaração do Milênio e os ODM (leia re-
portagem na pág. 40), que estabelecem a
meta de reduzir à metade a pobreza ao
longo da próxima década. Isso dependerá
dos países em desenvolvimento, que de-
vem implementar planos nacionais de
ação, e dos países desenvolvidos, cujo
compromisso é doar 0,7% do PIB até
2015. O secretário-geral da ONU quer que
as reformas sejam aprovadas na cúpula de
líderes antes da Assembléia-Geral que
marcará os 60 anos da organização.

Desde os debates em 2002 e 2003 so-
bre a Guerra do Iraque, Kofi Annan, que
deixará o cargo em 2006, deseja reformar
a entidade e atualizá-la. Nos últimos tem-
pos a agenda internacional incorporou
muitos novos desafios. Entre eles a inten-

sificação do terrorismo, o aumento do de-
sequilíbrio de poder entre os Estados, mais
de 40 países envolvidos em conflitos vio-
lentos, 12 milhões de pessoas refugiadas,
muitas vítimas de crimes de guerra e con-
tra a humanidade, 20 milhões de mortos
por Aids, mais de 40 milhões de porta-
dores do vírus HIV e mais de um bilhão
de pessoas vivendo em extrema pobreza.
Annan pretende dar mais poder ao Con-
selho Econômico e Social (Ecosoc), o úni-
co órgão das Nações Unidas que coordena
as atividades das agências especializadas e
se relaciona com as organizações não-go-
vernamentais (ONGs).

. Credibilidade Este ano é considerado de-
cisivo para a ONU, que tenta se recuperar
das divergências causadas pela invasão do
lraque liderada pelos Estados Unidos e pe-
lo escândalo de corrupção no programa
Petróleo por Alimentos. O desafio da re-
forma é restabelecer a confiança na orga-

nização e voltar a engajar Washington no
processo multilateral. Segundo o presi-
dente norte-americano George W. Bush, o
relatório de Annan tem "algumas idéias
construtivas" - o que é um sinal alentador.

Outros problemas afetaram a credibili-
dade da ONU no correr dos anos. A dete-
rioração do respeito aos direitos humanos,
expressa nos genocídios em Ruanda e em
Darfur, no Sudão, bem como as inúmeras
guerras registradas desde a criação da Or-
ganização, em 1945, colocaram em xeque
sua capacidade para a resolução de ques-
tões fundamentais. A redução dessas fa-
lhas é uma das motivações das reformas.
A proposta que está provocando maior
mobilização é a que envolve o Conselho
de Segurança, cuja ampliação tem por ob-
jetivo dar maior equilíbrio às decisões so-
bre como lidar com as ameaças dos novos
tempos. Mas há outras.

O coordenador residente da ONU no
Brasil, Carlos Lopes (leia artigo na pág. 39),
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Kofi Annan quer a convenção antiterrorismo concluída até setembro de 2006

Annan: a ausência de consenso não deve ser desculpa para postergar a reforma

que também representa o Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento
(Pnud), acha que "o relatório é imparcial,
mas é importante que seja discutido em
bloco pelos países" porque há posições que
não agradarão a todos. Um exemplo é a
definição de terrorismo. O documento não
contempla o terrorismo de Estado. Isso vai
desagradar aos árabes, preocupados com
Israel. O Comitê Internacional de Notáveis
definiu o terrorismo como "qualquer ação
com a intenção de causar a morte ou sérios
danos corporais a civis ou a não-comba-
tentes, quando o propósito de tal ato, por
sua natureza ou contexto, for o de intimidar
a população ou forçar um governo ou uma
organização internacional a fazer, ou a se
abster de fazer, algo".

O relatório de Annan propõe a aceitação
do fato de que "o uso da força por Estados
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já é completamente regulado pelas leis in-
ternacionais. E o direito de resistir à ocu-
pação deve ser entendido em seu verdadeiro
significado. Não pode incluir o direito de
deliberadamente matar civis". A intenção
do secretário é que a convenção antiterro-
rismo, que já vem sendo discutida há algum
tempo, seja concluída até setembro de 2006.
Mas há muitos desentendimentos em torno
de termos. A convenção vai tentar condenar
e proibir os atentados suicidas, e alguns
países temem que a formulação do docu-
mento termine por classificar como crime
a resistência à ocupação estrangeira.

Direitos humanos Outras controvérsias
envolvem os direitos humanos. A Comis-
são de Direitos Humanos seria substituí-
da por um conselho menor, que se torna-
ria o principal órgão das Nações Unidas,

com membros eleitos diretamente pela
Assembléia-Geral, por maioria de dois
terços. As intervenções com finalidade hu-
manitária seriam facilitadas caso as autori-
dades nacionais não fossem capazes de
salvaguardar seus cidadãos e os métodos
diplomáticos e humanitários usados pela
comunidade internacional para proteger
populações civis se mostrassem insufi-
cientes. Além disso, o Conselho de Segu-
rança teria o direito de usar a força mili-
tar, inclusive preventivamente, para pre-
servar a paz e a segurança em casos de
genocídio, limpeza étnica e outros crimes
contra a humanidade. Muitos países em
desenvolvimento não gostam da idéia de
a ONU ter "responsabilidade" de intervir
para proteger civis de genocídios e outras
atrocidades. Segundo eles, a proposta fere
o princípio da soberania.

"Isso mostra que os países desenvolvi-
dos querem a internacionalização das fun-
ções do Estado em áreas como Justiça e di-
reitos humanos. Os países em desenvolvi-
mento precisam de mais tempo para con-
solidar a democracia e desenvolver um
Estado de direito", diz Ana Flávia Barros
Platiau, professora do Instituto de Rela-
ções Internacionais da Universidade de
Brasília (UnB). Os países ricos, segundo
ela, exigem políticas públicas transparen-
tes e respeito aos direitos humanos e ao
meio ambiente, o que tem condicionado a
transferência de recursos e tecnologia, co-
mo está previsto nos Objetivos de Desen-
volvimento do Milênio. "Os países do Sul
precisam de um tempo para se adequar às
exigências e isso causa desconfiança, co-
mo se viu na conferência Rio + lO,a cúpu-
la mundial sobre desenvolvimento susten-
tável realizada em Johannesburgo, que foi
um fracasso político". Autora de artigos
como "A morte da ONU com a nova
Guerra Fria?", de março de 2003, e de tra-
balhos de pesquisa sobre a visão que os
países em desenvolvimento têm das Na-
ções Unidas, ela acrescenta: "Tenho a im-
pressão que a reforma, se passar, será va-
ga. Não vai ser uma reforma, mas uma
maquiagem". Tomara que não. (j)



Carlos L o p e s

o ano das oportunidades

'J\s Nações Unidas
precisam se adaptar

às novas prioridades
e ao mundo de hoje.

Devem mostrar que,
como instituição

de referência,
seus valores éticos e

sua ação estão
acima de qualquer
suspeita. Por isso é

importante reforçar
e não fustigar esse

patrimônio comum"

O secretário-geral das Nações Unidas,
Kofi Annan, descreveu o ano passado
como "annus horribilis". Referia-se aos
dilemas levantados pela Guerra no Ira-

que e às suas conseqüências relativas à quebra de
consenso no Conselho de Segurança. Em 2005,
as alegações sobre o Programa Petróleo por Ali-
mentos dominam as discussões da Organização.

Esses momentos difíceis coincidiram com
um período de reflexão único na história das
Nações Unidas. O secretário-geral instituiu um
Painel de Alto Nível sobre Ameaças, Desafios e
Mudança, pois acreditava que a Organização
chegara a uma encruzilhada: poderia vir a res-
ponder aos novos desafios ou erodir na discór-
dia entre os Estados e o unilateralismo. Kofi
Annan comissionou ainda o Projeto do Milênio,
cujo mandato é propor estratégias para alcançar
os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
(ODM). Foram criadas forças-tarefa compostas
de mais de 265 especialistas. O projeto apresen-
tou suas conclusões no documento "Investindo
no desenvolvimento: um plano prático para
atingir os Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio", entregue ao secretário-geral no início
do ano.

Além da reflexão e do debate impulsionados
por ambos os relatórios, a expectativa de revisão
de cinco anos da Declaração do Milênio e o re-
latório lançado pelo secretário-geral prepara-
ram o ambiente para a reforma. Sessenta anos
após a criação da ONU, este é o ano das oportu-
nidades. Mas 2005 não começou bem. O tema
Petróleo por Alimentos afetou a imagem da Or-
ganização e o debate público não faz justiça às
suas contribuições nas áreas humanitária e de
desenvolvimento.

A quatro meses da Cúpula de Setembro para
avaliar o progresso na implementação dos ODM,
ainda há tempo para dar a volta por cima e recap-
turar o espírito da Declaração do Milênio. Foi
com esse intuito que o secretário-geral produziu
o relatório "In Larger Freedoll1", que propõe de-
cisões realistas a serem tomadas pelos líderes
mundiais. O documento é o resultado de um
conjunto de compromissos políticos cuidadosa-

mente elaborados e factíveis; e sugere reformas
institucionais com os ingredientes necessários a
um pacto global. Para Kofi Annan, precisamos
de um acordo para enfrentar os problemas de
desenvolvimento, de segurança e de direitos hu-
manos: "Dependendo da riqueza, da geografia e
do poder, nós percebemos diferentes ameaças
como as mais urgentes. Mas a verdade é que nós
não temos como escolher. Hoje, a segurança co-
letiva depende da aceitação de que as ameaças
que cada região do mundo percebe como mais
urgentes são, de fato, ameaças para todos". O
programa de reforma proposto pelo secretário-
geral enfatiza, portanto, a interdependência en-
tre a crise da segurança e a da solidariedade:
"Não teremos segurança sem desenvolvimento,
não teremos desenvolvimento sem segurança, e
não teremos ambos sem o respeito aos direitos
humanos", diz seu relatório.

Por que 2005 permanece o ano das oportu-
nidades? Porque pela primeira vez a humanida-
de tem o poder de acabar com a pobreza e garan-
tir vida digna a todos. Há consenso sobre como
fazer isso. O primeiro passo é atingir os ODM até
2015. Outra oportunidade é acordar e agir sobre
uma nova visão de segurança que considere a
ameaça a um como uma ameaça a todos. Esse
novo consenso permitiria reduzir a distância
entre visões dissonantes e responder de forma
coletiva aos desafios urgentes. Além disso, pode-
ríamos fortalecer o estado de direito, os direitos
humanos e a democracia de forma concreta. Ao
aproveitar o arcabouço normativo existente, sai-
ríamos da "era da legislação para a era da imple-
mentação". E as Nações Unidas precisam se
adaptar às novas prioridades e ao mundo de ho-
je. Devem, de forma transparente, mostrar que,
como instituição de referência, seus valores éti-
cos e sua ação estão acima de qualquer suspeita.
Por isso é importante reforçar e não fustigar esse
patrimõnio comum.

Há muito em jogo para desperdiçar essas
oportunidades.

Carlos Lopes é o representante do Programa das Nações Unidas para o

Desenvolvimento (Pnud) e da ONU no Brasil
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o Brasil está próximo de cumprir a meta de universalizar o acesso ao ensino fundamental, um dos oito Objetivos do Milênio
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Por Maysa Provedello e Glar ssa Furtado, de Brasíl a

Educação,

e aprendizagem
Estatísticas mostram melhorias nos indicadores brasileiros de ensino. Mas as crianças
e jovens presentes nas salas de aula não estão necessariamente aprendendo. Há
um 'problema de qualidade a resolver, e rápido

E sta é a segunda reportagem de
uma série de seis cujo intuito é
analisar o grau em que se encon-
tram os objetivos definidos pe-

los países-sócios da Organização das
Nações Unidas (ONU) para a redução à
metade da pobreza planetária até 2015.
Seu tema é educação, requisito considera-
do fundamental para o desenvolvimento
econômico e para o exercício pleno da
cidadania. Universalizar o acesso à edu-
cação básica para meninos e meninas é o
segundo dos oito Objetivos de Desenvol-
vimento do Milênio (ODM). Pelas esti-
mativas do Programa para o Desenvol-
vimento das Nações Unidas (Pnud), exis-
tem hoje 113 milhões de crianças fora da
escola em todo o mundo. As estatísticas
disponíveis indicam que o Brasil deverá
cumprir o pacto. As ações governamentais

específicas para a educação colocadas em
prática durante a década de 90 reduziram
sensivelmente antigos problemas de aces-
so à sala de aula.

As estatísticas demonstram que cresceu
o alcance à educação ao mesmo tempo em
que caiu o tempo necessário à conclusão
dos estudos - sinal de que houve redução
no número de repetências, em comparação
com os dados registrados até o final dos
anos 80. Os índices de analfabetismo tam-
bém diminuiram. O percentual de alfabe-
tização entre jovens de 15 a 24 anos saltou
de 91,3% em 1992 para 96,3% em 2002, se-
gundo dados apresentados pelo Relatório
Nacional de Acompanhamento dos ODM,
elaborado pelo Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea). Mas ainda existe
um milhão de brasileiros nessa faixa etária
que não sabe ler nem escrever.

Há mais. A taxa de escolarização líqui-
da, índice que mostra o percentual da
população em determinada faixa etária
matriculada na série correspondente à sua
idade, passou de 83,8% em 1991 para
94,3% em 2000. O percentual de jovens
que terminam o ensino fundamental (da
primeira à oitava série) com idade supe-
rior à esperada (14 anos) caiu de 41 ,7%
em 2000 para 33,9% em 2003, mas ainda
é bastante alto e equivale a quase 12 mil-
hões de alunos. O tempo médio para a
conclusão das oito séries é de 10,2 anos -
um ponto que ainda requer cuidados.

A obtenção desses resultados deveu-se a
um conjunto de medidas. Entre elas, um in-
tenso processo de reorganização do sistema
educativo, com a descentralização da gestão
da política de ensino com repasse de obri-
gações federais para estados e municípios,
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o percentual de alfabetização entre jovens de 15 a 24 anos saltou 5 pontos percentuais em

8 jeitos de mudar o mundo

"O problema é que o fato de con-
seguirmos atingir a média nacional acaba
por esconder muitos obstáculos ainda prati-
camente intransponíveis para um grande
número de pessoas", diz o professor Márcio
Antônio Salvatto, da Pontifícia Universi-
dade Católica de Belo Horizonte (PUC-
BH), que participou do estudo. Entre os
problemas citados pelo professor estão as
questões que envolvem a capacidade de ab-
sorção dos conhecimentos ensinados. O
que se espera dos alunos nos quatro pri-
meiros anos de educação básica éque apren-
dam a ler e a contar. Nos quatro anos se-
guintes elesdevem absorver conceitos mais
gerais de ciências sociais e naturais. Quando
se analisam os dados do Sistema de Ava-
liação do Ensino Básico (Saeb) fica claro
que, embora o país tenha conseguido uni-
versalizar o acesso à escola, não conseguiu
fazer o mesmo com o conhecimento.

Crianças nos bancos das salas de aula
não necessariamente aprendem. E se não
aprendem, ficam desestimuladas e acabam
encontrando outra atividade que lhes pa-
reça mais interessante. De acordo com da-
dos do Censo Escolar, citados no relatório
do Ipea, no Brasil a taxa de abandono dos
alunos no ensino fundamental (da pri-
meira à oitava série) era de 8,7% em 2002.
No ensino primário quase um quinto dos
alunos abandona a escola e apenas 82,7%
alcançam a quinta série.

Daqueles estudantes que terminam a
quarta série, tanto em escolas públicas co-
mo em instituições privadas, 59% foram
classificados com níveis de conhecimento
crítico ou muito crítico de língua por-
tuguesa, isto é, podem até saber ler e escre-
ver, mas não compreendem textos, o que
significa que não desenvolveram os me-
canismos básicos que tornam útil a leitura
e a escrita. Em Matemática, 52,3% apre-
sentaram profundas deficiências. Um es-
tudo mais aprofundado dos resultados do
Saeb constata que os alunos das escolas
públicas estão em desvantagem em relação
aos freqüentadores das escolas particu-
lares. E o pior é que essa diferença aumen-
tou de 1995 a 200 I. Conclusão: os esforços

4etf3

clusiva, levando crianças e adole~centes de
volta à escola, e ao reduzir, embora ainda
em pequena escala, algumas desigualdades
regionais e raciais. Os problemas são de
graus variados. No ensino fundamental, a
diferença entre raças não é tanta: os dados
de 2002 indicam que 94,7% das crianças
brancas e 92,7% das negras freqüentam a
escola. Mas no ensino médio a situação
muda: dos jovens com idade entre 15 e 17
anos, 52,4% dos brancos estão na escola,
mas apenas 28,2% dos negros estudam.
Enquanto as regiões Sul e Sudeste apresen-
tam, em média, 51,5% dos jovens freqüen-
tando o ensino médio, no Nordeste a pro-
porção é de apenas 22,7%. Entre os sexos,
as disparidades são mais visíveis também
no ensino médio. As mulheres freqüentam
mais a escola (44,5% diante de 35,6% de
homens) - o que se explica pela necessi-
dade dos rapazes de trabalhar.

2

5

1. Erradicar a extrema pobreza e a fome
2. Atingir o ensino básico universal
3. Promover a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres
4. Reduzir a mortalidade infantil
5. Melhorar a saúde materna
6. Combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças
7, Garantir a sustentabilidade ambiental
8. Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento

além do aperfeiçoamento de professores e
de providências específicas para incentivar
a fixação dos alunos à escola, como a obri-
gação legalde fornecimento de alimentação
nas escolas públicas. (vejaoutras iniciativas
na pág. 44). São sinais positivos, mas ainda
insuficientes. '1\s melhoras na quantidade
de alunos matriculados não podem ser en-
tendidas como se o Brasil estivessecom óti-
mos indicadores de ensino. Temos ainda
problemas sérios a resolver", alerta Paulo
Corbucci, pesquisador do Ipea.

Estudo Uma equipe de especialistas dedi-
cou-se a realizar uma detalhada pesquisa
sobre a posição do Brasil quanto ao tema.
Ela faz parte da coleção de estudos temáti-
cos sobre os Objetivos do Milênio, lança-
da em abril pelo Pnud. Em linhas gerais, a
conclusão do trabalho é que o país avan-
çou, e muito, ao promover uma política in-
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10 anos, segundo o Ipea, Mas ainda há um milhão de jovens que não sabe ler nem escrever

A agenda pública em 2006 será marcada pelo debate sobre mudanças no sistema de financiamento à educação

Uma nova fonte de recursos
o Ministério da Educação preparou um

projeto de lei, atualmente em discussão na
Casa Civil, que pretende alterar os mecanis-
mos de financiamento da educação. Trata-se
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb). A expec-
tativa é que até dezembro o texto seja apresen-
tado ao Congresso Nacional. Uma das princi-
pais novidades previstas é o aumento da
abrangência do financiamento, atualmente
proveniente do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério (Fundef), restrito ao
ensino fundamental. Se aprovada a nova lei,

serão também atendidas as áreas de ensino in-
fantil, médio e as modalidades de alfabetiza-
ção de jovens e adultos, além dos cursos es-
pecificos para portadores de deficiências.

O Fundef capta recursos do Imposto so-
bre Circulação de Mercadorias (ICMS), do Im-
posto sobre Produtos Industrializados (IPI) e
do dinheiro orçado para os Fundos de Par-
ticipação dos Municípios (FPM) e para o Fundo
de Participação dos Estados (FPE). São reu-
nidos no Fundef 15% dos 25% que estados e
municípios recebem de repasses federais para
a educação. Omontante levantado é distribuí-
do de acordo com o número de alunos em ca-
da município. Assim, evita-se que um municí-

pio com arrecadação alta e baixo número de
alunos tenha mais recursos do que um com
muitas crianças matriculadas.

O Fundeb terá o mesmo sistema, mas,
além de abranger todo o ensino básico, reunirá
recursos de todos os impostos. O percentual
saltará de 15% para 20% e a complementação
que é dada pela União aos estados e municí-
pios com baixa arrecadação subirá dos atuais
737 milhões de reais ao ano para 4,3 bilhões
reais em quatro anos. Com o aumento dos re-
cursos para a educação esperam-se impactos
positivos na estrutura das escolas, em sua
gestão e na formação, qualificação e remune-
ração de professores.
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o MEC firmou parceria com 19 universidades em 13 estados e no Distrito Federal

Campanha Nacional pelo Direito à Educação busca sensibilizar governos e sociedade para os problemas do ensino brasileiro

Medidas de fortalecimento do sistema educacional tomadas nos anos 90
• Programa Nacional de Alimentação Escolar

• Início de transferência direta de recursos
para as unidades escolares

• Criação do Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

• Melhoria dos insumos pedagógicos -livros didáticos, por exemplo

• Projeto Nordeste de Educação Básica

• Programa Nacional do Transporte Escolar

• Programa Nacional de Saúde do Escolar
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• Programa Nacional do Material Escolar

• Programa TV Escola

• Programa de Apoio Tecnológico à Escola

• Programa Nacional de Informática na Educação

• Extinção da Fundação de Apoio ao Estudante e redefinição
da atuação do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação

• Criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
fundamental e de Valorização do Magistério



para graduar 200 mil professores das últimas séries do ensino fundamental

Estágio em que se encontram os alunos
(em % de estudantes)

Língua Portuguesa

4ª série Dª série

Muito crítico 22,2 4,9

Crítico 36,8 20,1

Intermediário 36,2 64,7

Adequado 4,4 10,2

Avançado 0,4 0,1

Matemática

4ª série Dª série

12,5 6,7

39,8 51,6

40,9 38,9

6,8 2.7

0,0 0,1

Fonte; Ministério da Educação Sistema de Avaliação da Educação Básica 2001

Casos de sucesso
o país conta com algumas experiências bem-sucedidas, que vão de pequenos projetos a

políticas municipais e estaduais. Belo Horizonte é um dos casos mais elogiados. "Agora que
conseguimos universalizar o ensino, deparamos com o desafio de fazer com que os alunos
aprendam de verdade, e a solução, no nosso ponto de vista, passa pelo treinamento de pro-
fessores, pelo acompanhamento permanente do trabalho nas escolas e de mudanças no ma-
terial didático", diz Áurea Regina Damasceno, assessora pedagógica da Secretaria Municipal
de Educação da capital mineira.A cidade conta com um centro de capacitação dos profissio-
nais da educação, inaugurado em 1991, e a Secretaria de Educação local incentiva profes-
sores a fazer mestrado e doutorado com dispensas de horas de trabalho. Nas escolas há 50%
de professores a mais do que o necessário. Assim, sempre há profissionais disponíveis para
cuidar do acompanhamento pedagógico dos alunos com dificuldades e para cobrir os dis-
pensados para a capacitação. O corpo docente também tem tempo para discutir políticas, tro-
car idéias e elaborar conteúdos a serem ensinados.

para levar e manter crianças no ambiente
escolar não resultaram em melhora na
qualidade de ensino e no seu aproveita-
mento. "Optou-se por um lado do proces-
so, mas o Estado não atuou para garantir
treinamento de professores e outros pon-
tos relevantes para o futuro dos alunos",
diz Denise Carrera, coordenadora da Cam-
panha Nacional pelo Direito à Educação,
movimento mantido por 200 instituições
não-governamentais ligadas ao ensino.

Formação O governo federal não pode in-
tervir diretamente na condução do ensi-
no oferecido em cada escola, uma vez que
esta é uma atribuição de estados e municí-
pios. Mas pode criar uma agenda que
auxilie esse processo. Para o secretário de
Educação Básica do Ministério da Educa-
ção (MEC), Francisco Chagas Freire, os
problemas na qualidade do ensino são
conseqüência de falta de preparo dos pro-
fessores, de baixos salários, de gestão das
escolas e secretarias de Educação e ainda
de questões sociais, como dificuldades fa-
miliares e de renda dos alunos. "O nosso
foco, por enquanto, é a melhoria da for-
mação dos professores", diz. Uma das ini-
ciativas nessa área é o programa Pró-
Licenciatura, que pretende levar à univer-
sidade 200 mil professores das últimas
séries do ensino fundamental. O MEC fir-
mou parceria com 19 instituições de ensi-
no superior em 13 estados e no Distrito

Federal para a formação continuada dos
professores da rede pública. A meta é qua-
lificar 400 mil professores até 2007, com
investimento de 38 milhões de reais. Outra
ação é o Programa Pró- Letramento, cria-
do para treinar professores que lidam di-
retamente com alunos defasados. No Bra-
sil, apenas metade dos educadores do en-
sino fundamental tem formação superior.
No Nordeste, eles são apenas 29%. Uma
das razões, segundo o relatório, são os
baixos salários pagos aos professores.
Outras falhas têm de ser resolvidas.

Apenas 45,5% dos estudantes da rede
pública têm acesso a bibliotecas. No ensi-

no particular esse índice é de 86,6%. No
caso dos laboratórios de informática, a
situação se repete. A escola paga oferece
espaço com computadores a 72% dos es-
tudantes - 50,6% conectados à internet.
Na rede pública de ensino apenas 47,2%
dos estudantes conseguem aprender infor-
mática e só 6,4% dos laboratórios exis-
tentes estão plugados na rede. Os dados
são de 2001, resultados do Saeb daquele
ano. Levam à conclusão óbvia de que é
necessário maior investimento em infra-
estrutura para que a formação de profes-
sores não fique desperdiçada, assim como
a freqüência dos alunos na escola.
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Pelas estimativas da ONU existem 113 milhões de crianças fora da escola em todo o mundo

Defasagem entre
idade e série
tem solução

Uma das principais evidências do proble-
ma da defasagem idade-série é visível por
qualquer um que percorra algumas salas de
aulas do país: adolescentes de treze ou qua-
torze anos freqüentam as primeiras séries do
ensino fundamental, ao lado de crianças de
apenas sete ou oito anos. Segundo análise do
Instituto Ayrton Senna (IAS), o fato de haver
seis milhões de repetentes e defasados no
ensino fundamental (dados de 2003) resulta
em um desperdício de cerca de 6,3 bilhões
de reais de recursos públicos da educação a
cada ano. O programa Acelera Brasil, idea-
lizado pela organizacão não-governamental
e aplicado como política pública em cinco es-
tados - Paraíba, Tocantins, Pernambuco,
Sergipe e Goiás - tem tido sucesso em lidar
com o desafio.

Em Goiás, o Acelera conseguiu uma re-
dução da distorção idade-série de 46,6% em
1999 para 25% no ano passado e no perlo-
do foram atendidos 104 estudantes. Com o
projeto, 67,5% dos jovens das escolas públi-
cas do estado que estavam fora da idade re-
gular saltaram uma série e 12,8% avançaram
duas séries. O desempenho dos alunos goia-
nos em Português e Matemática também foi
superior ao dos estudantes brasileiros avalia-
dos no Sistema Nacional de Avaliação da Edu-
cação Básica (Saeb).

O trabalho começa com uma avaliação
da situação de cada escola. É fornecido para
unidades de ensino e secretarias municipais
e estaduais de ensino um relatório que reúne
e organiza todos os dados relevantes sobre
os estudantes, como freqüência de alunos e
professores, notas nas provas, entre outros.
Ao mesmo tempo, é aplicada uma avaliação
para verificar a existência de alunos analfa-
betos e o nível de aprendizagem das turmas.
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As crianças defasadas são reunidas em clas-
ses específicas e recebem atenção diferen-
ciada. Os professores aprendem uma meto-
dologia especial para lidar com o problema.

Na opinião da diretora executiva do IAS,
Margareth Goldenberg, o programa funciona
bem porque envolve as dimensões política,
gerencial e pedagógica. "Ele só é implanta-
do quando os governos nos procuram com in-
teresse em montar o projeto, É essencial que
o programa seja uma prioridade política" ,ex-
plica. Outro pilar do programa é a mudança
na gestão das escolas e das secretarias mu-
nicipais e estaduais, "Geralmente, os órgãos
públicos não têm instrumentos para acompa-
nhar e fiscalizar a qualidade do ensino.

No aspecto pedagógico, o Acelera Brasil
encontra uma das suas principais barreiras,
É comum os educadores resistirem a implan-
tação de um novo processo e metodologia
para lidar com o tema. "Muitas vezes acon-
tece de alguns grupos de pessoas que se
apegam mais a teorias pedagógicas do que
a resultados contestarem o programa. Em al-
guns casos, argumentam que é preciso discu-
tir a metodologia com os professores. Isso de-
moraria muito tempo e por isso optamos por
entregar o programa já finalizado," afirma
Goldenberg. Afinal, é preciso ter pressa.

A pedagoga Iara Prado, secretária ad-
junta de Educação da prefeitura de São
Paulo, acredita que é necessário rever al-
guns conceitos no atual sistema de ensino
básico brasileiro. Há um descompasso en-
tre o que a escola ainda entende como edu-
cação tradicional-ler, escrever, contar - e
o que precisa ser considerado alfabetiza-
ção, na vida real. "Ser alfabetizado, hoje, é
saber compreender instruções de máqui-
nas, saber operar instrumentos minima-
mente tecnológicos, entre outras novas ne-
cessidades:' Segundo ela, os professores da
rede pública ainda não compreenderam
essa mudança. "Temos de eleger uma prio-
ridade e, em minha opinião, ela deve ser a
realização de uma grande cruzada pela al-
fabetização no ensino nacional."

Coordenação Seja qual for o conjunto fu-
turo de iniciativas federais no sentido de
melhorar o ensino no Brasil, é certo que
irá deparar com um importante desafio
político: a dificuldade de harmonizar o
trabalho conjunto entre estados e municí-
pios. Oficialmente, a União tem como
principal papel coordenar e induzir políti-
cas dos outros entes federais, além de aux-
iliar técnica e financeiramente tais ações.
Hoje, a falta de uma política vertical é um
complicador para que as partes alcancem
bons resultados. Para Chagas Freire, do
MEC, não existe outra solução para o
problema que não seja o regime de parce-
ria. "Hoje, já temos um bom exemplo de
colaboração que é a merenda escolar.
Podemos avançar em relação ao acom-
panhamento dos professores e à aplicação
do Saeb, que pretendemos tornar univer-
sal em breve. O Fundeb também deverá
ser uma excelente oportunidade de ampli-
ar essa colaboração:' Fundeb é o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (leia quadro na pág.
43), uma proposta de emenda cons-
titucional que prevê novas formas de fi-
nanciamento e se encontra na Casa Civil
da Presidência da República para ser en-
caminhada ao Congresso. a
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Em 2000, as Nações Unidas, ao analisarem os maiores problemas mundiais, elegeram um conjunto de objetivos e
metas a serem cumpridas até 2015, que ficaram conhecidos como os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.

O Brasil está comprometido com a concretização dos Objetivos e, em parceria com as Nações Unidas, desenvolve
estratégias para alcançá-los. Mas para que isso seja possível, a atuação conjunta entre governo e sociedade civil
faz-se imprescindível.
As Nações Unidas convidam você a participar dessa empreitada. Juntos, nós podemos!
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A união faz a

De forma cautelosa, mas segura, crescem as cooperativas
de crédito no Brasil, importantes para estimular o
empreendedorismo, promover o desenvolvimento e enraizar
a democracia e o sentimento de cidadania

Existe uma modalidade de insti-
tuição de crédito que funciona
muito bem, favorece os tomado-
res de empréstimos, promove o

desenvolvimento e, no entanto, ainda é
mal aproveitada no Brasil. São as coopera-
tivas. De acordo com a Organização das
Cooperativas do Brasil (OCB) existem
1.434 cooperativas de crédito em fun-
cionamento, cuja taxa média cobrada em
empréstimos é de 25% ao ano - bem
menos da metade da taxa bancária. O lu-
cro registrado por essas organizações, no
ano passado, foi de 565 milhões de reais.
Elas são desburocratizadas, acessíveis e
no entanto, contam com apenas 2,3 mi-
lhões de associados. O segmento é minús-
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cu lo, especialmente se comparado ao se-
tor bancário, que conta com 162 insti-
tuições financeiras no país. Elas atendem
cerca de 25% da população economica-
mente ativa, em torno de 19 milhões de
pessoas. Ao conceder empréstimos, co-
bravam, em fevereiro último, juros mé-
dios de 64% ao ano. Seus lucros, no ano
passado, atingiram o correspondente a 21
bilhões de dólares. Os dados foram apu-
rados pela Federação Brasileira dos Ban-
cos (Febraban), que calcula que cerca de
70% dos trabalhadores brasileiros este-
jam, atualmente, sem acesso a qualquer
serviço financeiro - de cheques a cartões
de crédito. Portanto, há muito espaço pa-
ra o crescimento das instituições de cré-

dito, sobretudo se conseguirem oferecer
empréstimos a custos baixos.

As cooperativas de crédito são res-
ponsáveis por apenas 2,14% do volume
de financiamentos oficiais concedidos no
Brasil - o que até é bastante se compa-
rado ao índice de 1997, de apenas 0,97%
das transações. O crescimento é resulta-
do de uma série de mudanças iniciadas
em 1996 pelo Banco Central (BC), res-
ponsável por regulamentar e fiscalizar o
setor - paralisado desde o início do go-
verno militar, na década de 60 (leia qua-
dro na pág. 54). "Queremos um cresci-
mento lento e sustentável, para evitar
quebradeiras. A idéia é estimular a aber-
tura de novas instituições para que haja





A Organização das Cooperativas do Brasil contabiliza 1.434 cooperativas de

Mais dinheiro
barato

Formasdiversas de levar crédito aos
setores mais pobresda população,e univer-
salizar o acesso aos serviços financeiros,
passaram a ser utilizadasno Brasil recen-
temente, Emjunho de 2003, o governode-
terminouque os bancosdestinassem2%de
seus depósitosà vistaao microcrédito,em-
préstimo barato oferecido a pessoas que
ganhamaté três salários mínimos,

Desdeaquele ano a oferta de serviços
financeiros em localidades mais isoladas
praticamente dobrou, com a parceria en-
tre os bancos, os Correios e as casas
lotéricas, Na mesma época foi criado o
Banco Popular do Brasil, gerido pelo
Bancodo Brasil.O sistema credencia pon-
tos comerciais, como padarias, farmácias
e supermercados, para atuar como postos
de atendimento bancário que fornecem
empréstimos de 50 a 600 reais, com pra-
zode até 12 meses, a juros de 2% ao mês
(leia matéria sobre o tema na edição n°5
de Desafios),

concorrência e os juros baixem", diz
Gilson Bittencourt, assessor especial do
Ministério da Fazenda e coordenador de
um Grupo de Trabalho Interministerial
que cuida de microcrédito.

Evolução O primeiro avanço significativo
para a expansão do sistema foi a resolução
nO 3.058 do BC, de dezembro de 2002,
que abriu a possibilidade de formação de
cooperativas de pequenos empresários,
microempresários e microempreende-
dores, responsáveis por negócios indus-
triais, comerciais ou de prestação de ser-
viços. '1\ partir dessa mudança o sistema
foi aberto à participação do setor infor-
mal, o que incluiu vários brasileiros", diz
Marden Marques Soares, consultor do
Departamento de Organização do Sis-
tema Financeiro do BC. Foi um passo im-
portante possibilitar a formação de co-
operativas de crédito entre pequenos em-
presários, que, segundo o Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), são responsáveis por
60% dos empregos gerados no país e
movimentam 8% do Produto Interno
Bruto (PIE). Em 2003 outra resolução do
BC permitiu a abertura de cooperativas

de livre adesão, ou seja, abertas a pessoas
de diferentes áreas ou categorias de classe.
"O vínculo passou a ser regional, o que fa-
cilita a associação. Permite a formação de
diferentes grupos que podem dividir não
apenas o desejo de obter crédito, mas
também a idéia de um empreendimento
comum", explica o consultor do BC. Uma
das metas do programa é estimular o
surgimento de cooperativas urbanas,
voltadas à criação de negócios. "O objeti-
vo maior é criar trabalho e renda", diz
Bittencourt, do Ministério da Fazenda.

Para Maria Celina Arraes, especial-
ista em micro crédito do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento
(Pnud), a abertura das cooperativas à li-
vre participação significa um avanço es-
tratégico na sua consolidação no país,
além de ajudar a desconcentrar o crédi-
to. "Elas podem ser usadas como instru-
mento de desenvolvimento por qualquer
grupo social, nas partes mais remotas, e
o dinheiro é aplicado localmente, em
empreendimentos diversos", diz. "O
efeito da democratização do crédito não
é apenas econômico, também está liga-
do à auto-estima das pessoas". A OCB
não tem estatísticas sobre a aplicação
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crédito em funcionamento, cujos empréstimos têm juros médios de 25% ao ano

Progresso recente
A evoluçãO do número de cooperativas de crédito no Brasil
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dos recursos levantados pelos coopera-
dos, mas sabe que são investidos no fi-
nanciamento da safra das famílias, na
aquisição de eletrodomésticos, em capi-
tal de giro de pequenas empresas, na
abertura de pequenos negócios ou mes-
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mo para quitar ou reorganizar dívidas.
O economista Paul Singer, secretário

de Economia Solidária do Ministério da
Fazenda, resume em seu livro Para Enten-
der o Mundo Financeiro a lógica do co-
operativismo. "Há muito mais sonhos à

procura de crédito do que ativos finan-
ceiros para viabilizá-Ios. Do jeito que o
mundo financeiro está organizado, o
acesso ao capital via crédito é monopo-
lizado por grandes intermediários capita-
listas e está vedado à massa de produtores
desprovidos de propriedades. Mas isso
não precisa ser assim. Os produtores têm
capacidade de organizar seu próprio sis-
tema de poupança e empréstimo, desde
que a autoridade monetária não se opo-
nha:' Os dados do BC sobre o tema con-
firmam que o Brasil oferece muito menos
crédito do que o necessário. Atualmente o
dinheiro disponível para empréstimo no
Brasil equivale a 26,7% do PIE. Nos Es-
tados Unidos o índice é de 140%, na Co-
réia do Sul de 110% e no Chile a oferta é
de 65% do PIE.

Armando Castelar, economista do
Instituto de Pesquisa Econômica Apli-
cada (1pea), acredita que quando as taxas
de juro baixarem a distribuição do crédi-
to será feita normalmente, e em maior
volume, pelos bancos tradicionais. As co-
operativas, no entanto, continuarão ten-
do um espaço importante. "Por sua na-
tureza, elas ocupam pequenas porções do
mercado em todo o mundo", diz.
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do dos resultados financeiros e escolhe a
diretoria. Quando há sobras, ou seja, lu-
cro, o dinheiro volta para o sistema, para
compor o montante disponível para em-
préstimos. "A grande vantagem dessas
instituições é que elas são auto-sustentá-
veis, quer dizer, são praticamente imunes
às crises financeiras porque os recursos
são administrados pelo grupo. A prova
disso é que elas estão crescendo conti-
nuamente, independente de planos eco-
nômicos ou de crises", constata Soares, do
Banco Central.

Participação Éverdade que existem casos
de denúncias de organizações que cen-
tralizam recursos, captam de pequenos e
emprestam para grandes empreendedo-
res, ou que pagam salários vultosos a seus
dirigentes, além de cobrarem juros altos.
"É preciso que haja também uma atuação
de cooperação e isso depende de gestão,
essa é a razão de querermos criar mais
competitividade para distribuir mais ren-
da e reduzir os juros", diz Bittencourt. Por
isso, o engajamento dos associados é fun-
damental. E isso é um problema que aos
poucos vem sendo superado. O trabalho
em grupo e a vocação cooperativista não
são próprios da cultura brasileira. Para
montar uma cooperativa de crédito são

necessários pelo menos 20 sócios que não
são apenas clientes, mas donos do em-
preendimento. Há assembléias regulares e
os participantes têm de estar preparados
para fiscalizar o sistema.

"O cooperativismo está muito ligado à
idéia de democracia. A cultura brasileira
não é gregária, mas individualista. Não é à
toa que mais de 50% das cooperativas de
crédito estão localizadas na Região Sul, por
causa da concentração de descendentes eu-
ropeus, sobretudo italianos e alemães, paí-
ses com forte tradição cooperativistà', afir-
ma Evandro Ninault, um dos coorde-
nadores da OCR

No modelo cooperativo, cada sócio é
também um proprietário, que é informa-

Inadimplência De acordo com a OCB, as
taxas de inadimplência das cooperativas
de crédito são baixas, em torno de 3%
das operações, enquanto a taxa média
dos bancos foi de 7,3% em fevereiro, se-
gundo o BC. Isso tem explicação. "Ge-
ralmente os membros das cooperativas
conhecem uns aos outros e possuem ai.
gum vínculo por causa de suas ativida-
des, de projeto comum ou por uma ques-
tão regional. Por isso, é constrangedor
não pagar os empréstimos", diz Ninault.
Se um associado deixa de pagar, todos
dividem o prejuízo. "Isso reforça o con-
trole pelos sócios", diz Marco Aurélio
Almada, superintendente do Sistema de
Cooperativas de Crédito do Brasil
(Sicoob). Se a organização falir, a li-
quidação judicial é um problema de to-

Um caso exemplar em Minas

Com apenas 6.327 habitantes, São Roque de Minas dista 320 quilôme-
tros de Belo Horizonte, a capital mineira. O Bradesco chegou a instalar uma
agência na cidade, mas o fraco movimento não justificou o investimento e
ela acabou sendo fechada. Então, em 1991,22 pessoas decidiram criar
uma cooperativa de crédito rural para financiar a produção local de leite
e queijo. A iniciativa foi de João Carlos Leite. O grupo que ele montou fun-
dou a Cooperativa de Crédito Rural de São Roque de Minas (Saromcredi).
Catorze anos depois, a organização possui 5.600 associados em quatro mu-

52 DesafIOs. maio de 2005

nicípios da região, onde abriu postos de atendimento.
O que aconteceu desde então? Os 300 pés de café do município mul-

tiplicaram-se e hoje são 5,5 milhões. "Aqui não tem desemprego. Em época
de colheita, temos de buscar trabalhadores em outras regiões" ,diz Leite,
presidente da Saromcredi. "E agora não apenas os produtores rurais po-
dem obter os empréstimos, mas também os comerciantes, os ambulantes,
as famílias, as empregadas domésticas, os funcionários públicos, os
aposentados, enfim, qualquer pessoa que queira se associar para con-
seguir crédito para consumo, abertura de um pequeno negócio ou pro-
dução rural." Para associar-se, é preciso comprar uma cota mínima de
la reais. Para ter direito ao crédito, o cooperado precisa ter capitaliza-
do pelo menos 2% do valor do empréstimo. Uma vez por ano uma assem-



EUA o índice é de 140%, na Coréia do Sul de 110% e no Chile a oferta é de 65%

dos, que têm de arcar com o prejuízo. De
acordo com os dados do BC, desde 1947
apenas 27 cooperativas de crédito fali-
ram e existe somente uma em fase de
liquidação. Elas não possuem obrigação
de manter uma provisão que garanta as
operações dos cooperados em caso de
quebra, mas para dar alguma segurança

ao sistema e aos clientes são obrigadas a
investir 11% do dinheiro que recolhem
em fundos com liquidez diária.

As cooperativas de crédito são isentas
dos impostos e recolhimentos obrigató-
rios aos bancos tradicionais, como o Im-
posto de Renda e o Imposto Sobre Ope-
rações Financeiras (IOF). No Brasil elas

são sistemas fechados, em que cada sócio
adquire cotas que lhe dão o direito de
obter empréstimos proporcionais ao va-
lor capitalizado. Em alguns países, como
na Alemanha, o sistema pode ser aberto
a clientes, funcionando praticamente co-
mo um banco, com a diferença de que
pertence aos cooperados e visa lucro. Por

bléia é convocada para apresentar o balanço financeiro e todos os sócios
elegem o conselho fiscal, composto de seis membros. A cada quatro anos
é trocado o conselho administrativo.

Tem mais. A cooperativa mantém uma escola, um provedor de internet
local com banda larga e um viveiro de mudas de eucalipto para distribuir
aos produtores e reduzir o impacto ambiental da atividade agrícola. "As mu-
das servem para o reflorestamento e para a utilização de madeira própria" .
explica Leite. Em parcerias com o governo e o setor privado, a organização
criou a Agência de Desenvolvimento de São Roque de Minas e uma Asso-
ciação Comercial. No princípio, eram concedidos somente empréstimos. Agora
a cooperativa funciona como um banco e oferece talão de cheques, conta
corrente, poupança rural, recebe pagamentos, além de financiamentos a pes-

soas físicas e jurídicas, Cobra juros de 1,8% ao mês nos empréstimos a fun-
cionários públicos consignados em folha de pagamento, Para o crédito agrí-
cola, os juros são de 2% ao mês e o crédito direto para financiamento ou
capital de giro custa 2,4% ao mês, bem abaixo das taxas de mercado.
Segundo Leite, a ínadimplência é de apenas 2,5% e somente 1% das opera-
ções estão em liquidação na Justiça. No ano passado, as transações da
Saromcredi geraram um excedente de 504 mil reais, que foram rateados en-
tre os associados em forma de cotas.

"Nunca tivemos problemas culturais para reunir as pessoas. Talvez
porque não houvesse alternativa" , diz Leite, A experiência de São Roque
de Minas prova que iniciativas locais são possíveis e que a oferta de crédi-
to gera desenvolvimento.
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As taxas de inadimplência das cooperativas de crédito são baixas, em torno

Evolução do sistema cooperativo de crédito no Brasil
As primeiras cooperativas de crédito surgiram no Brasil no início

do século 20, no Rio Grande do Sul, apenas para emprestar dinheiro,
Hoje contam com um sofisticado sistema de compensação de cheques,
fornecem cartões de crédito, seguros e recebem pagamentos, A mais re-
cente atualização normativa do BC, a resolução n° 3,188, de março de
2004, permitiu que as cooperativas de crédito rural e as de livre adesão
recebam depósitos de poupança rural. Assim, passaram a contar com
mais uma fonte de recursos para a concessão de financiamentos liga-
dos à atividade rural,

A evolução na prestação de serviços começou no inicio dos anos
80, quando foram criadas centrais que interligam diversas cooperati-
vas a um sistema automatizado de intercâmbio e de pagamentos, Cada
central é responsável por garantir esses serviços a um grupo de pelo
menos três cooperativas. As centrais, por sua vez, se organizaram em
três grandes confederações, o Sicoob, o Sicred e o Unicred, para faci-
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litar o acesso aos bancos, necessários para investir os recursos cap-
tados. As confederações também são responsáveis por auditar e
padronizar o sistema.

Há ainda duas modalidades nessa área. Uma é a dos bancos co-
operativos. São instituições financeiras comuns, similares a quaisquer
outras da praça, mas com controle acionário das centrais de coopera-
tivas de crédito. Hoje existem dois bancos, cuja criação ajudou a apri-
morar tecnicamente os serviços oferecidos pelas cooperativas: o
Bancoob, que pertence ao sistema Siccob, e o Basicredi, que pertence
ao sistema Sicredi. A outra modalidade é a de redes compostas de pe-
quenas cooperativas solidárias: a Cresol, de agricultores familiares, a
Ecosol, formada pela Organização do Desenvolvimento Solidário da
Central Única dos Trabalhadores (CUT) em São Paulo, que reúne co-
operativas urbanas e rurais, e a Crenor, ligada a movimentos sociais para
o fomento a pequenos empreendimentos e à agricultura familiar.
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• Banco do Brasil
• Caixa Econômica Federal
• Bancos públicos e Caixa Estadual
• Cooperativas de crédito

Fontes de dinheiro
A participação das diversas instituições na concessão
de crédito em 2004 (em %)

Reivindicação Para poder ampliar o cré-
dito que oferecem a seus associados, as
cooperativas estão reivindicando acesso
aos recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT). Seria uma maneira de
expandir o trabalho feito pelos bancos
públicos, os únicos que têm acesso ao
fundo e que são responsáveis por oferecer
empréstimos subsidiados pelo governo.
Essa é uma possibilidade ainda remota,
segundo fontes do Ministério da Fazenda,
pois o FAT é formado com dinheiro dos
contribuintes e não deve ser aplicado em
operações de risco. Mas existe a possibili-
dade de que lhes seja dada permissão para
captar dinheiro do Fundo junto ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) para despesas de
custeio, isto é, para melhorar seu fun-
cionamento, as instalações e o treinamen-
to de pessoal.

Outro trabalho a ser feito é a simplifi-
cação das exigências do BC para as
cooperativas menores, que agrupam os
mais pobres. Mesmo de pequeno porte,
elas precisam seguir as regras adotadas
para o Sistema Financeiro Nacional. São
exigências como documentação, contro-
le, auditorias externas e capacitação, re-
quisitos que geram altos custos iniciais. É
sabido que repousam na pilha de pro-
vidências a serem tomadas pelo Con-
selho Monetário Nacional (CMN) mu-
danças para facilitar a vida das pequenas
cooperativas. Resta saber quando serão
aprovadas. (!)

sua capacidade de cobrar juros menores,
sem as exigências das instituições finan-
ceiras tradicionais, as cooperativas são
consideradas complementares na oferta
de crédito, mas não substituem o sistema
financeiro nem mesmo em países onde
são fortes. Na Alemanha, esses grupos
movimentam 15% das operações finan-
ceiras. De acordo com a Representação
Geral das Cooperativas de Crédito da
Alemanha no Brasil, de cada quatro
cidadãos alemães, um participa de algu-
ma cooperativa.
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Ipea lança publicação em linguagem acessíveL
que traça a radiografia dos principais problemas
brasileiros e das possíveis soluções para garantir
o crescimento econômico com inclusão social

Quais as razões para que o Brasil, mesmo estando entre as maiores
economias do planeta, apresente tamanha desigualdade social e re-
gional? Por que, sendo uma das 12 maiores potências econômicas do
mundo, o país apresenta baixo ritmo de crescimento? Quais os riscos

de soberania relativos à falta de um modelo preciso de gestão para a região
amazônica? Quais são os desafios que se apresentam à juventude brasileira e
como vêm sendo enfrentados? Foi com base nessas e em outras questões sobre
a situação econômica e social do país que, ao final de 2003, pesquisadores do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada Opea) decidiram elaborar o livro
Brasil- Estado de uma Nação. A publicação, dividida em oito capítulos, tem por
objetivo traduzir - especialmente para o leitor não especializado em ciências
econômicas e sociais - o atual contexto brasileiro, os principais desafios em ca-
da uma das áreas e também as potenciais soluções que vêm sendo consideradas

para a expansão econômica e a inclusão social.
"O conteúdo do livro foi elaborado para estimular o debate sobres os assun-

tos nacionais, por meio dos conhecimentos do Ipea, que às vezes ficam limita-
dos aos campos especializados e não chegam a outros segmentos da socie-
dade", explica Fernando Rezende, organizador da publicação, economista e ex-
presidente do Ipea. Para realizar o trabalho foram escolhidos coordenadores
temáticos de dentro e de fora da instituição. A cada um coube organizar as in-
formações relevantes, mobilizar pesquisadores - mais de cinqüenta - e pro-
duzir um texto ao mesmo tempo denso e de fácil compreensão.

O lançamento inaugura uma nova atitude do Ipea, que a partir de agora
lançará um livro a cada ano, com análises conjunturais e estruturais de assun-
tos pertinentes ao desenvolvimento do país. Paulo Tafner, coordenador adjun-
to do livro do ano, diz que em 2006 o estudo versará sobre mercado de traba-
lho, emprego e informalidade. "Produzir um material completo e acessível é
difícil, mas ao mesmo tempo instigante, uma vez que queremos que ele seja
facilmente utilizado por formuladores de políticas públicas, segmentos em-
presariais, sindicatos, estudiosos da academia, líderes do Executivo e do
Legislativo e formadores de opinião em geraI:' Tafner será o coordenador da

próxima edição.
O livro do ano de 2005 cuida de assuntos do interesse de todos. São ques-

tões complexas, mas formam um pacote de fácil compreensão, cuja leitura é

útil. Está organizado da seguinte forma.
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o lançamento inaugura uma nova atitude do Ipea, que a partir de agora produzirá um

Porto do Pecem, no Ceará: exemplo de investimento em infra-estrutura moderna para exportação

Estabilidade e crescimento Este é o nome do capítulo que traça
um panorama da macroeconomia brasileira desde a crise de
2002 e traz apontamentos para o futuro. A parte inicial é dedica-
da a uma retrospectiva dos principais acontecimentos socio-
econômicos do período. Descreve a recessão de 2003, o impacto
dos juros norte-americanos no cenário econômico mundial e lo-
cal, o comportamento dos preços das principais commodities e
o movimento das exportações, que atingiram em 2005 a casa
dos 100 bilhões de dólares anuais. Depois, o capítulo trata do
crescimento econômico sustentado do país. E cita alguns entra-

Inovação tecnológica: condição indispensável para o desenvolvimento
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ves para sua obtenção: o déficit da Previdência, a elevada carga
tributária e as altas taxas de juro praticadas pelo sistema finan-
ceiro - tudo explicado em detalhes, de forma didática -, além da
incipiente e instável estrutura regulatória nacional. Finalmente,
os pesquisadores sugerem medidas que poderiam resultar na al-
teração desse quadro no longo prazo, entre elas o estímulo à
poupança interna, a redução do custo da intermediação finan-
ceira e dos investimentos, a melhoria na educação, a ampliação
das exportações e o equacionamento do cada vez mais crescente
déficit da seguridade social.

Inovação e competitividade As evidências são tantas que pratica-
mente é consensual o entendimento sobre a importância da ino-
vação para o desenvolvimento econômico. Informações estatís-
ticas e estudos em todas as áreas demonstram que os países que
apresentam melhor desempenho na incorporação e na utilização
dos avanços tecnológicos e científicos são justamente aqueles que
mais crescem e cuja população apresenta melhores condições de
vida e trabalho. Isto é, alcançam o tão almejado desenvolvimen-
to sustentado. O fenômeno explica -se pelo fato de que, com mais
tecnologia, as empresas desenvolvem produtos novos, de maior
valor agregado, que instigam a demanda - tornam-se, portanto,
mais produtivas e mais lucrativas. O ganho das empresas se re-
verte em crescimento econômico e social para o país. Hoje é im-
possível pensar em crescimento de longo prazo sem um sistema



Iivro a cada an o I co m análises conj unturais e estrutu rais so bre desenvo Ivi mento

de produção ancorado no leito da inovação.
Em seu capítulo "Inovação e Competitividade", o livro publi-

cado pelo Ipea neste ano apresenta um material elucidativo sobre
a relação entre inovação e desenvolvimento. Traz um diagnósti-
co do atual estado da indústria nacional, dos obstáculos a en-
frentar e das oportunidades que se apresentam. Sem meias-
palavras, afirma que os grandes desafios que se impõem ao Brasil
são a mobilização e a capacidade de inovação e aprendizado tec-
nológico da empresa nacional. O caminho está aberto. O país
conta com uma estrutura produtiva diversificada, bons níveis de
exportação, instituições de pesquisa e universidades de ponta e
uma agropecuária altamente produtiva e competitiva. Tem tam-
bém uma legislação favorável, desde a aprovação da Lei da Ino-
vação, no início de 2005. Falta, no entanto, maior sinergia entre
os agentes que compõem o sistema de inovação, de modo a ele-
var o grau de apropriação tecnológica das empresas brasileiras.

Pobreza e exclusão social Os pesquisadores do Ipea abriram um
capítulo para tratar do tema da desigualdade por ser esse um dos
principais problemas brasileiros. O país está entre os campeões
mundiais nesse quesito. Sua constatação inicial é a dificuldade em
definir e mensurar a pobreza, mas o texto enumera algumas das
principais razões que elevam os níveis de miséria e de desigual-

~
~

dade no Brasil. Entre eles estão as distorções do mercado de tra-
balho, como a informalidade, as dificuldades de acesso aos ser-
viços públicos, a falta de infra-estrutura básica para todos e o
baixo nível de escolaridade da população. O capítulo explica a
chamada metropolização, assim como as mudanças verificadas
na mobilidade social ao longo do século 20.

Resolver questões' dessa envergadura, que decorrem de sécu-
los de história, não é tarefa simples. Entre as sugestões de ações
que podem surtir efeito no longo prazo estão a combinação de
crescimento econômico com políticas públicas específicas, a su-
peração dos obstáculos resultantes da descentralização do poder
de decisão, com melhor distribuição de tarefas entre as esferas de
governo federal, estadual e municipal, além de novas formas de
financiamento e programas sociais do Estado. Esses programas,
especificamente, se forem universalizados e focados na redução
das desigualdades, são considerados, na publicação, como com-
plementares na busca de maior igualdade social e regional.

Cidadania e participação É notável que o Brasil, sendo um país
com tantas disparidades, seja visto, internacionalmente, como
uma das mais bem-sucedidas experiências de regime democráti-
co. O processo eleitoral é ímpar, em sua abrangência e na agili-
dade com que se averigua a vontade popular. A legislação voltada

Fila de desempregados: o livro do ano dedica um capítulo exclusivamente para os problemas da pobreza e da exclusão social
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Com mais tecnologia, as empresas desenvolvem novos produtos, tornam-se mais

A Amazônia ocupa todo um capítulo do livro do ano que procura soluçôes para os problemas da região e busca formas de explorar as potencialidades
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produtivas e mais lucrativas e seu ganho reverte em crescimento econômico
~;."

para os direitos humanos e sociais está entre as mais avançadas
do planeta. No entanto, a injustiça é patente. A cidadania, enten-
dida em seu sentido mais amplo, não é garantida aos brasileiros.
A lição de casa recomendada no capítulo que trata desse tema é
a preparação do Estado para que ele consiga levar atendimento
público de boa qualidade a todos.

O trabalho publicado pelo Ipea inclui, nessa tarefa, maior in-
tegração entre os poderes Executivo, Legislativo eJudiciário. E
cita os resultados da pesquisa "As Fundações Privadas e Asso-
ciações sem Fins Lucrativos no Brasil", realizada pelo Instituto
em 2004. O texto é usado para enfatizar a importância dos movi-
mentos organizados da sociedade civil e dos Conselhos Muni-
cipais temáticos, potenciais instrumentos de interação entre co-
munidade e o Estado.

Território e nação O rápido processo de urbanização experimen-
tado pelo país ao longo da segunda metade do século passado, re-
sultado em parte de um acelerado processo migratório, teve como
conseqüência a formação de 16 megalópoles com mais de um
milhão de habitantes. E é principalmente nas áreas de grande con-
centração populacional que hoje estão localizados a pobreza e os
mais importantes problemas sociais a serem enfrentados pelos
brasileiros. No livro Brasil- Estado de uma Nação o leitor tem aces-
so a uma radiografia da ocupação do território nacional- do pon-
to de vista econômico e, portanto, populacional. O material, bas-
tante elucidativo, não deixa dúvidas: é impossível ignorar a diver-
sidade regional, econômica, ambiental e política na construção de
um projeto de desenvolvimento para o país.

Considerando o agravante de que o momento histórico atual
é de globalização e competição internacional aceleradas, a publi-
cação do Ipea assinala: é fundamental, para assegurar o desen-
volvimento num prazo largo, que se elabore um projeto no qual
estejam combinadas a busca da eficiência e da produtividade com
o respeito às especificidades regionais e sociais.

Desenvolvimento e soberania AAmazônia ocupa todo um capí-
tulo do livro publicado pelo Ipea. As questões que preocupam os
estudiosos são, de um lado, os problemas emergenciais da região,
e de outro, a busca de formas de utilização racional do patrimô-
nio natural para promover o crescimento econômico com in-
clusão social e preservação do meio ambiente.

O movimento ambientalista tem 15 anos de atuação na
Amazônia. Nesse período, explica-se nesse capítulo, ampliaram-
se as áreas de preservação, mas o desmatamento não foi contido
e também não se conseguiu oferecer alternativas de subsistência
e crescimento não-predatórias à população. Em tom crítico e de
alerta, o texto revela os riscos que se apresentam de forma cada
vez mais grave, resultantes do não-enfrentamento dessas ques-
tões e da ausência do Estado em várias localidades: o conflito ar-
mado na disputa por terras, a imposição de uma agenda am-

biental internacional, a expansão da agropecuária nas fronteiras
da floresta e o aproveitamento econômico, com proteção de
patentes, do conhecimento indígena - que deveria reverter em
lucro para as comunidades nativas ou, pelo menos, ser patri-
mônio de livre acesso.

o Estado e a Federação Como fazer para que a autonomia pre-
vista e desejável no modelo federativo, e garantida na Consti-
tuição, seja mantida paralelamente aos imperativos de equilíbrio
fiscal, da necessidade de geração de superávits primários, do de-
senho tributário que deixa a União com um orçamento cada vez
mais engessado por vinculações de recursos? Como equilibrar
interesses e deveres de municípios, estados e União tendo em
vista o bem-estar da população? Esses são alguns dos pontos
abordados no capítulo que trata do federalismo brasileiro e de
suas implicações.

O entrosamento entre as várias instâncias de governo é difícil
e demanda ajustes. Da forma como está equacionada a distri-
buição de tributos, estados e municípios não têm caixa para im-
plementar as políticas sociais que lhes cabem, e o governo federal
também não tem sobra de dinheiro para investir em programas
prioritários. O desafio é manter os mecanismos positivos da des-
centralização sem perder de vista que o federalismo implantado
pela Constituição de 1988 embute um alto nível de preocupação
com a consolidação democrática do país.

Juventude e política social Jamais o Brasil teve - ou terá - tantos
jovens como hoje: são 33,85 milhões de brasileiros com idade en-
tre 15 e 24 anos. Isso equivale a 19,5% da população. E os pro-
blemas desse grupo não são poucos. Um exemplo citado no livro
publicado pelo Ipea: 4% dos jovens estão atrasados na escola, e
vem se registrando uma redução do acesso ao ensino superior. Os
jovens enfrentam dificuldades em termos de oportunidades edu-
cacionais e de trabalho. Convivem com a violência. Suas con-
dições de vida não são nada fáceis.

O capítulo "Juventude e Política Social" faz um levantamento
detalhado dessas questões. Observa os valores e os princípios que
orientam o comportamento desse grupo. Salienta a importância
da família no bem-estar dos jovens. E encerra com uma avaliação,
baseada na comparação com dados internacionais, das principais
causas externas da morbidade e da mortalidade dos moços bra-
sileiros: os acidentes de trânsito, o suicídio e as agressões. a

Para conhecer melhor o Brasil leia:
BrasIT- Estado de uma Naçao
Organ~ador: Fernando Rezende • Ipea, Rio de Janeiro
A partir de junho de 2005 a versaD integral do livro estará disponivel na internet,
no endereço do Ipea: www.ipea.gov.br
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A transposição do rio São Francisco consegue despertar reações apaixonadas de críti-
cos e defensores, e o debate a respeito não cessou ao longo dos anos, como as águas
que fluem da nascente. Mas há um consenso entre ambos os lados: independente-
mente da realização da obra, é preciso cuidar das condições atuais do rio. Depois de

cinco séculos de participação na história do desenvolvimento do país, o São Francisco está
doente. O curso de 2,8 mil quilômetros, que vai da Serra da Canastra, em Minas Gerais, ao
litoral, na fronteira entre Alagoas e Sergipe, tinha águas caudalosas e limpas, de fácil navega-
ção e vegetação diversificada. Hoje se encontra em situação preocupante quanto à poluição,
ao assoreamento e ao desmatamento. O cenário coloca em risco o desenvolvimento sustenta-
do da região. Afeta a economia, o meio ambiente, a saúde, e pode atingir alguns dos impactos
positivos esperados com a possível transposição de parte de seu curso.

A atual condição do Velho Chico, que ocupa espaço de destaque na agenda pública nacional
devido ao debate em torno da transposição de suas águas, é uma amostra de como o'país não deve
tratar seus recursos naturais. A ocupação territorial, as atividades agrícolas e o extrativismo provo-
caram a destruição da vegetação natural. De acordo com estudos da Fundação Joaquim Nabuco,
75% da mata nativa e 95% das matas ciliares da bacia já não existem. Para piorar, as siderúrgicas
da região consomem anualmente cerca de 6 milhões de toneladas de carvão vegetal, cuja pro-
dução exige o desmatamento de 375 mil hectares ao ano.A remoção da cobertura vegetal e o uso
desordenado do solo contribuem para a ocorrência de processos erosivos e para o conseqüente
assoreamento, que comprometem a qualidade dos recursos hídricos, diminuem o volume de água
e prejudicam a navegabilidade. A situação é agravada ainda mais pelas atividades de mineração e
de garimpo, e pela intensa ocupação das margens do rio e de seus afluentes. Estima-se que, anual-
mente, 18milhões de toneladas de terra desçam das barrancas para a água.

Há outros problemas. As estatísticas do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento
apontam que cerca de 60 milhões de brasileiros que vivem nas cidades não contam com
serviços de coleta de esgoto. E que 75% do que é coletado não recebe tratamento antes de ser
despejado nos rios. A situação é mais grave na região Nordeste, cujas cidades estão entre as que
registram os menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do país. Dos municípios
da bacia do Velho Chico, apenas 15% contam com tratamento de esgoto e somente 25% pos-
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As barrancas do
Com ou sem a transposição, é preciso revitalizar o Ve Iho
Chico, símbolo da unidade nacional que tem sofrido maus

tratos durante séculos =--
~
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Hoje 75% da mata nativa e 95% das matas ciliares da bacia já não existem.

suem sistema de tratamento de água. O resultado dessa equação
é dramático. Como grande parte dos cerca de 14milhões de pes-
soas residentes nos 504 municípios não é atendida por serviços
de saneamento básico, toneladas de dejetos domésticos e indus-
triais são drenadas diariamente para o rio. A situação já seria ruim
se os problemas parassem por aí. Mas ainda há o uso desordena-
do de agrotóxicos nas lavouras, que contribui de forma expres-
siva para a contaminação das águas. Uma das conseqüências
mais visíveis dessa situação é o gradual desaparecimento dos
peixes e, com isso, o declínio da atividade de pesca artesanal, que
por séculos foi fonte de sustento para grande parte da população
ribeirinha. Ou seja: a poluição provoca aumento de pobreza e de
desnutrição entre pessoas já bastante sofridas.

Revitalização O projeto para trazer a vida de volta ao rio está
descrito nas 337 páginas do Plano Decenal de Recursos Hídricos
da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (2004-2013). O
documento foi elaborado no ano passado pelo Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio São Francisco e pela Agência Nacional de
Águas (ANA). Entre outros pontos, ele define uma agenda para
o gerenciamento dos recursos hídricos da bacia. Como uma de
suas metas é a sustentabilidade ambiental, foram incluídas me-
didas para o uso dos recursos hídricos e para a recuperação da
área degradada, como programas de conservação e recuperação
da biodiversidade, ações de manejo florestal e do solo, recom-
posição da vegetação e preservação da área verde remanescente,
além do controle da poluição.

Apesca artesanal (no alto) e a navegabilidade (acima) estão sendo prejudicadas pela poluição e pelo assoreamento
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As siderúrgicas consomem carvão vegetal e desmatam 375 mil hectares por ano

o debate em torno
da transposição

A transposição do rio São Francisco, uma das prioridades e
um dos projetos mais polêmicos do governo Luiz Inácio Lula da
Silva, propõe a captação de água entre as barragens de Sobra-
dinho, na Bahia, e Itaparica, em Pernambuco, por meio de dois sis-
temas independentes, o eixo norte, com aproximadamente 402
quilômetros, e o eixo leste, com cerca de 220 quilômetros,

De acordo com o governo, a integração do rio São Francisco
com as bacias hidrográficas do Nordeste setentrional teria reper-
cussão positiva na vida de 12 milhões de brasileiros do semi-árido
nordestino, Para os críticos, isso não resolveria a problemática re-
sultante da seca,A construção de adutoras a partir de grandes bar-
ragens da região ou a multiplicação de pequenas obras que rete-
nham água da chuva, por exemplo, seriam alternativas mais viáveis,
Mas o projeto já está em fase de licenciamento ambiental. E estão
previstos recursos de 1,5 bilhão de dólares para a implementação
da primeira etapa, que poderá estar pronta em julho do próximo ano,

Ocorre que o Programa de Revitalização da Bacia do São
Francisco, do Ministério do Meio Ambiente (MMA), lançado
em março, envolve 16ministérios e está planejado para ser exe-
cutado durante os próximos 20 anos. Os objetivos, as diretrizes
e as linhas de ação estão traçados, mas ainda não existe planeja-
mento definido, com as ações e as localidades prioritárias - e
muito menos verba suficiente para tudo o que se pretende. "O
custo da revitalização é maior do que o da transposis:ão do rio",
diz o pesquisador João Suassuna, da Fundação Joaqu\m Nabuco,
do Rio Grande do Norte. Como se vê, ainda há muito em dis-
cussão - e enquanto isso a situação só tende a piorar.
Existe um movimento, ainda que tímido, no sentido de res-

taurar o Velho Chico. No ano passado foram destinados 36 mi-
lhões de reais ao trabalho de revitalização, alocados em ações co-
mo a limpeza do leito do rio Grande, no município de Barreiras,
o reflorestamento de nascentes em 36 micro bacias de Minas
Gerais, e o estudo do leito do rio São Francisco. Neste ano, o
MMA tem 98 milhões de reais para aplicar em alguns projetos
que ainda não foram definidos. Considerando que estamos em
maio, as possibilidades de investimento até dezembro se reduzem
a cada dia. Segundo o coordenador do Programa de Revitaliza-
ção da Bacia Hidrográfica do São Francisco, Maurício Laxe, exis-
tem mais ações planejadas para 2005, a serem implementadas com
recursos provenientes de outras fontes. Entre elas estão um edital
de preservação de nascentes, a criação de unidades de conser-
vação, uma campanha de cadastramento dos usuários do rio e a
instalação de oito pólos de revitalização da bacia. Já estão sendo
realizadas reuniões e oficinas dos Núcleos de Articulação do
Programa de Revitalização (NAPs), grupos estaduais que se ocu-
pam do que está em andamento e das prioridades futuras.

Recursos O Ministério das Cidades também está convocado a
custear o saneamento básico na região da bacia nos próximos
anos. Pelo menos 620 milhões de reais estão programados para
esse fim. Mas, surpreendentemente, não existe sequer previsão de
execução. A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf)
já avisou que, pela primeira vez desde 1988,vai exigir prestação de
contas aos municípios aos quais repassa 6% de seu faturamento
bruto como compensação pelo uso da água. O dinheiro deveria
estar sendo aplicado em obras de revitalização, mas, como não há
controle, não se sabe se a obrigação está sendo cumprida.
Está no Congresso Nacional um projeto de lei que propõe um

fundo para financiar a revitalização. Pela proposta, 0,5% da ar-
recadação anual do governo federal, durante os próximos 20 anos,
iria para o fundo. "Seriam cerca de 300 milhões de reais destina-
dos ao projeto de recuperação da bacia do São Francisco anual-
mente", diz José Aroudo Mata, diretor adjunto da Diretoria de
Estudos Regionais e Urbanos do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea). Segundo ele, um programa de revitalização "não
requer apenas a liberação de recursos: é preciso garantias de que
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Dejetos de mais de 500 cidades são drenados sem tratamento para o Velho Chico
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A foz do rio São Francisco, na cidade de Piaçabuçu, estado de Alagoas: a beleza ainda é uma das marcas do Velho Chico

I
z

não haja interrupção do fluxo financeiro". É improvável que a pro-
posta seja aprovada pela área econômica do governo e, sabendo
disso, o relator da comissão na Câmara que trata do assunto, o
deputado federal Fernando Ferro (PT -PE), estuda formas de obter
verbas de outras fontes. Uma alternativa são os repasses pelo uso
da água, atualmente divididos entre municípios, estados e União.

Preocupações Vários estudiosos estão preocupados com as com-
plicações que poderão surgir caso a transposição das águas do
São Francisco seja implementada nas atuais condições ambientais.
Para o pesquisador Suassuna, o mais grave é a disseminação de
doenças provocadas pela água poluída. Mota, do Ipea, diz que o
programa deve ser completo e detalhado - com mapeamento da
fauna e da flora regionais, das atividades econômicas das áreas
degradadas, com priorização dos trechos a serem beneficiados,
além de previsão de custo e de um cronograma de atividades. Para
que a tentativa de salvar o rio seja de fato eficaz, segundo ele, é ne-
cessário que o programa englobe, além das ações de revitalização,
a manutenção, a fiscalização e a educação ambiental permanentes.

O ambientalista Henrique Cor tez, consultor da Articulação
no Semi-Árido Brasileiro, organização que congrega 750 enti-
dades não-governamentais de cunho social e ambiental, alerta:
"Será necessária outra transposição do rio Tocantins, no longo
prazo, para reforçar o volume de água do São Francisco devido
ao assoreamento". EYvonilde Medeiros, coordenadora da Câma-
ra Técnica de Planos, Programas e Projetos do Comitê da Bacia
Hidrográfica do São Francisco, acrescenta: "O programa de re-
vitalização é imprescindível para o desenvolvimento sustentado
da região". Mas Laxe, coordenador do programa governamental,
destaca que é a primeira vez que os recursos para a revitalização
do rio são incorporados ao orçamento e que se faz uma ponte en-
tre gestão ambiental e planejamento estratégico. 'i\té 2003 a revi-

Longa história e muitos nomes
Antes da chegada dos portugueses ao Brasil, as comunidades

indígenas chamavam o grande rio que corta o país de norte a sul
de Opara, palavra que significa rio-mar. O que poucos sabem é que
o nome atual foi dado pelo célebre navegador genovês Américo
Vespúcio, que se aventurou nas águas caudalosas do rio em 1501.
Mais exatamente em 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis.

O Velho Chico foi usado pelos bandeirantes na expansão terri-
torial e na exploração da mineração, principalmente no estado de
Minas Gerais. Foi nessa época, por proporcionar a interligação do
Sudeste com o Nordeste, que ele passou a ser considerado o "Rio
da unidade nacional". Posteriormente, a pecuária ocupou suas mar-
gens - e ele ganhou o apelido de rio dos Currais. A agricultura
chegou após a década de 70.

talização era apenas uma idéia com ações pontuais. Desde o ano
passado, ela faz parte do Plano Plurianual do governo:'

Em suma, em torno da idéia da transposição das águas do
São Francisco há diversas questões a resolver. É bom saber que
existem soluções e que elas estão em pauta. Melhor seria se, com
ou sem transposição, o rio contasse com mais oxigênio e pro-
porcionasse melhor qualidade de vida aos moradores das áreas
próximas. Esse seria o curso a tomar para que os brasileiros sal-
dassem sua dívida com o Velho Chico, símbolo da unidade na-
ciona~ não apenas por atravessar seu território e mantê-lo inte-
grado, mas também por sua imprescindível contribuição à sub-
sistência da população durante séculos. a
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Selvino H e c k

Fome Zero e "portas de saídà'

"Se os bancos
públicos, o governo e

os setores organizados
da sociedade

se orientarem nano
às políticas

estruturantes,
se dará um sentido

atualizado ao
programa Fome Zero"

O programa Fome Zero está diante de um
desafio que envolve a sua identidade e a
possibilidade de avanço em seus obje-
tivos. Hoje seu conjunto de programas,

especialmente o Bolsa Família, atende 6,5 mi-
lhões de famílias. Serão 8,5 milhões no final de
2005 e 11,4 milhões no final de 2006. Dá acesso
à alimentação, condição básica para a sobrevi-
vência e a dignidade. Reforça a economia local e
ainda garante educação e saúde para as crianças,
já que essas são contrapartidas obrigatórias. Quem
não come não pensa em autonomia e em auto-
sustento, não participa de organizações, não se
relaciona com um grupo social. O desafio do go-
verno e da sociedade agora é construir as "portas
de saída". Ninguém quer a dependência eterna
de um cartão, de uma cesta básica. Como o pro-
grama Fome Zero ligará as políticas emergen-
ciais às políticas estruturantes? Como construir
as portas de saída dos programas de transferên-
cia de renda? Essas perguntas são feitas especial-
mente nos ambientes de mobilização social e
educação cidadã coordenados pela Assessoria
Especial do presidente da República.

O Programa Fome Zero foi pensado, estru-
turado e implementado para dar conta dessa re-
lação. Mas, quando chega a hora de a onça beber
água, descobre-se que isso não é simples. Para
implantar políticas emergenciais basta ter recur-
sos financeiros e orçamentários, instalar formas
de controle social e de fiscalização das ações nos
diferentes níveis de governo. Nesse sentido, fo-
ram tomadas medidas no âmbito da Controla-
doria Geral da União e do Ministério do Desen-
volvimento Social (MDS), foram feitos convê-
nios com o Tribunal de Contas da União e com
o Ministério Público, foi proposta a instalação
de mecanismos de controle social, debate susci-
tado também pelo Conselho Nacional de Segu-
rança Alimentar e Nutricional (Consea). Mas is-
so não basta. Construir políticas estruturantes
significa gerar trabalho e renda, formas de auto-
sustentação.

Para tanto, a articulação interna das políticas
de governo é fundamental. Muitas vezes a Edu-
cação não conversa, ou conversa pouco, com a

Saúde. Esta não fala com a Agricultura, que não
se relaciona com a Assistência Social, que não
dialoga com as pessoas encarregadas da imple-
mentação das políticas de desenvolvimento eco-
nômico, que por sua vez não conversam com os
encarregados das políticas de trabalho e em-
prego. Por isso a criação de um Grupo de Tra-
balho Fome Zero, com a presença de represen-
tantes de dez ministérios e da Assessoria de
Mobilização Social. É um esforço de coorde-
nação de políticas e ações.

As políticas de geração de trabalho e renda,
nas suas formas de economia solidária, embora
sejam iniciativas com resultados expressivos nos
últimos anos, carecem de uma ação ofensiva e
articulada do governo. É essencial seu apoio dire-
to em termos técnicos e logísticos, especialmente
com a concessão de microcrédito desburocra-
tizado, que alcance as pequenas e microorganiza-
ções de trabalhadores e o trabalhador autônomo.
Se os bancos públicos, o conjunto dos órgãos de
governo coordenados pelo MDS e os setores or-
ganizados da sociedade, que tanto vêm fazendo
de forma voluntária, se orientarem rumo às po-
líticas estruturantes, será possível um salto de
qualidade. E se dará um novo impulso e um sen-
tido atualizado ao programa Fome Zero. Isso não
só é necessário e desejável: é possível. Devem ser
fixadas metas, definidas prioridades. Há um sen-
timento em todos os setores que reclama esse
passo corajoso e convergente, que envolva as pes-
soas atendidas pelo programa Bolsa Família.

O enfrentamento dos desafios desse momen-
to reforçará o empenho por um crescimento eco-
nômico sustentado, bem como apontará para um
projeto de desenvolvimento com distribuição de
renda, voltado para o mercado interno, que dê
dignidade ao povo. Mostrará ao mundo uma ex-
periência inovadora, que articula sociedade e go-
verno e forma cidadãos em sentido pleno, com o
combate à fome, à miséria e à exclusão social.

Selvino Heck é assessor especial do presidente da República
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Alunos chegam para a aula na ilscoI.a Hermínio Pagotto, no Assentamento Bela Vislã: em AnÍraq



Evasão zero. Nenhum estudante abandonou as aulas da Escola Hermínio

Quem visita a Escola Hermínio
Pagotto, no assentamento rural
Bela Vista, em Araraquara, inte-
rior de São Paulo, é recebido com

uma cerimônia que não deixa dúvidas so-
bre a cultura local. Violas em punho, ban-
deiras, coreografia com os pés sobre a gra-
ma e letra de música lembrando que a ter-
ra é de quem plantar. O espírito do cam-
po não está somente no cerimonial. Ele se
espalha pelos corredores decorados com
plantas, pelas paredes pintadas com mo-
tivos da terra e especialmente dentro das
salas de aula. Galinhas, milho, feijão, se-
mentes e adubo são elementos corriquei-
ros entre professores e alunos. Há sempre
um modo de dar a lição usando os recur-
sos da terra. Para aprender proporções, a
turma do professor Marcos Sônego teve
de descascar e lavar mandioca, produzir e
embalar farinha e polvilho. A mandioca
foi pesada com casca e descascada para
verificar qual a fração do peso que corres-
ponde à casca. Depois de batida, coada e
prensada, a mandioca virou pó e os alu-
nos calcularam quantos quilos de raiz são

necessários para produzir Iquilo de fari-
nha. Na hora da embalagem, as crianças
viram quantos sacos foram usados para
acomodar a produção. Por fim, o melhor
momento: avaliar o preço da farinha e ver
quanto se pode ganhar com aquela quan-
tida de de mandioca e com o trabalho pa-
ra transformá-la. "Ensinar assim é dife-
rente de ficar só no giz e no quadro- negro.
É palpável. As crianças entendem muito
mais", diz o professor Sônego, que chegou
à escola no início deste ano.
A Escola Hermínio Pagotto faz parte

do projeto Escola do Campo, criado em
2001 para melhorar a qualidade da edu-
cação e estancar a perda de alunos. O ca-
so era grave. Há vinte anos havia 31 esta-
belecimentos rurais de ensino em Arara-
quara. Hoje restam apenas três - e os alu-
nos, forçados a fazer longas caminhadas
para freqüentar as aulas, pouco a pouco
foram desistindo. As providências para
resolver a questão começaram a ser to-
madas em 1998, quando a prefeitura foi
gradativamente assumindo as escolas de
ensino fundamental que estavam sob a

alçada do governo estadual. A partir de
então, buscou-se uma forma de aproxi-
mar o ensino do mundo dos estudantes.
A experiência deu certo. Desde que foi
implantada a nova política didático-pe-
dagógica, a evasão escolar caiu muito. Em
alguns casos desapareceu. Na Hermínio
Pagotto nenhum estudante abandonou o
colégio desde o início de 2004. Ali a pala-
vra de ordem é valorizar o homem do cam-
po' seu ambiente e seu trabalho. Fazer com
que os alunos sintam orgulho do que são.

Pé no chão A escola é cercada por jardins,
hortas e viveiros que são tão freqüentados
quanto as salas de aula. Uma turma do
terceiro ano aprende as formas geométri-
cas riscando quadrados e retângulos na
terra, onde futuramente serão plantadas
hortaliças para a merenda. A confusão é
generalizada. Eles esbarram uns nos ou-
tros, reclamam que o chão é duro, trope-
çam, caem e terminam sujos dos pés à
cabeça. Aliás, essa é uma das característi-
cas da Escola do Campo: as crianças não
estão sempre muito limpinhas. Mas por

A origem do Assentamento Bela Vista do Chibarro
Quando começa o ano letivo, os alunos da Escola Hermínio Pagotto

recebem uma agenda preparada lá mesmo, com papéis colados às
páginas de um caderno, Nela estão as normas de funcionamento do
colégio, o calendário comemorativo, diversos hinos, letras de canções
e a história do lugar onde vivem: o Assentamento Bela Vista do Chibarro,

A história do lugar começou há mais de cem anos com a instalação
da Usina Tamoio, de propriedade da família Morgantí. Com a expansão
dos negócios, foi construída, nas décadas de 30 e 40, a víla rural Bela
Vista do Chibarro, que abrigava os trabalhadores da usina, Pouco tempo
depois, a vila ganhou uma igreja e uma escola, o Grupo Escolar Pedro
Morganti, hoje Hermínio Pagotto - o antigo nome ainda está sobre a
porta principal.

Na década de 60, a família Morganti começou a enfrentar pro-
blemas e vendeu a usina, Os novos donos também não foram bem-suce-
didos e em meados dos anos 70 a Usina Tamoio entrou em processo de
falência, Em 80, a vila foi tomada pela Caixa Econômica Federal como
pagamento de um empréstimo não honrado e a área passou a ser pro-
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priedade do governo, Isso coincidiu com a organização de movimentos
de trabalhadores rurais, e um grupo liderado pela Federação dos Em-
pregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo (Feraesp) ocupou
Bela Vista, Em 1989, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (lncra) oficializou a desapropriação da terra e dividiu a antiga
vila em 176 lotes de aproximadamente 6 hectares cada um, que foram
distribuidos entre 171 famílias,

Passados 16 anos, o local abriga 274 famílias espalhadas em 210
casas, Além disso, há um posto de saúde, um salão recreativo, um ter-
reiro para manifestações culturais e quatro templos, entre eles a velha
igrejinha, A Usina Tamoio hoje é de propriedade do Grupo Corona, que
busca retomar o antigo vigor. O Assentamento Bela Vista é administrado
pelo Incra e pelo Instituto de Terras do Estado de São Paulo, Mas a
poeira do chão, as árvores, o céu azul e o horizonte sem fim são de
todas as crianças da Escola do Campo, que já nasceram no assenta-
mento e só sabem das lutas sociais porque elas estão descritas na
primeira página do caderno,



Pagotto em 2004. Ali a palavra de ordem é valorizar o homem do campo

Professor Sônego em ação: "Ensinar assim é diferente de ficar só no giz e no quadro-negro. É palpável"

ali ninguém se importa com isso. Para con-
viver com tanta informalidade, até mesmo
a mestra teve de se adaptar. 'f\ntes eu pare-
cia uma madame, agora venho trabalhar
com roupas esportivas e ainda tenho de
lavar os pés no final da aula", conta a pro-
fessora Carla Regina ]ellmayer, enquanto
tenta controlar a criançada na horta.

Além de servir de palco para as aulas de
Geometria, a horta é um instrumento para
estimular a diversidade de culturas dentro
do assentamento. As crianças aprendem a
lidar com diferentes tipos de plantações e
acabam levando novas idéias para casa, o
que contribui para afastar a prática da
monocultura numa região dominada pe-
lo plantio da cana-de-açúcar. No meio da
aula, aparece um estudante de outra clas-
se: precisou interromper a aula para co-
lher folhas de guaco, a pedido de sua mãe,
que queria preparar um chá contra a tos-

se. A colheita foi feita no horto medicinal,
entre pés de camomila, hortelã, boldo e
outras plantas corriqueiras em qualquer
compêndio de remédios caseiros. O hor-
to medicinal faz parte do projeto e tem o
importante papel de preservar o conheci-
mento popular em relação às ervas com
poder curativo. Parece que está dando
certo. E seu efeito também extrapola os
limites do colégio para chegar até as casas
das famílias.

Comunidade Esse ponto é fundamental
para o sucesso do projeto: o envolvimen-
to da comunidade. "Em nossas reuniões
comparecem, em média, 80% dos pais",
conta orgulhosa Adriana Morales Cara-
vieri, a diretora, uma mulher de modos
suaves e tranqüilos. A presença dos fami-
liares não se restringe às reuniões. Eles são
convidados a participar das aulas e a ensi-

nar o que sabem. Uma das áreas mais fre-
qüentadas pelos parentes das crianças é a
cozinha experimental, que também serve
para aulas práticas e teóricas. Uma avó es-
teve recentemente por lá explicando como
depenar e preparar um frango, que acabou
transformado no almoço da criançada.
Pouco antes, o mesmo frango tinha sido
modelo numa aula de anatomia no labo-
ratório de ciências. O próprio coorde-
nador pedagógico municipal da Secre-
taria de Educação, Carlos Alberto Pereira,
se incumbe de comprar corações de boi
em abatedouros para serem utilizados nas
aulas de circulação sangüínea. Pode pare-
cer um pouco assustador para quem vive
nos apartamentos das grandes cidades,
mas está em perfeita harmonia com o am-
biente. E alguns querem ir ainda além.
Alexandre Luiz de Freitas, que foi coorde-
nador pedagógico durante o desenvolvi-
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A escola também tem recursos modernos e nada rurais. Uma sala multimeios com

Na Escola do Campo, as crianças têm aulas em espaços diversificados: cozinha experimental, biblioteca e sala de informática

mento e a implantação do modelo Escola
do Campo, espera que um dia o frango
seja substituído por um porco, que, além
de ter uma anatomia mais próxima da hu-
mana, seria um banquete para todos. De-
pois de degustar as delícias que saem da
cozinha experimental, as crianças escre-
vem as receitas nas aulas de Português.
"Procuramos resgatar algumas antigas re-
ceitas de família que estão se perdendo ao
longo do tempo", conta a diretora.

Modernidade Apesar de toda essa ambien-
tação campestre, o ex-coordenador Freitas
sempre ressalta que não se trata de um
colégio de técnicas de agropecuária. "É
uma escola de ensino fundamental com o
mesmo currículo das demais. Apenas
adotamos formas diferentes de transmitir
as informações, em sintonia com o mun-
do dos estudantes:' Outro rótulo que ele
faz questão de negar é o de que a Escola
do Campo tenha o objetivo de evitar a
migração dos camponeses para a cidade.
"Não temos a pretensão de impedir nem
influenciar ninguém, apenas damos às
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crianças condições para que elas possam
escolher o próprio caminho, seja ele o de
permanecer ou o de partir para o meio
urbano:'
A escola, por sinal, tem dois espaços

nada rurais: a sala multimeios e a sala de
informática. A primeira é equipada com
retroprojetor, televisor de 36 polegadas e
DVD, no qual os estudantes assistem a fil-
mes. A segunda tem nove computadores
e, obrigatoriamente, um determinado
número de aulas de todas as disciplinas
acontece ali. Todos os computadores são
equipados com programas pedagógicos.
"Se o professor esquece de preparar a aula
da sala de informática, as próprias crian-
ças cobram", conta a diretora Caravieri.
Aliás, seus esforços ultimamente estão
concentrados no aprimoramento das au-
las ministradas nesse recinto. Seu desejo é
conectar os computadores da escola à in-
ternet. O que parece simples para qual-
quer colégio de cidade é muito difícil para
quem está instalado no meio de um as-
sentamento rural, a 25 quilômetros de
Araraquara. Ali não há cabeamento e o

único telefone funciona via satélite. A for-
ma mais adequada de colocar a escola na
rede é via ondas de rádio, mas os equipa-
mentos são muito caros.

Custo Por suas características diferencia-
das, as Escolas do Campo exigem mais
recursos dos que as tradicionais. Enquan-
to um aluno da cidade custa, em média,
1,1 mil reais por ano, na Escola do Cam-
po cada educando consome 1,7 mil reais.
O principal motivo do custo alto é o pe-
queno número de estudantes. A Escola
Hermínio Pagotto atende as 274 famílias
que vivem no Assentamento Bela Vista.
Todas as crianças freqüentam as aulas,
mas elas formam um grupo de apenas 152
alunos. Diferentemente do que ocorre em
outras escolas rurais, há uma classe para
cada série, inclusive uma turma de ensino
infantil para os pequenos de 4 e 5 anos.
Além disso, o ensino fundamental foi ex-
pandido para nove séries, divididas em
três ciclos de três anos cada uma. O resul-
tado é que a maior turma da escola tem
somente 22 alunos, muito menos do que



retroprojetor, televisão e OVO, e uma sala de informática com nove computadores

Princípios ~1.
da Escola do
Campo
• Qualidade social na educação
• Democratização do acesso ao

conhecimento
• Gestão democrática e participativa
• Valorização da cultura e do trabalho

do campo
• Conscientização ecológica
• Inserção da escola no contexto

regional
• Construção de espaços e tempos

alternativos
• Resistência e luta do homem e da

mulher do campo
• Concepção de que a história é

construída pelas lutas sociais
• Construção de um novo homem

e uma nova mulher

as classes das escolas municipais normais,
que chegam a ter 50 cadeiras ocupadas
numa sala.

Outra fonte de gastos é a estrutura de
transporte que serve o colégio. Ela é uma
das responsáveis pela evasão escolar zero
e pela estabilidade do quadro docente. O
ônibus passa diariamente para pegar e
levar alunos e professores. O coordenador
Pereira lembra que sua esposa trabalhava
em uma das escolas rurais que fechou.
"Ela levava quase uma hora para ir ao tra-
balho e quando chegava tinha de varrer o
chão porque não havia faxineiros, não
havia material escolar nem merenda:' Para
os estudantes, a mudança de professores
tem efeitos negativos dos pontos de vista
pessoal, emocional e pedagógico. Mas es-
sa ameaça não paira mais sobre os alunos
da Hermínio Pagotto. A equipe docente é
apaixonada pela escola, e muitos já re-
cusaram convites para trabalhar na
cidade. Raquel Baraldi, professora do 3°
ano do primeiro ciclo, formada em Bio-
logia e Pedagogia, garante que não abre
mão de seu lugar na Escola do Campo.

Como seus colegas, Baraldi passou por
um treinamento para conhecer a propos-
ta didática e o universo em que vivem os
alunos. Por isso, apesar de ter nascido e
crescido no meio urbano, sente-se per-
feitamente à vontade enquanto observa
seus pequenos alunos espalhando se-
mentes de feijão em diferentes elementos:
pedra, areia, terra e terra adubada. Eles
vão cuidar dos brotinhos para ver qual
deles cresce mais saudável.

Cooperativa Foi da professora Baraldi a
idéia de criar uma minicooperativa no co-
légio. Os alunos trazem sementes de casa
e, com material fornecido pela escola, pro-
duzem artesanato para ser vendido em
feiras e bazares. São quadrinhos, colares,
pulseiras e chaveiros. No momento, os es-
toques estão em baixa, porque a produção
fez muito sucesso em uma feira realizada
em Boa Esperança do Sul, cidade vizinha
a Araraquara. O dinheiro arrecadado é
destinado à aquisição de material e tam-
bém de brinquedos e jogos escolhidos
pelas crianças que são usados na escola.

Estrutura
Além das salas
de aula, a Escola do
Campo inclui:

• Horta com plantas utilizadas na
merenda escolar

• Horto medícinal com ervas para uso
da comunidade

• Cozinha experimental equipada com
fogão profissional e equipamentos
eletrodomésticos

• Laboratório de ciências com bancadas
de azulejo, pias, microscópios e bicos
de gás

• Sala multi meios com retroprojetor,
televisor e DVD

• Sala de informática com
computadores equipados com
softwares pedagógicos

• Biblioteca com livros e jogos
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Na I Olimpíada Mirim e Infantil de Araraquara, os alunos da Hermínio Pagotto

A horta da escola tem múltiplas funções: serve como sala de aula para todas as matérias, ensina a plantar

Além de se dedicar ao artesanato, os estu-
dantes acompanham a administração da
cooperativa e aprendem a fazer a contabi-
lidade para ver se o negócio está valendo
a pena. "A idéia é que futuramente eles pos-
sam, talvez, criar uma cooperativa no as-
sentamento", diz a diretora Caravieri.

Prêmio Com uma infra-estrutura cara, é
óbvio que fica difícil conseguir mais re-
cursos para qualquer avanço. Mas uma
ajuda inesperada chegou em dezembro
do ano passado, quando o projeto ganhou
o Prêmio de Gestão Pública e Cidadania
da Fundação Getulio Vargas (FGV). Con-
correndo com 1,2 mil inscritos, a Escola
do Campo ficou entre os cinco destaques
que receberam 20 mil reais para dar con-
tinuidade ao programa. "Eles consegui-
ram superar dezenas de obstáculos e cria-
ram um estabelecimento de ensino de
qualidade, que respeita o homem do cam-
po e é absolutamente inovador na forma
de educar", explica Hironobu Sano, um
dos avaliadores da FGV Para definir o
destino que seria dado ao dinheiro do
prêmio, foram feitas consultas ao conse-
lho da escola, composto de administrado-
res, professores e alunos - em obediência
a um dos princípios básicos da escola (leia
quadro na pág. 73), Oda gestão democráti-
ca e participativa. O problema é que, co-
mo sempre, a lista de compras supera de
longe o dinheiro em caixa. Maria do Car-
mo Boschiero, diretora do departamento
de educação da Secretaria de Educação,
conta que a relação inclui equipamentos
eletrônicos, eletrodomésticos, material de
construção, material para confecção de
artesanato e, como não poderia deixar de
ser, ferramentas e insumos agrícolas. "Es-
tá muito difícil decidir o que fazer, mas
queremos comprar coisas significativas,
que deixem uma lembrança do prêmio.
Algo como uma máquina fotográfica
digital para registrar os acontecimentos
da escola e talvez a construção de um cam-
po de futebol com traves e redes:'

A quadra seria muito bem-vinda. Na
1 Olimpíada Mirim e Infantil de Arara-
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quara, os alunos da Hermínio Pagotto
conquistaram 37,5% das medalhas, sendo
apenas 10% dos participantes. O sucesso
se deve, em grande parte, à presença de
um monitor, cedido pela Secretaria de Es-
portes, que treina as crianças fora do ho-
rário de aula. Na quadra poliesportiva,
coberta há apenas um mês, sempre tem

alguém jogando. Ao contrário do que se
possa imaginar, não há espaço para cam-
pinhos no assentamento. Onde todos vi-
vem da terra, qualquer área é preciosa. Por
isso, a quadra é um dos locais de lazer pa-
ra a comunidade. E também nas salas de
aula as notas dos estudantes da Escola do
Campo superam as de seus colegas da ci-



conquistaram 3715% das medalhasl sendo apenas 10% dos participantes

e fornece alimentos para a merenda, além de ser um parque de diversões natural

dade - mais um indicador de que o mo-
delo didático está conseguindo mudar a
imagem da escola rural.

Raiz Foi confiando nesse progresso que
Reginaldo Anselmo Teixeira voltou ao
assentamento depois de concluir o curso
de Pedagogia na Universidade Estadual

de São Paulo (Unesp). Ele é o único pro-
fessor que mora em Bela Vista e sente
profunda satisfação em poder exercer
sua profissão no local em que se criou,
vivendo com sua família. Teixeira leciona
à tarde para as crianças do primeiro ciclo
e à noite dá curso de alfabetiza cão para
adultos. Mantém em casa um grande can-

teiro de flores, de onde extrai material pa-
ra as aulas, como dezenas de mudas de
margaridas que os estudantes plantam
ladeando os caminhos da escola, apren-
dendo a medir distâncias. Enquanto cor-
rem entre o tanque onde estão as mudas
e o local de plantá-las, eles vão pegando
uns nos outros, deixando as marcas de
suas mãozinhas carimbadas nas roupas.
Bem perto dali, sob um sol a pino, há
uma gritaria. Um dos alunos da turma
do primeiro ano do segundo ciclo pegou
uma mangueira para regar a horta e, co-
mo era previsível, decidiu molhar os cole-
gas. Com isso interrompeu o trabalho
concentrado de um grupo que se dedica-
va a retirar a erva daninha da plantação e
provocou protestos. Como as crianças
sabem o que deve ser arrancado? Gabriel
Mendes Batistini, de 9 anos, define sem
hesitar: "Mato é o que a gente não come".
A alguns metros, outra turma observa
com atenção, na cozinha experimental, o
trabalho de uma voluntária que está pre-
parando pão caseiro. Olhos nas mãos da
cozinheira e pensamentos voltados para o
estômago enquanto aprendem e esperam
a hora da merenda. Na biblioteca, os mais
novinhos, da classe de educação infantil,
compenetrados como se soubessem ler,
apreciam as figuras e se familiarizam com
o manuseio dos livros.

As experiências e os ambientes podem
ser diferentes, mas o espírito dos alunos
da Hermínio Pagotto é rigorosamente
igual ao das crianças de todos os colégios
do mundo. Com o olhar encantado, La-
rissa Benvinda, de 10 anos, declara que
quando crescer será bailarina. Vanessa
Henrique será cantora, e Kelli Fernandes,
médica pediatra. Mas a semente da Esco-
la do Campo germinou mais fundo no
coração de alguns. Camila dos Reis e Val-
cir dos Santos, ela com 9 anos, e ele com
11, não querem ir tão longe. Sonham ser
professores. E não em qualquer lugar.
Querem lecionar na Escola de Ensino
Fundamental Hermínio Pagotto para
passar a seus filhos o mesmo que recebe-
ram quando crianças. a
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Um Prometeu
industrial desengonçado

A tradução do título para o portu-
guês é imprecisa: trata-se de um
Prometeu unbound, isto é, libera-
do, não unchained. Mas isso não

tira o valor da segunda edição deste clássi-
co, agora com novo prefácio e epílogo - no
mais o texto permanece igual ao de 1969,
originalmente um ensaio da Cambridge
Economic History. David Landes, professor
emérito de Harvard,já tinha feito um com-
plemento a Adam Smith, em A Riqueza e a
Pobreza das Nações (Campus, 1998), sober-
bo nos desenvolvimentos globais, mas fa-
lho no que toca à América Latina e ao
Brasil, analisados pela ótica enviesada da
("esqueçam-o-que-escrevi") teoria da de-
pendência de FHC.

O titã liberado é o sistema fabril: seu
aparecimento na Inglaterra chocou Marx,
que condenou a vil exploração do prole-
tariado. Ele ainda não tinha visto nada, pois
a China modorrava na imobilidade indus-
trial. Hoje as fábricas chinesas não se dis-
tinguem, pelas condições de trabalho, das
manufaturas de Manchester do século 19.A
história é européia, mas esse Prometeu de-
sajeitado que é a grande indústria leva seus
grilhões ao mundo, o que desespera os an-
tiglobalizadores, mas encantaria Marx, que
confiava no papel revolucionário do capi-
talismo para destruir as "muralhas da Chi-
na", o despotismo asiático e os reinos bár-
baros do Oriente.

A China, a Índia e as nações islâmicas
fracassadas do Oriente Médio constituem,
precisamente, o objeto do epílogo, a parte
verdadeiramente nova do livro. Landes ar-
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gumenta que a globalização "não é uma
causa, nem uma ideologia. É simplesmente
a procura de riqueza". A civilização indus-
trial do Ocidente foi a mais formidável má-
quina de criação de riquezas da história, ao
associar possibilidades tecnológicas com o
faro pelos negócios de homens liberados
das restrições do mercantilismo. Por que
esse processo revolucionário ainda não
conseguiu romper os grilhões do subde-
senvolvimento? É que empréstimos, ensi-
namentos e presentes podem até ajudar,
mas de nada adiantam se o movimento não
for conduzido a partir de dentro.

Landes demonstra como as condições
tecnológicas e institucionais foram reuni-
das na Europa Ocidental e continuam a dis-
tinguir o Ocidente desenvolvido, ainda que
países do Oriente - como o Japão, a Coréia
e, agora, a China - lhe tenham seguido os
passos. Esses bons alunos da escola eu-
ropéia, a começar pelos Estados Unidos,
copiaram as técnicas, não necessariamente
as instituições e as políticas econômicas.
Landes diz que não é relevante que os
"orientais" não tenham seguido a via do li-
beralismo, e sim que tenham integrado suas
economias aos mercados globais, algo que
os pregadores de uma industrialização à la
List dificilmente reconhecem.

O cerne do livro não é uma discussão
das economic policies dos "copiadores" e sim
um fascinante racconto storico do desen-
volvimento tecnológico da industrialização
européia. São seis capítulos, com poucas
seções internas e relativamente poucas es-
tatísticas, mas muitos dados qualitativos e

análises sobre cada fase. Uma introdução
metodológica explica por que a revolução
industrial ocorreu na Europa e não em
outros lugares. Coloca a questão - que será
seguida ao longo do livro - das razões
pelas quais as mudanças ocorreram em
épocas e locais determinados da Europa,
isto é, como o padrão de desenvolvimento
diferiu de um país para outro. Nesse senti-
do, a Europa é um grande laboratório, por
ter nações ricas e pobres, grandes e peque-
nas, todas as formas de governo e um rico
mosaico de tradições culturais.

Desde a Revolução Industrial inglesa,
disseminada pelo continente, até o período
entre guerras e a reconstrução subseqüen-
te, Landes descreve as indústrias mais rele-
vantes do ponto de vista tecnológico: têx-
til, metalúrgica, química e de maquinaria,
além da mineração de carvão por seu pa-
pel energético. Todas elas são situadas no
contexto da organização industrial, isto é,
da coordenação dos fatores de produção e
do manejo dos produtos manufaturados.
O resultado é um painel fascinante das
raízes da "hegemonia" ocidental, não em
virtude de uma história colonialista e
opressora, e sim da capacidade de mobi-
lizar e transformar as forças da natureza,
liberando o Prometeu desengonçado do
capitalismo industrial dos velhos grilhões
da miséria educacional e da secular
opressão da pobreza material.

Paulo Roberto de Almeida
(www.pralmeida.org)
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Prometeu Desacorrentado: Transformação
Tecnológica e Desenvolvimento Industrial na
Europa Ocidental, de 1750 até os dias de hoje
David S. Landes
Editora Campus, Rio de Janeiro, 2' ed., 2005,
628 p" R$ 99,00

http://www.pralmeida.org


Idéias sobre o novo capitalismo

o
Pobreza
e famnias

o direito à Convivência Familiar e Comunitária:
OsAbrigos para Crianças e Adolescentes no Brasil
Coordenação: Enid Rocha Andrade da Silva
Editora ipea, Rio de Janeiro, distribuição gratuita

Maysa Provedello

Desde 1992, quando foi promulgado
o Estatuto da Criança (ECA), mui-
ta coisa mudou. Mas a falta de da-
dos e de análises dificulta o dese-

nho de políticas públicas. Enid Rocha An-
drade da Silva, pesquisadora do Ipea, coor-
denou um estudo sobre os abrigos, para
onde vão crianças e jovens com menos de
18 anos abandonados, vítimas de maus
tratos ou em situação de risco. O trabalho
foi pedido pela Subsecretaria de Promoção
dos Direitos da Criança e do Adolescente e
pelo Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente (Conanda). A
iniciativa é inédita no Brasil. Entre as infor-
mações coletadas em 589 abrigos benefi-
ciados com recursos federais está a seguin-
te: a maioria dos abrigados possui família -
86,7% e 52% deles encontram-se ali devido
à pobreza. A miséria afeta o convívio fami-
1iar, fundamental para o pleno desenvolvi-
mento. O secretário de Direitos Humanos,
Nilmário Miranda, autor do prefácio da pu-
blicação, reconhece a necessidade de políti-
cas de geração e renda e de apoio psicológi-
co e social, para a preservação dos vínculos
familiares. Outras informações facilitam o
conhecimento da questão. A publicação é
gratuita e pode ser solicitada pelo e-mail
pesquisa.abrigos@ipea.gov.br.

Otloni Fernandes Jr.

o Imaterial

Ela é mais ampla porque incorpora mo-
dificações feitas para a publicação em
alemão. Para o autor, os hackers da in-
ternet e os programadores de software
livre (não-proprietário) são dissidentes
do capitalismo digital, por sua oposição
à privatização do conhecimento. Eles
buscam montar estruturas não-hierár-
quicas "em redes horizontais descen-
tralizadas em via de se autoproduzir e
de se auto-organizar". Gorz aponta um
conflito quando o capitalismo do conhe-
cimento tenta se apropriar de bens que
são patrimônio da humanidade, como o
genoma das plantas, para transformá-los
em produtos, como medicamentos.

É um livro instigante, capaz de pro-
vocar polêmica. Induz à reflexão sobre a
sociedade em que o saber do indivíduo
conta mais do que o tempo da máquina,
em que a capacidade de inovar, de ser
criativo, repousa em valores subjetivos,
em que o funcionário de uma empresa
pode estar prestes a produzir um novo
conhecimento enquanto assiste a uma
peça de teatro.

o Imaterial, Conhecimento Valor e Capital
André Gorz
Editora Annablume, São Paulo, 2005, 108 p.,
R$25,00

conceito marxista de valor
muda de sentido na economia
do conhecimento, no capita-
lismo pós- moderno, em que o

capital imaterial, o capital humano, as-
sume um papel talvez mais importante
do que o do capital fixo, expresso em
máquinas e estoques de produtos. Esse
é o centro da investigação do sociólogo
André Gorz, um especialista na análise
das relações de trabalho, em seu livro O
Imaterial, Conhecimento Valor e Capi-
tal. Nascido em 1923, em Viena, na Áus-
tria, emigrou para a Suíça em 1938, de-
pois da anexação de seu país pela Ale-
manha nazista. Fixou-se na França, on-
de fez seu nome como intelectual. Gorz
sempre pesquisou as mudanças nas re-
lações de trabalho no capitalismo, como
fica demonstrado em um artigo que es-
creveu para a revista Les Temps Moder-
Iles sobre a contradição entre a busca da
máxima produtividade do trabalho de
um operário e o fato de ele ser obrigado
a exercer tarefas repetitivas.

Em O Imaterial, Gorz trata da difi-
culdade em quantificar o saber, que não
pode ser medido em horas de trabalho.
A capacidade de inovar exige criativida-
de, expressividade, colaboração espon-
tânea, qualidades associadas a alguma
insubordinação, à falta de disciplina
contraditória com as necessidades de
controle e de mensuração intrínsecas ao
capitalismo. O autor explora de maneira
competente a nova relação entre valor,
capital e conhecimento e diz que a so-
ciedade do conhecimento expõe uma
crise do próprio conceito de valor. Um
dos exemplos de momentos críticos foi
a explosão da bolha das empresas cria-
das em torno da internet em 2000: hou-
ve uma valorização excessiva do capital
imaterial, pela dificuldade em estabele-
cer o equivalente monetário de ativos in-
telectuais, de mensuração complexa.

A edição brasileira do mais recente
livro de Gorz difere da francesa, de 2003.
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Geografia

Mares, rios
e montanhas

A partir de dados captados
pelo ônibus espacial Endeavour, da
Nasa, a Empresa Brasileira de Pes-
quisas Agropecuárias (Embrapa)
lançou a Coleção Brasil em Re-
levo, uma coletânea de imagens
que apresenta todas as carac-
terísticas da superfície do país. As
informações foram obtidas duran-
te a missão SRTM (Shuttle Radar
Topographic Mission), promovida
por uma parceria entre as agên-
cias espaciais norte-americana,
alemã e ital iana. O Brasi I é um
dos primeiros países no mundo a
elaborar esse trabalho cobrindo
todo o seu território. O nível de
precisão atinge as dimensões de
90 por 90 metros, ou seja, algo
aproximado à área de um quar-
teirão.A coleção serve para diver-
sos tipos de aplicação, desde pro-
gramas de manejo de bacias hi-
drográficas, de melhoria da infra-
estrutura rural e de conservação
de solos até o aprimoramento da
cartografia topográfica disponí-
vel atualmente, sobretudo na re-
gião amazônica. A Embrapa Mo-
nitoramento por Satélíte desen-
volveu uma metodologia própria
para a confecção das imagens
com base nos dados enviados
pela Endeavour. O produto já está
disponível na internet no site
www.relevobr.cnpm.embrapa.b r.
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Indústria aeroespacial

Expresso 2222
Faz muito tempo que o céu

não é mais somente do Sol, da Lua
e das estrelas. Desde 1957, quan-
do foi lançado o Sputnik, a órbita
terrestre não pára de receber os
mais variados artefatos. Estima-se
que atualmente existam cerca de
13 mil objetos flutuando ao redor
da Terra, dos quais apenas 700
são úteis, o resto é simplesmente
lixo. O aumento da sucata espacial
está preocupando os especialistas
porque coloca em risco a vida dos
tripulantes das naves e a integri-
dade física de valiosos equipa-
mentos. Para tentar minimizar o
problema, um grupo de cientistas
da Agência Espacial Européia está

escrevendo o Código Europeu de
Conduta para Diminuição de Detri-
tos. "Os conceitos básicos são
simples: não piore a situação
atual; reduza ou previna a geração
de novos detritos; e, acima de tudo,
ajude a proteger as órbitas baixas
e geoestacionária", diz Ruediger
Jehn, um dos especialistas parti-
cipantes do projeto. Apesar do
otimismo do grupo, eles sabem
que enfrentarão forte resistência
da indústria aeroespacial, mas
estão confiantes em que a gravi-
dade do assunto vai fazer com que
os fabricantes aceitem, pelo me-
nos, discutir o tema. Afinal, o inte-
resse é de todos.

Engenharia genética

Todo mundo
pode opinar

Até dia 5 de junho a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) manterá consulta pública
sobre a resolução que define pro-
cedimentos para avaliar a segu-
rança, para consumo humano, de
alimentos que contenham organis-
mos geneticamente modificados
(OGMs), Quem quiser opinar deve
acessar o site www.anvisa.gov.br.
clicar em Anvisa Divulga, e poste-
riormente em Consultas Públicas
2005. De acordo com a proposta
apresentada, a Anvisa poderá
proibir a venda de alimentos e
produtos com OGM's, mesmo que
eles tenham sido liberados pela
Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança.

Saúde

Resultados a jato
Acordo de transferência de

tecnologia assinado pela Funda-
ção Oswaldo Cruz com a uma em-
presa norte-americana vai permi-
tir que o Brasil fabrique o teste
rápido para identificação do ví-
rus da Aids. No estágio atual, a
Fiocruz importa os componentes
e finaliza a produção, reduzindo o
custo em 20%. Depois da transfe-
rência, espera-se que os gastos
com os teste caiam para a meta-
de do valor atual, que é de um
milhão de reais por ano. A tecno-
logia do exame detecta a presen-
ça do HIV em 2 minutos, A rapidez
é importante sobretudo para as
gestantes porque permite inter-
venções imediatas que evitam a
infecção do bebê. A metodologia
poderá ser aplicada também pa-
ra diagnosticar outras doenças
similares, como a dengue e a
leishmaniose.

http://www.relevobr.cnpm.embrapa.b
http://www.anvisa.gov.br.


Segurança

Olho vivo ... e numérico

História

Einstein traz de volta meteorito de 5 mil quilos

o Departamento de Estado
norte-americano, a Marinha dos
Estados Unidos e o Federal Bureau
of Investigation (FBI) são algumas
das organizações que usam um sis-
tema de segurança desenvolvido no
Brasil. A Politec, uma das maiores
empresas brasileiras de tecnologia
da informação, criou uma solução
de identificação de pessoas por
meio do reconhecimento da íris,

200
novos currículos é a média
diária de cadastramento
na Plataforma Lat!es, uma
megabase de dados criada
em 1999 para integrar
todos os sistemas de
informação das agências
federais voltadas para
ciência e tecnologia

método considerado bastante segu-
ro contra fraudes. O software uti-
lizado no sistema contém algorit-
mos que transformam a íris em um
código numérico. Fundada há 34
anos no Planalto Central, a Politec
hoje com seis mil funcionários, tem
nove escritórios no país e uma sub-
sidiária na capital dos Estados
Unidos. É considerada um exemplo
de empresa que inova.

Devido às comemorações dos
80 anos da visita do cientista ao
Museu Nacional, no Rio de Janei-
ro, o meteorito Bendegó, que pesa
5.360 quilos, foi trazido nova-
mente para o hall de entrada da
instituição. Ele estava lá em 7 de
maio de 1925, e foi fotografado ao
lado do criador da Teoria da Re-
latividade, O transporte da rocha,
que estava na sala dos meteoritos,
dentro do próprio museu, para o

hall de entrada consumiu mais de
dez horas de trabalho. Isso é muito
pouco se comparado aos 102 anos
que se passaram desde a primeira
tentativa de remover o meteorito
do local onde caiu, próximo à ci-
dade de Monte Santo, na Bahia, até
sua chegada ao museu. Ele foi en-
contrado em 1784 e no ano se-
guinte foi colocado em um car-
retão puxado por 14 bois. O objeti-
vo era levá-lo até Portugal. Mas o

eixo do carro quebrou poucos qui-
lômetros depois e o imenso mete-
orito rolou até o riacho Bendegó,
de quem ganhou o nome. Lá ficou
até 1887, quando o imperador
Dom Pedro [I organizou uma expe-
dição para resgatar o meteorito e
levá-lo não mais para Portugal,
senão para o Museu Nacional. Com
2,15 metros de altura e 1,5 metro
de largura, é o 16' maior meteori-
to do mundo.

Combustíveis

Qualidade garantida
Internet

New Nature
Estudante da Universidade de

Campinas (Unicamp) desenvolve
aparelho que determina qualidade
da gasolina em dez minutos e custa
cerca de 10% do equipamento tra-
dicional. Luiz Alexandre Sacorague,
doutorando em Química, adaptou
um espectofômetro (máquina que
mede o espectro de cores) para
comparar as características da
amostra de combustível com pa-
râmetros corretos de composição
que estão armazenados dentro do
equipamento. O teste pode ser feito
no próprio posto de gasolina e o
resultado aparece em poucos mi-

nutos. Pelo processo usual leva-se
até três dias para concluir o exa-
me. Apesar de eficiente, a invenção
não dispensa totalmente a aplica-

ção da técnica atual porque é por
meio dela que são gerados os pa-
râmetros que alimentam o especto-
fômetro. Mas será possível restrin-
gir o uso dos aparelhos mais caros
e ampliar e agilizar o trabalho dos
órgãos responsáveis pelo controle
de qualidade dos combustíveis ven-
didos em postos de distribuição. O
orientador de Sacorague explica
que o desenvolvimento do novo
equipamento só foi possível graças
aos recentes avanços da quimio-
metria, que é a resolução de pro-
blemas de química por meio de al-
goritmos matemáticos.

A homepage da Na!ure, a
mais importante revista científi-
ca do mundo, está de cara nova.
Mas a principal mudança não
reside no layout do site, mas na
capacidade de aceitar tecnolo-
gias mais avançadas de leitura
de tela. Para os visitantes que

. não são tão modernos assim, a
revista implementou ferramentas
que facilitam a navegação. Ape-
sar de a maior parte do conteúdo
ser restrito aos assinantes da pu-
blicação, há alguns bons textos
disponíveis para todos. O endere-
ço da Nature é www.nature.com.
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Comércio exterior
-- - -

As nacionais e as estrangeiras

• Exportações
• Importações

31

• Empresas estrangeiras

Empresasestrangeiras

• Empresas nacionais

2003. Também aponta que as empresas nacionais
exportam mais produtos de alta tecnologia que as
estrangeiras. A íntegra do trabalho, cujo título é
"Conteúdo Tecnológico do Comércio Exteríor Bra-
sileiro: o Papel das Empresas Estrangeiras", está
disponível no site www.ipea.gov.br. O estudo foi
elaborado pela pesquisadora Fernanda De Negri.

REPARE: as importações das empresas estrageiras superam as
das nacionais apenas nas categorias de alta e média tecnologia

Importações realizadas por
empresas nacionais e estrangeiras
(em bilhões de dólares, 2000-2003)
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• Empresas estrangeiras

Empresasnacionais

29

• Empresas nacionais

As participações das empresas nacionais e
estrangeiras no comércio exterior brasileiro são
muito diferentes. A constatação está em estudo ela-
borado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Apli-
cada (lpea), que mostra, por exemplo, que o saldo
acumulado na balança comercial das empresas
estrangeiras é negativo no período de 2000 a

Volume do comércio exterior (em bilhões de dólares, 2000-2003)
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Exportações realizadas por
empresas nacionais e estrangeiras
(em bilhões de dólares, 2000-2003)
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REPARE: as exportações das empresas nacionais superam as das
estrangeiras em todas as categorias. exceto na de bens que uti-
lizam média tecnologia.

o que é?

por Andréa
Wolffenbüttel

Para entender o significado dessa
expressão é útil, antes de mais nada,
lembrar que superávit quer dizer
resultado positivo. Surge quando, ao
final de um período, se verifica que os
gastos foram menores do que a receita.
Caso contrário registra-se déficit. Isso
no orçamento familiar, em empresas
e no governo. O superávit primário se
refere às contas do governo. Toda vez
que ele acontece significa que a
arrecadação do governo foi superior
a seus gastos. Mas há um detalhe:
no cálculo não são levados em
consideração os juros e a correção
monetária da dívida pública, deixados
de lado porque não fazem parte da
natureza operacional do governo -
são conseqüências financeiras de
ações anteriores. O resultado primário,
seja ele superávit ou déficit, é um
indicador de como o governo está
administrando suas contas. Verifique,
no gráfico abaixo, que nos últimos 12
meses o governo federal só registrou
déficit em dezembro de 2004.

Superávit primário

_I.NDIG O [lES

Resultado primário do governo
federal (em milhões de reais)
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Violência
O mapa do perigo

Estudo sobre a criminal idade no Brasil, feito
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), elabora indicador que mede o risco de uma
pessoa ser assassinada. Envolvendo 15 variáveis
socioeconômicas, a pesquisa mapeou o perigo em
mais de dois mil municípios e constatou que além

das regiões metropolitanas, onde a violência é
problema conhecido, há estados nos quais prati-
camente todo o território apresenta altas taxas de
risco. O trabalho é de autoria dos pesquisadores
Daniel Cerqueira,Alexandre Carvalho e Waldir Lo-
bão e está disponível no site www.ipea.gov.br.

28% das 100 cidades
com mais alto risco de
homicídio estão localizadas
em Pernambuco

• PE
• SP
• RJ
• ES
• MG
• MT
• PA
• PR
• AL
• MS
• RO

BA
• GO

A taxa de risco
de homicídio no país
saltou de 16,11 em 1980
para 41,41 em 2002

Cidades

As campeãs da paz
Cidades com menor taxa de risco de
homicídio por 100 mil habítantes, em 2003

UF População Taxa
MG 87 4,81
SC 91 4,95
MG 197 5,09
PA 101 5,15
SC 82 5,28

Coloiza
Serra
Olinda
Tailãndia
Cariacica

Iti\iubá
Tubarão
Sete Lagoas
Cametá
Brusque

As campeãs da violência
Cidades com maior taxa de risco de
homicídio por 100 mil habitantes, em 2003

UF População Taxa
MT 12 128,49
ES 352 97,62
PE 376 95,29
PA 45 94,87
ES 340 . 91,99

Participação dos estados nas
100 cidades mais violentas (em %)

UF
SC
BA
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC

Brasil

Taxa
1,1
1,5
2,0
2,4
3.3
3,6
3,6
4,8
4,8
4,9

/

--------~

Regiões metropolitanas com
menor taxa de risco de homicídio
(por 100 mil habitantes)

Florianopolis (expandida)
Salvador
Vale do Itil,jaí (expandido)
Tubarão (expandido)
Vale do Iti\iai
Florianopolis
Tubarão
Fozdo rio Itajai
!legião Carbonifera
Fozdo Rio Iti\iaí (expandida)

Recife(PE) BaixadaSantista Petrolina/ SãoPaulo(SP)
(SP) Juazeiro(PE)

79.9

VitOria(ES)

Regiões metropolitanas onde a taxa de risco mais cresceu
(taxas de risco de homicídio por 100 mil habitantes)
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(199 municípios)
(285 municipios)
(370 municípios)
(584 municipios)
(781 municipios)
(833 municípios)

(1.002 municipios)
(987 municípios)
(761 municípios)

• De47.69a 121.2
• De 29.54 a 47.69
• De 19.94 a 29.54

De 13.98 a 19.94
De9.78 a 13.98
De6.68 a 9.78

• De4.51 a 6.68
• De 2.8 a 4.51
• De 0.39 a 2.8

/'
Riscos de homicídio
para toda a população
(média de 1999 a 2001,
por 100.000 habitantes)

Regiões metropolitanas
Regiões metropolitanas com
maior taxa de risco de homicídio
(por 100 mil habitantes)

Taxa UF Em 2002 Em 1980
Vitoria 80,0 ES 1 8
Recife 67,8 PE 2 4
Rio de Janeiro 56,5 RJ 3 1
SãOPaulo 52,6 SP 4 5
8aixada Santista 52,3 SP 5 13
Petrolina/Juazeiro 50,1 PE 6 14
Maceio 50,0 AL 7 2
Belo Horizonte 37,6 MG 8 7
Cam inas 37,4 SP 9 19
Entorno de Brasl1ia 33,1 GO 10 11
Brasil 16,1
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EMBRAER
www.embraer.com

http://www.embraer.com
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