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desafios
do desenvolvimento

Há um ano, nascia Desafios. Foram 12 edições de informação e

debate sobre o desenvolvimento econômico sustentado, com inclusão

social, conservação ambiental e fortalecimento da inovação científica e

tecnológica brasileira. Doze entrevistas, 87 matérias e 67 artigos

mostraram os mais diferentes ângulos e a diversidade de opiniões sobre

os temas relevantes da agenda pública nacional, com o rigor e a

independência característicos do Instituto de Pesquisa Econômica

Aplicada (Ipea). E sempre com foco no leitor.

A parceria solidária do Programa das Nações Unidas para o

Desenvolvimento (Pnud) foi fundamental para a realização do

trabalho. A revista contou também com o apoio do Instituto Uniemp,

do Banco Interamericano de Desenvolvimento e de um conjunto

valioso de anunciantes e leitores, sem os quais o projeto não teria

decolado. Por fim, é preciso agradecer aos colegas do Ipea, pela

receptividade e pelo apoio constantes, que tornaram viável a tarefa.

A todos, o nosso reconhecimento.

O tema da capa desta edição especial de Desafios trata do futuro da

economia do Brasil. Quatro renomados economistas do Ipea e Luiz

Gonzaga Belluzzo, professor da Universidade de Campinas, participaram

de uma mesa-redonda produzida especialmente para debater o assunto.

Fica o lembrete: os fundamentos macroeconômicos não bastam para

garantir o desenvolvimento de longo prazo. Inovação tecnológica,

fortalecimento do papel do Estado, reformas como as da Previdência e

a fiscal são itens que não devem sair da pauta se o interesse é crescer de

forma constante e socialmente justa. Ainda no campo econômico,

Desafios traz opções de leitura como a reportagem “Muralha chinesa”,

que apresenta as dificuldades para exportarmos produtos com maior

valor agregado, e “Incentivo à Competição”, sobre os principais 

pontos a serem alterados na nova lei de defesa da concorrência.

Uma contribuição ao debate sobre corrupção. Esta foi a intenção 

da equipe que participou da apuração da matéria especial sobre o tema,

que traz opiniões de especialistas e um estudo inédito do pesquisador

do Ipea, Claudio Ferraz, sobre o desvio de verbas em prefeituras

brasileiras. Ainda, vale a pena ler a entrevista com o professor e cientista

político Wanderley Guilherme dos Santos, que fala de mobilização

social, desenvolvimento e os riscos da democracia em tempos 

de crise como a atual. Bom proveito! 

Maysa Provedello, Editora-Chefe
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Prêmio

Oportunidade para pesquisadores

Monitor
das reformas

O Congresso está em reces-
so durante o mês de julho
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W o l f f e n b ü t t e l

Os investimentos das empre-
sas brasileiras no exterior deram
um salto surpreendente entre
2003 e 2004. Saíram de um pata-
mar de 240 milhões de dólares
para 9,47 bilhões em apenas um
ano, o que representa crescimento
de quase 4.000%. Os números
acompanham uma tendência dos
países em desenvolvimento, segun-
do estudo elaborado pela Confe-
rência das Nações Unidas para o
Comércio e o Desenvolvimento
(Unctad). O levantamento mostrou
que os investimentos externos des-
ses países cresceram 6,1 vezes de
1990 a 2003 (de 131 bilhões de
dólares para  929 bilhões), quase
o dobro do ritmo de expansão dos
investimentos dos países industria-
lizados, que foi de 3,5 vezes. O
maior impulso veio das empresas
asiáticas, cujas aplicações diretas
no exterior aumentaram mais de
12 vezes nesse período. Em 2004,
o Brasil respondeu por 30% dos
investimentos estrangeiros realiza-
dos por América Latina e Caribe,
seguido pela Argentina, com 11%,
e pelo México, com 7,5%.

Já estão abertas as inscrições
para o 2.º Prêmio Ipea-Caixa, que
tem o objetivo de incentivar as pes-
quisas nas áreas de desenvolvimen-
to econômico, social e financeiro. O
prêmio é fruto da parceria entre o
Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) e a Caixa Econômica
Federal, e distribuirá de 2 mil a 20

mil reais aos melhores trabalhos. Os
temas são Mercado de Trabalho,
Emprego e Informalidade, Sistemas
de Financiamento e Oferta de Cré-
dito. Existem duas categorias dife-
renciadas de premiação: para estu-
dantes de graduação e para profis-
sionais.Os dois primeiros colocados
terão suas pesquisadas publicadas

pelo Ipea. O prazo para entrega das
monografias se encerra em 15 de
agosto para os trabalhos enviados
via carta registrada e em 22 de
agosto para os remetidos via en-
comenda expressa (Sedex). Outras
informações podem ser obtidas no
site do prêmio: ww.ipea.gov.br/ipea-
caixa/premio.htm.

A produção nacional de vinhos começa a ser observada com atenção
pelos mais famosos viticultores do mundo, os franceses. Depois que a
região do Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha, inovou em relação aos paí-
ses do Novo Mundo criando a primeira Indicação de Procedência de vinhos
do Brasil, o Rio Grande do Sul recebeu a visita de dois enólogos franceses.
Florent Girou e Etienne Besancenot desenvolvem um estudo internacional
sobre o terroir, conjunto de fatores naturais e humanos que condicionam a
qualidade do vinho. É a primeira vez que o Brasil é incluído nesse tipo de
levantamento, dos quais normalmente só participam, pela América Latina,
a Argentina e o Chile, tradicionais produtores e exportadores de vinho. Os
vinhedos da Serra Gaúcha também estão presentes num documentário
elaborado pelos mesmos pesquisadores e na última edição da maior feira
mundial de vinhos, a Vinexpo, ocorrida em Bordeaux, na França, no mês pas-
sado. Jorge Tonietto, pesquisador da área de Zoneamento e Agroclimato-
logia da Embrapa Uva, foi convidado a fazer uma palestra sobre os avanços
e a experiência brasileira no desenvolvimento da produção de vinhos de
qualidade de origem controlada.

Investimentos

Além
das fronteiras

Viticultura

Os franceses estão de olho... 

Qual a influência que a possi-
bilidade de reeleição tem sobre a
condução da economia? Um estudo
elaborado pelo Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada (Ipea), em
conjunto com a Universidade de
Brasília e o Senado Federal, apli-
cou um modelo matemático para
avaliar o efeito que a possível re-
novação do mandato teve sobre os
prefeitos no pleito de 2002. Par-
tindo de fórmulas desenvolvidas
por estudiosos norte-americanos e
brasileiros, a pesquisa concluiu
que, em relação às despesas o go-
vernante tende a controlar os gas-
tos públicos, pois sua chance de
reeleição diminui à medida que a
máquina administrativa consome
mais, porém geralmente ele au-
menta os investimentos, principal-
mente as obras. Notou-se que o
eleitor condena quem gasta muito
e premia quem investe, confirman-
do a intuição de que obras públicas
cativam o eleitorado. O governante
também sabe que pode influir em
sua probabilidade de reeleição por
meio da política fiscal, o que cria
um incentivo ao gasto excessivo em
anos eleitorais. Por outro lado, ele
percebe o custo futuro desse com-
portamento, o que faz com que
aqueles que têm mais chance de
ser confirmados no cargo apliquem
políticas mais austeras.

Política

O custo do voto

Fotos Divulgação
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Fazendo a América 

Indústria farmacêutica

Maria-milagreira
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Meio ambiente

A guerra dos pneus
A decisão do governo de proi-

bir a importação de pneus usados,
tomada durante reunião da Câmara
de Comércio Exterior no fim do mês
passado, dificilmente vai conseguir
pôr um ponto final na velha polêmi-
ca que envolve o tema. Primeiro, há
um entrave regional: a sentença do
Tribunal Arbitral do Mercosul con-
tinua obrigando o Brasil a receber
pneus usados do Uruguai. Depois,
há a reação de além-mar: a União
Européia (UE) imediatamente ape-
lou à Organização Mundial do Co-
mércio contra as barreiras brasi-
leiras à entrada de pneus usados. O
problema é que, a partir de 2006,
os países da UE não poderão mais
depositar as carcaças em aterros
sanitários, e muitos procuram solu-

cionar o problema exportando os
cerca de 80 milhões de pneus que
são jogados fora todos os anos.
Teoricamente, o Brasil não permite
a importação de pneus usados, mas,
como não há lei específica, diver-
sas liminares autorizaram as tran-

sações, cujos volumes não param
de crescer. A Associação Brasileira
do Segmento da Reforma de Pneus
reclama da quebra de contrato e
alega que o setor será prejudicado,
colocando em risco cerca de 1,6
mil empresas e mais de 80 mil em-
pregos. Independentemente da en-
trada dos estrangeiros, o Brasil ain-
da não conseguiu equacionar o
problema internamente. Os pneus
são resíduos de difícil eliminação,
não são biodegradáveis e sua quei-
ma libera substâncias tóxicas e can-
cerígenas.Além de servir de criató-
rio para mosquitos transmissores
de doenças tropicais, como a den-
gue.Todos os anos, aproximadamen-
te 175 mil toneladas de pneus são
descartadas no país.

Aché, o maior laboratório far-
macêutico nacional, acaba de lan-
çar o primeiro medicamento total-
mente desenvolvido no Brasil, des-
de a descoberta do princípio ativo
até a chegada às prateleiras das
farmácias.O antiinflamatório Ache-
flan, produzido com a erva-baleei-
ra, tem uma história inusitada. Há
algum tempo,Victor Siaulys, presi-
dente do Conselho de Administra-
ção do Aché, machucou-se durante
uma partida de futebol na praia.
Um caseiro da região ofereceu um
ungüento à base da planta, tam-
bém conhecida como maria-mila-
greira, para aliviar a dor. Diante
dos efeitos rápidos e positivos, o
executivo sugeriu um estudo mais
aprofundado sobre os poderes cu-
rativos da substância. Foi assim
que, sete anos depois, o remédio
chegou ao mercado. Foram consu-
midos cerca de 15 milhões de
reais em pesquisas, mas o presi-
dente do laboratório, Eloi Bosio, es-
tá confiante no retorno. “O lança-
mento do Acheflan vai revolucio-
nar o mercado farmacêutico na-
cional.As perspectivas são inúme-
ras, especialmente neste momen-
to, quando pesquisadores do mun-
do todo buscam novas opções de
antiinflamatórios. Quebramos um
paradigma.Temos a patente inter-
nacional do medicamento e já fo-
mos, inclusive, procurados por la-
boratórios estrangeiros.”

O primeiro mapa a registrar o
continente americano foi arremata-
do por 1 milhão de dólares em lei-
lão realizado pela Christie’s de Lon-
dres. O obra do cartógrafo alemão
Martin Waldseemüller data de 1507,
apenas 15 anos depois da famosa
viagem de Cristóvão Colombo, e é
uma peça determinante na história

da cartografia porque, até então,
ainda eram usados os mapas elabo-
rados pelos gregos antigos. Foi em
1505 que o duque francês de Lore-
na, René II, pediu a um grupo de es-
tudiosos para criar um novo traçado
do mundo, baseado nas observações
de Américo Vespúcio. Existem mais
três exemplares conhecidos do ma-

pa de Waldseemüller. Um deles está
na Universidade de Minnesota, nos
Estados Unidos, e os outros dois em
bibliotecas públicas da Alemanha,
em Munique e em Offenburg.Há ain-
da um mapa muito maior, de 1515,
comprado pela Biblioteca do Con-
gresso de Washington por 10 mi-
lhões de dólares em 2003.

2002 2003 2004 2005*

(*) De Janeiro a maio
Fonte: Secex

Importação de pneus usados

(em mil toneladas)
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A r i s t i d e s  M o n t e i r oARTIGO

lançamento, pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), dos da-
dos de Produto Interno Bruto (PIB)
dos municípios entre 1999 e 2002

trouxe evidências de um quadro de concentração
produtiva no espaço nacional que resiste às mu-
danças. As desigualdades entre regiões (e esta-
dos), depois de uma fase de salutar diminuição
(1970-1985), passaram a apresentar um padrão
de oscilações sem que seja possível definir uma
tendência inequívoca de aumento ou redução.

As capitais dos estados continuam sendo os
centros produtivos mais importantes em cada es-
tado. Os municípios de São Paulo, Rio de Janeiro,
Brasília, Manaus (estes dois últimos são novos
nos primeiros lugares do ranking ) e Belo Ho-
rizonte são as cinco áreas mais ricas do país. Os
maiores PIBs per capita estão nos municípios-
sede de indústrias petroquímicas, sendo os mais
importantes São Francisco do Conde (BA),
Triunfo (RS), Quissamã (RJ), Carapebus (RJ),
Rio das Ostras (RJ) e Paulínia (SP).

Tais constatações não configuram reais novi-
dades e são a pura expressão do esforço da etapa
desenvolvimentista brasileira, que consolidou a
industrialização no período 1930-1980, especial-
mente no caso dos municípios detentores de
plantas petroquímicas – construídas pelo Esta-
do via instrumentalização do gasto da Petrobras
ou de suas subsidiárias.

A análise das estruturas setoriais no espaço
nacional fornece pistas adicionais do movimen-
to de concentração/desconcentração produtiva.
As disparidades na agropecuária tendem, de fa-
to, a reduzir-se com a maior ocupação das áreas
de fronteira (Centro-Oeste, Norte e nos cerrados
irrigados do Nordeste) para produzir grãos ex-
portáveis. No entanto, a agricultura paulista de
alto valor agregado aumentou sua parcela do PIB
setorial. Resultado que, em termos líquidos, re-
duziu o impacto da desconcentração em direção
às áreas de fronteira.

Na indústria o quadro é menos claro. Houve
desconcentração no conjunto da indústria de
transformação, com a parcela de São Paulo cain-
do de 58,2% do total nacional em 1970 para

49,5% em 1998. As regiões Nordeste e Sul, que
detinham, respectivamente, 5,7% e 12,0% do
PIB da indústria de transformação em 1970,
atingiram os percentuais de 8,3% e 19,4% em
1998. Também houve ganho relativo para as de-
mais regiões do país. No entanto, quando a aná-
lise desce a níveis mais detalhados, por ramos de
atividade da indústria, os dados apontam uma
reconcentração em São Paulo daqueles que ge-
ram maior valor adicionado.A participação pau-
lista no total nacional aumentou nas seguintes in-
dústrias: gráfica, informática, eletrônica e comu-
nicações, alimentos bebidas e minerais não-
metálicos.A desconcentração de São Paulo para
o resto do país ocorreu, principalmente, em fu-
mo e couro/calçados.

Esse panorama pouco claro acerca das forças
que movem as disparidades espaciais, entretanto,
somente adquire maior relevo quando se observa
a incapacidade da ação governamental de coor-
denar a expansão das estruturas produtivas para
alcançar um desenvolvimento equilibrado re-
gionalmente.As reformas econômicas, devotadas
para a inserção virtuosa do país nas correntes in-
ternacionais de comércio e de investimento,postas
em prática na última década, não deram o resul-
tado esperado. A performance da economia na-
cional e regional revelou-se fraca no último perío-
do (1990-2002), caracterizado pelas reformas li-
berais, em comparação com o período desenvol-
vimentista com intervenção estatal (1960-1989).

Aristides Monteiro é pesquisador do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea)

Desafios da questão regional 

“A indústria 

paulista de alto 

valor agregado

aumentou sua 

parcela no PIB 

setorial, movimento 

na contramão da

desconcentração 

industrial mais geral”

O

1960-1989 1980-1989 1990-2002

Norte 0,71 3,48 0,02

Nordeste 3,47 1,49 1,76

Sudeste 3,46 0,41 1,04

Sul 4,20 1,85 1,21

Centro Oeste 4,00 2,41 3,11

Brasil 3,64 1,00 1,29

Fonte: IBGE. Elaboração do autor

Taxas Anuais de Crescimento do PIB per capita
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As pol ít icas governamentais inf luem menos na v ida das pessoas nos             ENTREVISTA

reforma política, em fase de discussão no Congresso bra-
sileiro, diminuirá o poder dos eleitores, que já participam
pouco. É por opiniões como essa que o cientista político

Wanderley Guilherme dos Santos é considerado polêmico. Es-
tudioso da democracia e dos ciclos autoritários do Brasil, discorre
sobre temas como mobilização social e participação civil. Lembra
que a democracia é uma aventura recente da humanidade, com
riscos elevados, mas também com muitas promessas de ganhos
para a população.

P o r  M a y s a  P r o v e d e l l o ,  d o  R i o  d e  J a n e i r o
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A democracia ainda é jovem

Fotos Andrea Marques/Fotonauta 
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            países desenvolv idos, mas podem ser cruciais para a população nos países mais pobres

“Eu sou um intelectual pequeno-bur-
guês,apartidário, de esquerda”, se autode-
fine Wanderley Guilherme dos Santos, com
um sorriso um tanto quanto desafiador no
canto da boca. Nascido no Rio de Janeiro,
estudou Filosofia na antiga Universidade
do Brasil, hoje Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ), e concluiu o curso
no final dos anos 50. Na década seguinte,
depois de ter sido afastado do cargo de
professor do Instituto Superior de Estudos
Brasileiros (ISEB) pela ditadura militar,
foi cursar pós-graduação na Universi-
dade de Stanford, nos Estados Unidos, de
onde voltou para dar aulas e coordenar
pesquisas na Universidade Cândido Men-
des e no Instituto Universitário de Pes-
quisas do Rio de Janeiro (IUPERJ).

Em 47 anos de vida acadêmica, es-
creveu 15 livros e centenas de artigos
para jornais e revistas. É um dos mais im-
portantes teóricos brasileiros na área de
ciências políticas e desenvolveu três ín-
dices utilizados em estudos acadêmicos
e políticos, para avaliar competição elei-
toral, renovação parlamentar e estabili-
dade governamental. Foi um dos autores
do livro Brasil – Estado de uma Nação,
publicado em 2005 pelo Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea), respon-
sável pelo tema “participação e cidada-
nia”, juntamente com Argelina Figueire-
do, também cientista política, da Univer-
sidade Estadual de Campinas.

Em seus livros costuma aliar história
com sociologia e antropologia, de forma
bem-humorada e quase sempre provoca-
tiva. Exprime seu lado mais opinativo e
polêmico nos artigos para jornais e re-
vistas.“É onde milito.Tenho um bom his-
tórico acadêmico, produzi bastante, sou
orgulhoso do que fiz. Mas também tenho
minhas opiniões e, nessa medida, eu sou
polêmico, porque como cidadão defendo
posições”, diz.

Longe da torre
de marfim

Desafios – O mundo vive hoje uma espécie de

questionamento global sobre a democracia. Re-

centes pesquisas de opinião feitas na América

Latina revelam certo saudosismo dos regimes

ditatoriais, pois o sistema democrático não teria

resolvido a questão econômica. A democracia

está em risco?

Santos – Há uma discrepância entre o
que as pessoas esperam para sua vida
pessoal, como resultado do exercício
institucional da democracia, e aquilo
que efetivamente cabe a cada um de
nós na vida democrática. Essa discre-
pância entre expectativas e realizações
pessoais não é um fenômeno estrita-
mente brasileiro. Existe atualmente em
todo o mundo.A cada mês é publicado
um livro sobre o tema, nos Estados
Unidos ou na Europa. É o fenômeno
da insatisfação popular com a demo-
cracia, com os políticos. Mas essas pes-
quisas lidam com alto grau de subje-
tividade e seus resultados dependem
do momento que o país está vivendo
quando são feitas.Se a fase é boa,apon-
tam que a democracia é benéfica. Isso
está muito ligado às promessas implí-
citas no sistema democrático, que
anunciavam um futuro paradisíaco em
comparação com o passado oligárqui-
co e de monarquia absolutista.

Desafios – Então a confusão se dá no campo da

percepção do que as pessoas esperam da

democracia?

Santos – É preciso lembrar que os teó-
ricos clássicos originais da democracia
liberal prometiam o céu na terra, em
contraponto ao purgatório do sistema
oligárquico e ao inferno da monarquia
absolutista. Ao longo do tempo a de-
mocracia passou a ser considerada um
estado da natureza, o que não aconte-
cia no sistema oligárquico ou no siste-
ma absolutista. Quando as pessoas
projetam um modelo democrático
ideal, fazem a comparação com o que
existia há 20 anos e não com o sistema
político anterior. Eventualmente, pode-
ria estar melhor. E aí reclamam e têm

toda a razão, pois desejam um mundo
melhor, que a democracia não é capaz
de garantir. Assim como durante o
período em que todo mundo era fa-
vorável à democracia o que havia de
bom na sociedade não era responsa-
bilidade das instituições democráticas.

Desafios – Existe uma tendência de confundir

regime político com condição econômica?

Santos – As instituições políticas exis-
tem para administrar os conflitos so-
ciais de forma ordenada e permitir al-
ternância no poder de maneira regular,
com a aceitação dos resultados por to-
das as partes. Implica participação li-
vre e competição igualitária, tanto
quanto possível.Mas a democracia não
pode fazer mais nada, não aumenta a
renda de ninguém. Um Congresso
aberto também não aumenta a renda
de ninguém, mas ao funcionar livre-
mente permite que alguém proponha
um projeto de distribuição de renda
que poderá ser bem-sucedido, depen-
dendo de uma série de condições. As
instituições democráticas asseguram
que os conflitos sejam resolvidos pela
vontade majoritária. Há certo equívo-
co historiográfico no tratamento da
democracia.

Desafios – Por quê?

Santos – Porque ele é muito recente. No
início do século XX a democracia
institucionalmente universalizada, com
direito de voto para todos, homens e
mulheres, sem a necessidade de ser ri-
co, só existia na Nova Zelândia e na
Austrália. Demorou muito tempo até
que outros países alcançassem o direi-
to universal de participação, sem res-
trição de renda, raça ou gênero. Em
1924, as mulheres votaram pela pri-
meira vez na Inglaterra. Na Suíça, a
população votou pela primeira vez em
1970, ou seja, praticamente ontem.

Desafios – Existe um mau uso do termo demo-

cracia por parte dos políticos?
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ções e a criação de organizações não-governa-

mentais. Como se deu esse movimento?

Santos – Uma das razões da forte ex-
pansão do movimento de mobilização
social organizado foi a competição reli-
giosa entre a igreja católica e as protes-
tantes. A igreja católica deteve durante
séculos aquilo que podemos chamar
de “monopólio das comunicações” e
não se preocupava muito com os
poderes locais, com as classes mais
baixas. Com a entrada dos protes-
tantes, sobretudo aqueles com deno-
minações mais populares, a igreja ca-
tólica mudou, passou a se organizar.As
duas igrejas fortaleceram a participa-
ção popular. Também surgiram outras

crônicas e trágicas em nações como a
nossa. Tem uma carga elétrica monu-
mental, que não encontramos, por
exemplo, na Suécia. Por isso me preo-
cupam as comparações de percepção
políticas feitas pelas pesquisas de
opinião em diferentes países, que per-
guntam se as pessoas estão contentes
com a democracia. É difícil comparar,
e os resultados podem ser perversos e
equivocados.

Desafios – O Brasil viveu, desde a década de 80,

um período de abertura democrática. A socie-

dade brasileira participou desse processo de

forma ativa, não só por meio do voto, mas de

outras maneiras organizadas, como as associa-

Santos – Na tentativa de conseguir
votos, os políticos prometem realizar
uma série de coisas que não têm como
cumprir, e os eleitores acreditam que a
responsabilidade pela não-realização
é de toda a classe política e das insti-
tuições políticas. Mas isso faz parte do
jogo.A democracia é uma experiência
maluca na história da humanidade.
Imagine só poder se auto-administrar,
sem a interferência de um rei, de uma
elite ou dos mais ricos. Mesmo na épo-
ca dos teóricos como John Locke, que
foi um dos pais do governo liberal, a
democracia era limitada, pois para
votar era preciso ter renda. Hitler e
Mussolini alcançaram o poder pelo
voto. São patologias das quais a de-
mocracia não está livre, implícitas em
sua forma de ser.

Desafios – Existe alguma diferença na forma

como os habitantes de países desenvolvidos e

em desenvolvimento encaram a política? 

Santos – Acredito que sim. A insatis-
fação com a democracia e com a po-
lítica pode significar coisas diferentes
nos países em desenvolvimento ou nos
desenvolvidos. Para quem vive nos
países desenvolvidos a forma de fun-
cionamento do governo é irrelevante
para a vida das pessoas, a não ser em
casos extremos, como uma guerra. A
turma não se importa se o governo tem
uma política assim ou assado. Deixam
as coisas acontecerem porque a eco-
nomia caminha de forma indepen-
dente e as taxas de sobrevivência das
classes mais baixas já estão garantidas,
não dependem das políticas de gover-
no. Isso não acontece nos países po-
bres, onde as pessoas precisam das ini-
ciativas governamentais para viver.
Precisam de segurança social. Todos
prestam atenção em tudo o que é feito
pelo governo, em todo o momento. E
não apenas a população pobre, mas
também o empresariado, que depen-
de de políticas de governo, como a de
câmbio, de exportação, de tarifas de
importação, de taxas de juro. Por isso,
a política, que tem relações iguais no
mundo inteiro, adquire dimensões
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forças, ligadas a sindicatos corpora-
tivos, como advogados, médicos. Hou-
ve um acúmulo de material de base.

Desafios – Os brasileiros são pouco participa-

tivos politicamente? Poderiam ser mais ativos? 

Santos – Existe um tipo de mistério que
faz com que uns participem mais do
que outros. Mas eu tenho uma hipó-
tese. Acho que é algo ligado ao custo
do fracasso da participação. Uma pes-
soa, para participar de uma organiza-
ção, seja para criá-la, seja meramente
para ser membro, tem de investir tem-
po, cumprir tarefas. E também corre o
risco de fracassar nas suas intenções.
O custo de fracassar é baixo num país
desenvolvido, com estruturas demo-
cráticas e políticas realmente sólidas.
Quem fracassar em sua participação
política voltará para sua vida normal.
Mas, num país como o nosso, quando
alguém participa de uma organização
política, além de investir tempo, di-
nheiro, corre o risco de ser discrimi-
nado, de ser preso, de perder benefí-
cios. Por isso, as pessoas acabam cal-
culando muito bem se vale a pena
entrar nisso ou não. Eu acho que a
nossa participação política é a que po-
demos ter, igual à do Uruguai, à do
Chile ou à da Argentina.

Desafios – Em outras palavras, é baixa? 

Santos – É baixa porque nosso índice
de constitucionalidade efetiva é redu-
zido, ou seja, é limitada a capacidade
de exercício dos direitos constitucio-
nais, independentemente da latitude
geográfica, do estado civil, do gênero,
da renda ou do nível educacional. No
Brasil, na vida real, só alguns têm di-
reitos constitucionais, não todos. A
má distribuição dos direitos constitu-
cionais é pior do que a má distribui-
ção de renda.

Desafios – A falta de eqüidade quanto aos direi-

tos constitucionais é o que nos leva ao pódio das

desigualdades sociais?

Santos – O fato de a desigualdade não
se mover no Brasil é um enigma que
precisa ser desvendado. É inegável que

nos últimos 50 anos o país se transfor-
mou de maneira profunda em termos
materiais. Apesar disso, as distâncias
entre as pessoas permanecem as mes-
mas. O analfabetismo vem sendo re-
duzido no Brasil desde 1940 à taxa
média de 5 pontos percentuais por
década, mas o número de analfabetos
continua péssimo. As distâncias não
mudam. A inércia social e a falta de
mobilização das pessoas prejudicadas
também ajudam a situação a ficar
como está. Se todo mundo quisesse
mudar, talvez fosse diferente.

Desafios – Em sua opinião, o Brasil será sempre

o “país do futuro”?

Santos – Acho muito difícil que nós
cheguemos a esse ponto se a idéia de
futuro significar que o Brasil terá uma
capacidade econômica e tecnológica

igual à dos Estados Unidos. Mas se o
ideal for de uma nação com perfil
próprio acho que estamos no cami-
nho. Nós estamos sempre no futuro e
no presente. Eu aprecio muito e acho
extraordinário o que o povo brasileiro
fez nos últimos séculos, pois o Brasil
tinha uma renda per capita inferior à
de Honduras no início do século XX.

Desafios – Mas falhamos na distribuição desse

crescimento...

Santos – É o enigma do Brasil que
cresce, mas continua imóvel na distri-
buição da riqueza. Não existe exemplo
de país que tenha tido tanta transfor-
mação econômica e social e manteve a

“O voto é um direito

constitucionalmente

garantido no país, que será

retirado com o voto elitista,

por legenda, porque não se

votará mais num candidato”

desigualdade estável no último século.

Desafios – Quais os riscos políticos e democráti-

cos que o país enfrenta com a atual crise vivida

pelo governo Lula com as acusações de paga-

mento de parlamentares da base aliada no Con-

gresso Nacional? 

Santos – A meu ver, existem vários ris-
cos, como o de impedimento do presi-
dente, bem como de uma inoperância
legislativa, ou seja, o governo continua,
porém produzindo pouco. Existem
forças interessadas em anular o poder
do presidente da República e impedir
sua reeleição. Há um grande risco de o
governo passar o próximo ano e meio
sem aprovar o que precisa, dada a sua
fragilidade.

Desafios – É necessário aproveitar o momento

para fazer a reforma política? 

Santos – Eu acho que essa tolice de in-
ventar uma reforma política é uma
forma de oligarquização, de limitar a
participação da população, que já é
reduzida. O voto é uma das formas
nobres que ela tem para participar e
serve para julgar o desempenho dos
políticos. Tanto assim que a taxa de
renovação dos políticos, devido a der-
rotas, é bastante elevada no Brasil. O
voto é um direito constitucional-
mente garantido no país, que será reti-
rado com o voto elitista, por legenda,
porque não se votará mais num can-
didato. Quem definirá os escolhidos
será a oligarquia partidária. Com o
voto por legenda haverá espaço para
os candidatos dos movimentos ne-
gros, dos movimentos feministas, dos
movimentos dos homossexuais, dos
movimentos dos marginalizados da
vida? Como eles seriam escolhidos?
Como eles fariam parte da lista dos
partidos e estariam entre os primeiros
lugares dessas listas? 

Desafios – Mas existe um problema sério quanto

à f idelidade partidária, que é um tanto quanto

escandaloso, não?

Santos – Sim, é um horror, mas isso
pode ser resolvido com mudanças na
legislação eleitoral. d
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A d e m i r  A s s u n ç ã oARTIGO

m uma cultura cada vez mais dominada
pela imagem, a literatura se converteu
numa espécie de prima pobre das artes.
Até mesmo nas políticas públicas que es-

tão sendo criadas vemos grandes investimentos,
inclusive de estatais, em cinema, teatro, música
e dança. Em literatura, ainda, quase nada. No en-
tanto, a literatura trabalha diretamente com o
idioma de uma comunidade. Quer dizer: com a
moeda corrente para nos comunicar com o ou-
tro, para nos fazer entender e tentar entender o
mundo. Portanto, tem papel fundamental em
qualquer sociedade.

O enfraquecimento da criação, da difusão e
do acesso à produção literária, é fácil notar, des-
camba rapidamente para uma anestesia geral e
para uma incapacidade crítica e seletiva do públi-
co. Especialmente nos dias de hoje, em que esta-
mos expostos a uma avalanche de lixo veiculado
pela televisão e pelos meios de comunicação em
geral, é fundamental que o poder público com-
preenda e assuma sua responsabilidade de incen-
tivar as iniciativas artístico-culturais e garanta o
acesso do público a elas.

Uma política cultural eficiente para a literatu-
ra terá, necessariamente, de enfocar dois eixos: o
da criação e o da leitura.A despeito da produção
literária de altíssima qualidade, o Brasil é um país
de poucos leitores. Há um hiato, uma distância,
entre os dois pólos. Produz-se boa literatura no
Brasil, mas o público não toma conhecimento,
não tem acesso. É preciso, então, urgentemente,
aproximar essas duas pontas do mesmo fio.

No final de 2004 o governo Lula anunciou a
desoneração de todos os impostos da cadeia pro-
dutiva do livro e propôs,em contrapartida,que os
grandes editores contribuíssem com 1% de seu fa-
turamento bruto para a criação do Fundo Nacional
do Livro.Houve concordância geral.Um passo im-
portantíssimo: é fundamental que esse Fundo se-
ja de fato criado e que os recursos sejam bem apli-
cados nos dois pólos, o da leitura e o da criação.

O Projeto de Lei do Livro, da Leitura e das Bi-
bliotecas,encaminhado ao Congresso Nacional,é
uma ótima iniciativa para o estabelecimento de
políticas públicas,mas ignora o principal agente da

cadeia produtiva: o escritor. O inciso “d”do artigo
18 estabelece entre as atribuições do Conselho
Nacional do Livro e da Leitura,a ser criado,a tare-
fa de “propor às instâncias competentes, políticas,
programas de promoção da indústria edito-
rial como estratégia de desenvolvimento econô-
mico e social, e promover ações de incentivo à
comercialização e exportação de livros (gri-
fos do autor),como atividades de potencial econô-
mico”.É evidente que a indústria editorial tem esse
papel de desenvolvimento econômico,mas,ao não
mencionar, em nenhum artigo do Projeto de Lei,
o incentivo à criação literária,o texto peca ao trans-
formar a literatura numa mera questão de merca-
do.É como se fossem criadas políticas para a agri-
cultura sem a participação dos agricultores.

Atentos a essas falhas, um grupo de 180 escri-
tores de vários estados do país entregou às autori-
dades do Ministério da Cultura, em novembro de
2004,o manifesto Temos Fome de Literatura,com
cinco reivindicações e dez propostas básicas para
o estabelecimento de políticas públicas para a li-
teratura, e não apenas para o livro. O manifesto,
entre outros itens, reserva amplo apoio à propos-
ta do governo Lula de criação do Fundo Nacional
do Livro e da Leitura (reivindicando a inclusão do
termo “literatura”) e propõe que 30% dos recur-
sos sejam aplicados em projetos independentes
de criação literária: produção de revistas, CDs,
jornadas literárias, bolsas de criação, caravanas de
escritores pelas universidades e colégios de todo
o país, intercâmbio com outros países etc.

No momento em que se discute a implanta-
ção do Plano Nacional do Livro e da Leitura, é
importante que o poder público tenha claro a ne-
cessidade do fomento à leitura, mas também à
criação literária, e não apenas ao seu produto, o
livro. Livro pode ser qualquer um. Literatura são
outros quinhentos. Isso é fundamental para que
tenhamos um país não apenas de leitores, mas de
bons leitores. E uma literatura forte, que possa se
ombrear com qualquer outro país do planeta.

Ademir Assunção é poeta, escritor e jornalista, autor dos livros Zona Branca

e Adorável Criatura Frankenstein, entre outros. Lançará em agosto o CD Rebelião

na Zona Fantasma. Integra o Movimento Literatura Urgente

Fome (zero) de literatura
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Mesa-redonda no 

Instituto de Pesquisa 

Aplicada debate um roteiro

de mudanças para 

sustentar a 

expansão da economia

brasileira e as 

reformas que 

ainda são necessárias

POLÍTICA ECONÔMICA

o completar um ano de existência, a revista Desafios
volta a debater um tema que faz parte permanentemente
de sua pauta: como alcançar o crescimento econômico
sustentado,que impulsione o desenvolvimento humano

e permita reduzir as desigualdades sociais.Com essa finalidade,foi
realizada uma mesa-redonda no escritório do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea),no Rio de Janeiro,no dia 22 de junho,
com a participação dos pesquisadores da instituição, João Alberto
De Negri, Marcelo Piancastelli, Fábio Giambiagi e Regis Bonelli, e
o professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)Luiz
Gonzaga Belluzzo. A coordenação dos trabalhos coube a Paulo
Levy, diretor de Estudos Macroeconômicos do Ipea.

Ficou evidente que a sustentabilidade do crescimento econô-
mico não depende apenas de fatores no campo da economia, co-
mo o aumento da taxa de investimento, mas de um arranjo insti-
tucional que dê segurança aos investidores. Embora o Estado já
não tenha um papel tão determinante para sustentar a expansão

Em busca do     elixir do

da economia, como nos anos 60 e 70 do século passado, não pode
deixar de ser um ator de primeira linha, especialmente para me-
lhorar a qualidade de seus gastos, que libere recursos para inves-
tir na área social e em infra-estrutura. A reforma do sistema
previdenciário brasileiro também foi foco de intensa preocu-
pação, sobretudo porque o aumento da expectativa de vida da
população pode agravar o déficit do Instituto Nacional de Se-
guridade Social (INSS), que cresceu nos últimos anos.A questão
da inovação tecnológica também esteve no centro das discus-
sões, com o reconhecimento de que as empresas progrediram
nesse campo, mas que ainda é preciso um impulso mais forte por
parte do Estado, pois pode contribuir decisivamente para o au-
mento da produtividade da economia. Outro ponto que mere-
ceu atenção dos participantes foi a necessidade de revisar o pacto
federativo que resultou da Constituição de 1988, com a redistri-
buição de responsabilidades entre governo federal, estados e mu-
nicípios. Boa leitura!

A

crescimento 
P o r  O t t o n i  F e r n a n d e s  J r. ,  d o  R i o  d e  J a n e i r o
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Levy – A revista Desafios, em sua primei-
ra edição, há quase um ano, buscava dis-
cutir qual era a agenda de prioridades para
garantir um processo de crescimento eco-
nômico sustentado. Partia do pressupos-
to de que a estabilidade econômica era es-
sencial para promover o desenvolvimen-
to econômico. A matéria de capa da pri-
meira edição colocava a necessidade de al-
gumas reformas do ponto de vista macro-
econômico, entre elas a Reforma da Previ-
dência, a Reforma Tributária, a Reforma
do Judiciário e a Reforma Trabalhista, bem
como a definição do marco regulatório do
setor de infra-estrutura. Além disso, a
matéria enfatizava, apoiada num trabalho
de Armando Castelar, do Ipea, intitulado
“Agenda pós-liberal de desenvolvimento”,
a necessidade de reformas microeconômi-
cas, entre as quais a Lei de Inovação, a Lei
de Falências e a Lei das Parcerias Público-
Privadas. Vamos retomar várias dessas
questões com o objetivo de apontar quais
são os desafios atuais para chegar ao cres-
cimento sustentado.

Bonelli – Quero começar usando uma ex-
pressão que está num trabalho recente que
fiz com Edmar Bacha. É uma identidade
que mostra que a taxa de crescimento do
estoque de capital, que é uma variável fun-
damental para assegurar o crescimento
econômico, depende de cinco coisas: da
taxa de poupança doméstica corrente, ex-
cluindo-se a variação de estoques; da utili-
zação da capacidade instalada; da produti-
vidade do capital; dos preços relativos da
formação bruta de capital fixo (isto é, em
relação ao deflator do Produto Interno
Bruto); e da taxa de depreciação, sendo
que esta quase não varia com o tempo.
Meu ponto é o seguinte: se para o futuro
repetirmos a taxa de poupança de 2004 e
supusermos que nem a produtividade do
capital, nem a utilização de capacidade,
nem os preços relativos do investimento
variem, o crescimento do PIB ficará limi-
tado a apenas 2,2% ao ano.

A questão que se coloca então é: o que
deve ser feito para acelerar a acumulação de
capital e, portanto, o crescimento econô-
mico? A taxa de investimento foi de 19,6%
do PIB no ano passado.Ela já chegou a 27%

em 1989, mas isso retrata um fenômeno
que parece estar associado à hiperinflação.
Nos últimos anos ela tem oscilado entre
18% e 21% do PIB. Assim, sem aumento
da produtividade nem dos preços dos
bens de investimento – e mantidos os de-
mais parâmetros – o PIB crescerá os 2,2%
anuais que mencionei.

Mas vamos supor que a produtividade
de capital não mude muito a médio prazo,
embora suspeitemos que ela possa me-
lhorar se a economia crescer acelerada-
mente. A utilização de capacidade não po-
de, obviamente, crescer além de certo pon-
to. Aliás, já atravessamos 2004 com níveis
de utilização bem altos em relação aos anos
anteriores. Vamos supor também que a
oferta de emprego aumente 2,2% ao ano,
que é a taxa de aumento da população em
idade ativa. Se, por exemplo, a taxa de
poupança subir quatro pontos percen-
tuais, para 23,5% do PIB, e os preços rela-

Cresce utilização da

capacidade instalada (em %)

Ano Indústria

1990 89,0

1991 89,4

1992 87,6

1993 91,0

1994 93,0

1995 95,5

1996 94,4

1997 95,7

1998 94,4

1999 93,6

2000 95,2

2001 94,4

2002 92,8

2003 93,5

2004 95,5

Fonte: Fundação Getúlio Vargas,
Conjuntura Econômica/Regis Bonelli

tivos da formação de capital diminuírem
20%, poderemos crescer praticamente até
6% anuais. O que esse exemplo nos mostra
é que tudo depende de mudanças nessas
variáveis-chaves. Assim, cabe à política
econômica atuar para aumentar a taxa de
poupança e diminuir o preço dos bens de
investimento para que se consiga acelerar
o crescimento econômico para além das
baixas taxas médias dos anos recentes.

Giambiagi – Vivemos uma situação para-
doxal no Brasil, pois existe uma configu-
ração inédita de condições estruturais para
sustentar o crescimento econômico a uma
taxa razoável,ao mesmo tempo em que im-
pera certo pessimismo quanto à conjuntu-
ra econômica. Há décadas o país não des-
fruta de uma situação fiscal tão boa, esta-
mos conseguindo superávits externos de
2% do PIB, embora deva diminuir um
pouco neste ano.A inflação está estabiliza-
da.No entanto,existem dois preços que es-
tão fora do lugar, a taxa de câmbio e a taxa
de juro, mas vale considerar que o câmbio
vai deslizar para uma situação mais próxi-
ma do equilíbrio. Além disso, a taxa do-
méstica de poupança aumentou, o que é
um dos requisitos para a economia crescer
a uma taxa mais acelerada,e passou de 15%
do PIB em 1999 para  23% do PIB  em
2004. Esse processo está associado a uma
redução concomitante do consumo total,
somando famílias e governo,que passou de
81% do PIB em 1999 para 74% em 2004.

Piancastelli – A redução do custo do in-
vestimento é essencial para assegurar o
crescimento econômico sustentado e está
naturalmente associada ao equilíbrio fis-
cal do Estado. Mas até agora os resultados
fiscais positivos ainda não contribuíram
para a redução da taxa de juro.A situação
fiscal, analisada pelo resultado opera-
cional, é favorável. Mas existe uma distor-
ção que é pouco comentada: o governo
gasta de forma ineficiente, especialmente
no caso das transferências obrigatórias
para estados e municípios, por exemplo,
para saúde, educação, saneamento e ou-
tras obras públicas. Estamos falando de
47% do Imposto de Renda (IR) e do Im-
posto sobre Produtos Industrializados
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pesquisa e desenvolvimento.É possível que
esse valor em termos reais tenha caído em
2003 devido ao ambiente macroeconômi-
co e às incertezas de 2002 e 2003,o que po-
de gerar impactos negativos ao longo do
tempo. Outro fator a ser considerado, para
analisar as condições de sustentação do
crescimento econômico, é o aumento das
exportações pelas companhias. Pode estar
surgindo uma visão empresarial diferencia-
da em comparação com o modelo do em-
presário que só pensava no mercado exter-
no quando a demanda doméstica caía. O
que eu quero trazer aqui como contribui-
ção é a hipótese de que talvez tenha surgi-
do no Brasil,ao longo da década de 90,uma
visão empresarial diferenciada sobre as ati-
vidades econômicas. Diferente do empre-
sário mais acomodado,mais voltado para o
mercado doméstico, que cresceu no perío-
do de  substituição de importações, olhan-
do o mercado externo só no momento em
que se restringia a demanda doméstica.

Fizemos um estudo no Ipea que mostra
um retrato bem atualizado da indústria
brasileira, classificando as empresas de
acordo com suas estratégias competitivas.
Não foram separadas por setor, por tama-
nho ou por valor de produção. No primei-
ro grupo, estão as que inovam e tentam di-
ferenciar seus produtos.Em 2000 represen-
tavam 1,7% das indústrias, mas respon-
diam por 26% do faturamento industrial e
por 32,5% do total de empregos. No se-
gundo grupo, estão 21% do total das em-
presas, responsáveis por 62,6% do fatura-
mento, que são eficientes e produtivas, mas
especializadas num produto mais padro-
nizado. O restante são as empresas que não
inovam nem diferenciam produtos.Assim,
o fortalecimento da inovação tecnológica,
com incentivos fiscais e custo adequado do
investimento, pode ser um fator de extre-
ma importância para garantir o cresci-
mento sustentado.

Belluzzo – Quero partir do que foi expos-
to pelo Bonelli e discutir a relação entre
taxa de poupança e investimento, pois
desde que me tornei keynesiano tenho
uma obsessão pelo tema. Até porque os
sistemas capitalistas mais avançados se
diferenciam de uma economia natural na

De Negri – Bonelli mostrou a importância
dos investimentos voltados para a amplia-
ção da capacidade instalada do setor pro-
dutivo e seu impacto sobre o crescimento
econômico, mas seria preciso considerar o
investimento que as empresas estão fazen-
do em pesquisa e desenvolvimento em ino-
vação tecnológica.A inovação tecnológica
torna a produção industrial e a atividade
produtiva mais flexíveis. Assim, os indi-
cadores de utilização de capacidade insta-
lada podem estar sendo interpretados com
base em parâmetros do passado. Talvez a
nova flexibilidade de produção garantida
pela inovação não esteja sendo captada.

Em 2000, as empresas instaladas no
Brasil investiram 3,7 bilhões de reais em

(IPI). Não há nenhum controle de como
esses recursos são utilizados. Assim, deve
haver um controle mais eficiente do gasto
público para a política econômica fun-
cionar como indutora do crescimento e o
governo contribuir para a elevação da taxa
de poupança. Esse é um ponto crítico do
país.Atualmente, o governo federal execu-
ta 388 diferentes programas, quando eram
apenas 76 em 2000.Além disso, existem 4
mil ações de governo, ou seja, aquele item
específico do Orçamento que pode con-
sumir centenas de milhões de reais e não
temos noção de como isso beneficia de-
terminadas parcelas da população. Sem
contar as transferências para estados e
municípios por meio de convênios que
chegam a 28 mil a cada ano, mas o gover-
no federal só controla 50 por mês.

Para sair da armadilha fiscal e chegar a
um sistema tributário mais eficiente, nós
teremos de passar pelo rearranjo federati-
vo e pela discussão da repartição da recei-
ta entre os três níveis de governo, o que
não é um problema trivial por razões
históricas. O deputado Delfim Netto diz
que toda vez que esse assunto volta para o
Congresso a emenda costuma sair pior do
que o soneto, porque em toda discussão
federativa as transferências para estados e
municípios só aumentam.Além disso, tais
transferências nunca estão vinculadas à
produtividade, ao desempenho do gasto
público, ao aumento de investimentos e
muito menos a soluções de problemas
críticos na área urbana, na área metropoli-
tana. Por isso, eu olharia com certa cautela
as afirmações sobre nossa estabilidade fis-
cal, porque ela ainda é frágil, especial-
mente pelo lado do gasto.

Existe outro fator que pode limitar o
crescimento econômico sustentado. Nos-
sas reservas de moeda externa não bastam
para que o país enfrente com tranqüili-
dade crises e incertezas no cenário inter-
nacional. Também vale a pena refletir so-
bre a afirmação do Giambiagi de que o au-
mento da poupança interna está sendo
feito à custa da redução do consumo da
família e do governo.Acho que é um para-
doxo, pois o aumento do investimento
público é importante para sustentar o
crescimento econômico.

“Cabe à política 

econômica atuar para 

aumentar a taxa 

de poupança e diminuir

o preço dos bens 

de investimento”

Regis Bonelli, economista
e pesquisador associado do Ipea

Fotos: Doryan Dornelles/Fotonauta
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medida em que o crédito é capaz de criar
liquidez, de criar poder de compra mais à
frente. Enfim, vários fatores podem esti-
mular o aumento da taxa de investimen-
to.Vamos voltar aos anos do milagre eco-
nômico brasileiro, de 1969 a 1973, quan-
do a taxa de investimento chegou a 30%
do PIB e a participação da poupança ex-
terna era relativamente modesta. Um fato
relevante foi a reforma do sistema finan-
ceiro, feita com base no modelo norte-
americano, com a especialização e seg-
mentação das instituições bancárias. Ao
mesmo tempo foi feita uma reforma fiscal
de alguma profundidade. Do meu ponto
de vista, a inovação financeira foi muito
importante para que a economia reto-
masse o crescimento.A expansão da ofer-
ta de crédito permitiu uma ampliação
brutal da demanda por bens duráveis, o
que estimulou o aumento da taxa de in-
vestimento. Mesmo se eu estiver errado na
minha avaliação da causalidade, ainda so-
bra a questão de como mobilizar a pou-
pança no sentido de transformá-la em in-
vestimento. É necessário todo um apare-
lho financeiro para fazer essa transforma-
ção. Em seu recente livro, o economista
Joseph Stiglitz coloca a questão mais ou
menos assim: “Olha, eu não estou aqui
discutindo a poupança nem o investimen-
to agregado, mas sim como que é que você
transforma uma coisa na outra”.

E nesse departamento o Brasil tem um
problema crônico. O que fizemos no pas-
sado foi contornar esse problema de algu-
ma maneira. Os bancos públicos garan-
tiam o investimento de longo prazo ou en-
tão recorreríamos à chamada poupança
externa, que na verdade é um financia-
mento. Se quisermos um crescimento eco-
nômico sustentado, temos de colocar na
pauta a reforma do sistema financeiro,
com ampliação do papel do mercado de
capitais, que hoje é muito restrito.A ques-
tão da estrutura do sistema de financia-
mento no Brasil é antiga e durante muitos
anos não pôde ser enfrentada por causa da
inflação. Recentemente, quem impediu as
mudanças foi a política cambial e mone-
tária adotada a partir dos anos 90, com
taxas de juro reais muito altas.

Também temos o problema da vulne-

rabilidade externa. Concordo inteiramen-
te com Piancastelli. Precisamos aumentar
nossas reservas de moeda estrangeira.Veja
o caso dos países asiáticos, que mantêm
reservas altas para estabilizar o câmbio e
ter taxas de juro baixas. Isso é fundamen-
tal na economia dos dias de hoje, que é
muito mais integrada, muito mais interna-
cionalizada.

No ponto de vista da estrutura produ-
tiva, sobretudo à industrial, tenho uma di-
vergência com De Negri, pois houve certo
avanço, mas nossa estrutura produtiva in-
dustrial se diferenciou muito pouco, com
exceção da agroindústria e da produção de
energia renovável, mas esse progresso não
pode ser alcançado à custa do meio am-

biente. Concordo com Piancastelli quanto
ao problema da qualidade do gasto públi-
co e à necessidade de um novo pacto fede-
rativo. Não há nenhuma possibilidade de
desenvolver um país de maneira equilibra-
da sem recorrer ao investimento público.
Em 1970, o investimento público, contan-
do as empresas estatais, representava de
11% a 12% do PIB e hoje é da ordem de 3%
do PIB.O capitalismo contemporâneo não
pode funcionar sem a presença do Estado.

Fernandes – Peço que vocês analisem o
impacto da taxa de juro na produtividade
do capital e na taxa de poupança.

Bonelli – A taxa de juro, no nível que está,
tem efeito nocivo sobre a produtividade
do capital e sobre a taxa de investimento.
Mas é difícil determinar os canais através
dos quais esse efeito se transmite para a
produtividade do capital.

Giambiagi – A taxa de juro é obviamente
determinante do investimento, mas tão
importante quanto seu valor é sua tendên-
cia futura. Em 2000, a taxa de juro real era
de 11% anuais e ainda assim conseguimos
um bom crescimento econômico, pois o
mercado e os investidores percebiam que
a taxa estava caindo. Acho fundamental
para impulsionar o investimento que ha-
ja uma sinalização de que a taxa de juro
real será progressivamente declinante ao
longo de vários anos, ainda que a veloci-
dade de redução seja considerada inade-
quada por alguns. Temos de repetir com a
dívida pública o que conseguimos com a
redução do endividamento externo, que
caiu com particular intensidade depois de
2003. Temos de atingir uma situação de
equilíbrio fiscal, com déficit nominal ze-
ro, incluindo o pagamento dos juros da
dívida pública. Acho que isso será possí-
vel em 2008 e nesse cenário os juros ten-
derão a declinar e atingir a taxa real de 6%
ao ano até o final da década.

Piancastelli – Cada 0,25% de aumento da
taxa Selic (taxa básica de juro do Banco
Central) faz crescer de 2,5 bilhões a 3 bi-
lhões a dívida líquida do setor público. A
relação entre a dívida interna líquida e o

“A taxa de juro 

é obviamente determinante

do investimento, mas

tão importante 

quanto seu valor é 

sua tendência futura”

Fábio Giambiagi, economista
do BNDES cedido ao Ipea
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mico dependerá cada vez mais do investi-
mento privado, o que exigirá um marco
regulatório que dê confiança aos investi-
dores. Quero propor que na próxima ro-
dada o foco seja concentrado no papel do
Estado como promotor do desenvolvi-
mento e, em particular, na questão da
construção de marco regulatório.

Bonelli – Antes de analisar a questão mais
estrutural, quero lembrar que às vezes nos
esquecemos que estamos num regime de
câmbio flutuante. A taxa de câmbio é de-
terminada principalmente pelos fluxos de
comércio exterior, pagamento de juros e
dividendos, investimentos e financiamen-
tos, do que propriamente pelo capital es-
peculativo de curto prazo. Nos últimos
anos, as empresas brasileiras aumentaram
muito as exportações, em parte devido à
desvalorização cambial até o ano passado,
e chegamos a ter superávit em transações
correntes da ordem de 2% do PIB. Mais
recentemente o câmbio se valorizou, espe-
cialmente em relação ao dólar norte-
americano. Isso não é necessariamente
ruim, pois criamos alguma gordura nos
últimos dois anos. Deveríamos aproveitar
essa conjuntura para buscar aumentar im-
portações e investimentos e absorver pou-
pança externa daqui para a frente.A valo-
rização do real em pelo menos 20% no úl-
timo ano vai ter um efeito no comércio ex-
terior, uma diminuição do saldo comer-
cial. Isso vai acabar se refletindo no câm-
bio, que, afinal, é flutuante. O que incomo-
da não é tanto o sistema de câmbio flu-
tuante, mas sim o câmbio variar muito.
Todo mundo sabe que o câmbio já esteve
muito favorável à atividade exportadora,
mas agora não está tanto. Ainda assim, o
Brasil tem espaço para aumentar expor-
tações e importações. É possível também
ganhar espaço nas negociações interna-
cionais e beneficiar-se de uma maior in-
serção internacional pelo aumento de ex-
portações e importações.

Voltando ao papel do Estado, concor-
do que a qualidade do gasto é ruim, mas
por outro lado é mais fácil falar do que fa-
zer, tendo em vista as dificuldades de
aprovação de diversas medidas que sabe-
mos ser necessárias. O ideal seria recom-

de grandes proporções na política mo-
netária e cambial que causou efeitos na
taxa de câmbio.

Levy – Até agora demos mais destaque às
questões de curto prazo, do ponto de vista
das perspectivas de crescimento sustenta-
do da economia. Existe um conjunto de
preocupações na busca de políticas que
são centrais para incentivar o processo de
desenvolvimento. Por exemplo, o papel do
Estado como estimulador do desenvolvi-
mento. Mas sabemos que a capacidade de
investimento do Estado é hoje bastante
limitada em comparação com a década de
70. Isso significa que o crescimento econô-

PIB só cairá se houver uma combinação
de maior esforço de ajuste fiscal, maior efi-
ciência da economia e crescimento acele-
rado do PIB. Países como a Irlanda com-
binaram os esforços fiscais com um bom
funcionamento da economia real e assim
alcançaram crescimento acelerado do PIB.
No Brasil, temos outro problema, que tor-
na mais difícil reduzir a taxa de juro real,
que é a estrutura do setor financeiro, com
os cinco maiores bancos respondendo por
70% da atividade.Atualmente, esses ban-
cos conseguem cobrir seus custos apenas
com a cobrança de tarifas bancárias e to-
do o lucro vem das operações de crédito,
seja com o Tesouro Federal, seja com o se-
tor privado. Essa estrutura de mercado é
altamente prejudicial e contribui para a
manutenção da taxa de juro elevada.

De Negri – Concordo que a taxa de juro
está exacerbada, mas minha preocupação
fundamental é com a taxa de câmbio. Co-
mo as duas andam juntas, uma sinaliza-
ção no longo prazo pode significar a re-
dução de investimento em setores que são
geradores de dívidas externas e isso pode
ter implicações do ponto de vista de mé-
dio e longo prazo.

Belluzzo – Em todo país com abertura fi-
nanceira, os investidores têm a alternati-
va de manter sua riqueza em moeda local
ou em moeda estrangeira. Atualmente as
aplicações em reais, no Brasil e no exte-
rior, são da ordem de 40 bilhões de reais.
Se a taxa de juro baixar rapidamente, po-
de haver um rearranjo muito forte desse
portfólio de investimento e uma parte ex-
pressiva pode se mover para uma moeda
estrangeira de reserva. Fomos colocados
nessa armadilha pela política econômica,
que fixou metas de inflação muito rígidas,
colocou a taxa de juro lá em cima e per-
mitiu a desvalorização do real. Isso não é
um jogo de Playmobil, que você monta e
desmonta como quer, mas a reversibili-
dade tem custos. Se os juros caírem, a taxa
de câmbio real vai se mover para um ní-
vel muito mais favorável e terá efeito ne-
gativo sobre a inflação. Não tenho nenhu-
ma objeção à gestão fiscal do governo,
mas temo que tenham cometido um erro

“Deve haver um 

controle mais eficiente

do gasto público para

a política econômica

funcionar como indutora

do crescimento”

Marcelo Piancastelli, economista
e diretor de Finanças Públicas
e Economia Espacial do Ipea

Fotos: Doryan Dornelles/Fotonauta
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por o gasto em favor do investimento em
infra-estrutura, que está muito deprimi-
do. É preciso também reconhecer que
existem delicados problemas de regulação
e insegurança jurídica a serem tratados
para que o setor privado aumente os in-
vestimentos em infra-estrutura.

Uma pequena correção: eu não disse
que a poupança deva preceder o investi-
mento. Não acho que a gente precise deter-
minar a relação de causalidade aqui. O que
não está em dúvida, para mim, é que as
instituições são causa e conseqüência do
investimento. Não dá para esperar que to-
das as coisas estejam no lugar para que o
investimento aconteça. Será preciso um
pouco mais de ousadia, o que não implica
abandonar a tarefa de construir um mar-
co regulatório adequado. Como alguém já
disse antes de mim, é como se precisásse-
mos consertar o Jumbo durante o vôo.

Giambiagi – No meu ponto de vista, os
principais objetivos para a alocação dos
gastos públicos nos próximos anos deve-
riam ser quatro. Em primeiro lugar, o
ataque à pobreza extrema. Em segundo lu-
gar, a redução da desigualdade. Em ter-
ceiro lugar, a ampliação do potencial para
o crescimento futuro, ou seja, para que o
país cresça nos próximos 20 anos a taxas
anuais mais próximas de 4% a 5%, do que
de 2,5%. Em quarto lugar, a contenção da
violência urbana, dada a magnitude que
essa questão tem assumido, principal-
mente no Rio de Janeiro e em São Paulo,
onde o problema é mais dramático. Mas,
para alcançar esses objetivos, será preciso
mexer na estrutura dos gastos públicos e,
especialmente, fazer a reforma do sistema
previdenciário. O Instituto Nacional da
Seguridade Social (INSS) é uma das insti-
tuições mais criticadas do país, mas ao
mesmo tempo uma das mais democráti-
cas, pois tem prejuízo com três dos maio-
res agrupamentos humanos do Brasil,
quando comparamos o valor que arreca-
da com o valor dos benefícios que paga.
Leva prejuízo com a classe média, que
contribui durante longo período de tem-
po, mas se aposenta cedo, tendo uma ex-
pectativa de vida muito parecida com a
dos países desenvolvidos. Leva prejuízo

com os pobres, que se aposentam por
idade, mas só precisam contribuir para o
INSS durante 12 anos. E, finalmente, leva
prejuízo com os excluídos, que recebem o
benefício mensal de um salário mínimo a
partir de 65 anos e, assim, deixam de ser
excluídos sem nunca terem contribuído
para a Previdência. Deveríamos caminhar
rumo a uma reforma da Previdência que
aumente de maneira gradual a idade de
aposentadoria, passando por um período
de carência. Temos de aprovar uma refor-
ma da Previdência que comece a vigorar
dentro de alguns anos, com a adoção de
uma idade mínima para aposentadoria, de
60 anos para os homens e 55 para as mu-

lheres, igual à que já vigora no caso dos
funcionários públicos federais e para
quem se aposenta pelo INSS. Mas a refor-
ma deve prever que essa idade mínima au-
mente gradativamente ao longo do tem-
po, pois também cresce a expectativa de
vida das pessoas.Além disso, será preciso
ampliar o período de contribuição para a
Previdência, pois a regra atual determina
que aumente seis meses a cada ano para
chegar a 15 anos em 2011. Temos de au-
mentar o tempo de contribuição para 25
anos, mantendo a regra de aumentar seis
meses a cada ano, mas estendendo o pe-
ríodo de transição até 2031. Também será
necessário aumentar a idade mínima para
que as mulheres se aposentem, procuran-
do conciliar as mudanças demográficas
com a necessidade de pagar a dívida social
para com as mulheres, devido à dupla jor-
nada de trabalho. É comum nos países de-
senvolvidos que as mulheres se aposentem
mais cedo do que os homens, mas não há
aposentadoria por tempo de serviço. Isso
significa que as mulheres se aposentam
com 60, 62 ou 63 anos, enquanto no Brasil
a idade média é 52 anos.

Bonelli – Acho que a sua proposta de refor-
ma da Previdência deveria ser suavizada,
pelo menos quanto à garantia de um bene-
fício mensal às pessoas portadoras de defi-
ciências e aos idosos que comprovem não
possuir meios para prover a própria ma-
nutenção, como prevê a Constituição. Isso
funciona como uma necessária rede de
proteção social para uma parte da popu-
lação muito pobre. Podemos até discutir se
esse benefício deveria ser igual ao salário
mínimo. Acho mais importante garantir
que seja corrigido por um indicador liga-
do ao custo de vida, e não ao salário mí-
nimo.Também temos de lembrar que hou-
ve um razoável achatamento do poder de
compra das pessoas. Quem se aposenta ce-
do não necessariamente fica vivendo da
aposentadoria. Muita gente tenta buscar
outra colocação, outro emprego, até mes-
mo no setor informal. Isso é só para qua-
lificar um pouco seus comentários, com os
quais concordo no geral.

Piancastelli – É preciso ter uma estratégia

“Se quisermos um

crescimento econômico

sustentado, temos

de colocar na pauta a

reforma do sistema

financeiro”

Luiz Gonzaga Belluzzo, economista,
professor titular aposentado da

Universidade Estadual de Campinas
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quanto à necessidade de criar mecanismos
compensatórios que impeçam o aprofun-
damento dos graves desequilíbrios sociais
entre as regiões brasileiras. Quem foi a
Portugal ou Espanha há 20 anos e voltou
agora percebe as vantagens dos mecanis-
mos compensatórios, pela qualidade da
infra-estrutura. Os trens portugueses ou
espanhóis eram deploráveis, ficavam mui-
to abaixo da qualidade do sistema ferro-
viário francês. Tudo mudou.

Também chamo a atenção para o fato de
o Brasil ser o único país do mundo em que
os municípios são uma entidade federativa,
são contemplados na Constituição. Daí a
enorme multiplicação dos municípios, da-
do o atrativo dos repasses federais (leia re-

portagem sobre corrupção nos municípios na

pág. 51). Precisamos repensar essa questão
federativa seriamente.Talvez os municípios
de determinada região devessem ser agru-
pados em função de uma vocação comum,
que receberia os recursos federais.

Quanto ao problema da Previdência
Social, acho que deveria servir como um
importante fator de redistribuição de ren-
da, sobretudo num país com tanta desi-
gualdade social.Eu fui francamente a favor
da cobrança da contribuição dos inativos
no meio da minha comunidade, que não
era propriamente a favor, mas acho que o
modelo previdenciário bismarkiano,inspi-
rado no exemplo da Alemanha do século
XIX,está esgotado.É um modelo pelo qual
você recebe benefícios porque contribui.
Tenho notado que o financiamento dos sis-
temas previdenciários europeus está re-
caindo cada vez mais em cima de impostos
gerais,por causa de fenômenos como o en-
velhecimento da população, o aumento da
expectativa de vida e o desemprego. Nós
também teremos problemas,no longo pra-
zo,de manter o modelo previdenciário bis-
markiano,por causa do aumento da expec-
tativa de vida e do crescimento mais lento
do número de empregos,pois quem está fi-
nanciando os aposentados é quem está tra-
balhando agora.

Giambiagi – Não conheço em detalhes a
reforma do sistema previdenciário eu-
ropeu, mas faz sentido que se migre pro-
gressivamente para um modelo que au-

de financiamento da inovação no Brasil.
O pessoal do BNDES me procurou quan-
do fui secretário de Ciência e Tecnologia
de São Paulo. Queriam ajudar as empresas
de base tecnológica que surgiam nas in-
cubadoras existentes nas regiões de Cam-
pinas e São Carlos. Mas o banco não tinha
estrutura, formas de avaliação de risco pa-
ra atender a esse tipo de demanda. O
Estado não pode abrir mão desse papel. É
assim que funciona em todo o mundo.
Onde tem inovação tem a atuação direta
ou indireta do Estado. Na Europa, existem
fundos nacionais e da União Européia
para financiar a pesquisa e o desenvolvi-
mento nas indústrias.

Concordo também com Piancastelli

de longo prazo para reformar o sistema
previdenciário,pois o déficit deverá chegar
a 39 bilhões em 2005. Além disso, a busca
de uma construção institucional que ga-
ranta o crescimento sustentado exigirá uma
reforma do sistema tributário, que en-
volverá a estrutura federativa do país. A
Constituição foi aprovada há 17 anos, e
inúmeros artigos que se referem à questão
federativa ainda não foram regulamenta-
dos. Será preciso enfrentar o problema dos
desequilíbrios regionais, pois assusta o
vazio econômico do Norte, do Nordeste e
um pouco do Centro-Oeste. Temos de
aprender com o exemplo da União Euro-
péia, que foi muito bem-sucedida ao mu-
dar o padrão de desenvolvimento econô-
mico de países como Espanha, Grécia,
Portugal e Irlanda.Os países desenvolvidos
também têm regiões deprimidas, mas não
pretendem igualar o padrão da atividade
econômica, mas sim criar uma rede social
para minimizar as diferenças.

De Negri – É fundamental cobrir o déficit
da Previdência, mas temos de atuar em
várias frentes. Na questão do comércio ex-
terior, é evidente que salário, taxa de juro
e câmbio influem no desempenho das ex-
portações. Mas é importante levar em
conta que um terço das exportações bra-
sileiras, excluindo as commodities, é feito
por empresas que inovam e diferenciam,
e seus produtos são colocados em seg-
mentos mais estáveis do mercado interna-
cional, menos sensíveis às variações do
câmbio.A política econômica deveria ser-
vir para potencializar a atuação externa
dessas empresas, fortalecendo investimen-
tos em tecnologia e qualificação da mão-
de-obra. A Medida Provisória do Bem,
editada no mês passado, funciona nessa
direção, mas talvez seja necessário mudar
os mecanismos de financiamentos do
Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) para forta-
lecer as empresas e as atividades que são
inovadoras, porque representam a única
fonte de financiamento de longo prazo
disponível no Brasil.

Belluzzo – Concordo com De Negri e acho
fundamental criar um sistema adequado

“O fortalecimento da

inovação tecnológica pode

ser um fator de extrema

importância para 

garantir o crescimento 

sustentado”

João Alberto De Negri, economista
e pesquisador do Ipea

Fotos: Doryan Dornelles/Fotonauta
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mente o financiamento por meio de im-
posto, especialmente por causa do aumen-
to da expectativa de vida da população.
No entanto, temos de manter os três
regimes atuais, com a aposentadoria por
tempo de contribuição, a aposentadoria
por idade e a garantia de benefícios assis-
tenciais, mas com requisitos diferentes,
com aumento gradativo da idade de apo-
sentadoria e do tempo de contribuição.
Faço questão de ressaltar que concordo
em gênero, número e grau com os argu-
mentos de Bonelli, pois assegurar o be-
nefício assistencial aos idosos faz parte do
processo civilizatório, já que esse mecanis-
mo de solidariedade serve para distinguir
uma sociedade mais civilizada de outra
que está em estágio mais primitivo. Mas
acho que a idade mínima para receber es-
ses benefícios deveria aumentar progres-
sivamente para 70 anos, o que também
serviria para incentivar uma maior for-
malização do emprego.

Levy – Vamos partir para uma rodada fi-
nal, voltando ao tema dos fatores que po-
dem assegurar a sustentabilidade do cres-
cimento econômico.

Bonelli – Eu gostaria de retomar o tema da
minha intervenção inicial de outro ângu-
lo. Acho que os pontos fundamentais do
debate sobre a sustentabilidade do cresci-
mento podem ser descritos com uma fór-
mula resumida pela economista Dany
Rodrik num trabalho recente. Para ele,
existem três variáveis fundamentais que
afetam o crescimento econômico. Primei-
ro, de forma positiva, temos a taxa de re-
torno social do capital em sentido amplo,
de modo a incluir capital humano, capital
físico, tecnologia, empreendedorismo e re-
cursos naturais. Em segundo lugar, tam-
bém positivamente, a maneira como esse
retorno é apropriado pelo setor privado:
quanto maior a margem de apropriação,
mais alto o crescimento. E em terceiro,
negativamente, o custo de financiar a acu-
mulação. Eu acredito que o retorno social
do capital no Brasil – a produtividade so-
cial, por assim dizer – é muito alta. Isso é
ótimo, mas grande parte desse retorno
não é apropriada pelo setor privado por

vários motivos, com destaque para a ele-
vadíssima carga tributária e para o fato de
que os direitos de propriedade não são
bem protegidos devido à incerteza jurídi-
ca. O custo do capital no Brasil, que todo
mundo concorda que é muito alto, tam-

bém afeta negativamente o crescimento.
Ou seja, das três variáveis fundamentais
para o crescimento, duas jogam contra no
caso do Brasil. Todo o esforço da política
econômica visando ao crescimento de
longo prazo deveria concentrar-se na su-
peração dessas nossas limitações.

Piancastelli – Acho interessante a afir-
mação do De Negri sobre o potencial ex-
portador das empresas que inovam, mas
estamos muito atrás das empresas de
países asiáticos ou da Irlanda por causa
da deficiência de nossa estrutura de edu-
cação, das altas taxas de juro e do câmbio
instável. Também temos de repensar o pa-
pel das exportações de commodities agrí-
colas, como soja e açúcar, pois existem
limites ambientais para a expansão da
produção. Quando vendemos soja no ex-
terior estamos exportando terra, água e
proteínas. No caso do açúcar produzido
em São Paulo ou no Paraná estamos ex-
portando terras de alta qualidade e sa-
carose. Conseguimos ganhos enormes de
produtividade na produção de soja ou
açúcar, mas, pensando na preservação
ambiental, seria recomendável limitar a
produção.

De Negri – Não precisamos apenas expor-
tar ou continuar exportando bens inten-
sivos em recursos naturais, pois existe
enorme potencial para colocar no exterior
produtos com maior densidade tecnoló-
gica. Será preciso criar mecanismos de
equalização das taxas de juro e de seguro
de crédito para as empresas inovadoras.

Belluzzo – Nessa questão da inovação e da
exportação, o Brasil é muito parecido com
os Estados Unidos, um país que ataca em
todas as áreas do ponto de vista de seu
comércio exterior, pois é um grande ex-
portador agrícola e um grande exporta-
dor de manufaturados. No caso das ex-
portações de commodities agrícolas, ainda
será preciso um grande esforço inovador
para que não continuemos a exportar so-
mente água ou terra. Será preciso incorpo-
rar novas áreas de produção, sem agressão
ao meio ambiente, e desenvolver novas
variedades.

Brasil poupa mais (em %)

Ano Taxa de poupança

1995 19,7

1996 18,0

1997 17,7

1998 17,2

1999 15,9

2000 17,8

2001 17,4

2002 19,2

2003 21,0

Fonte: IBGE
Relação entre poupança e renda disponível bruta.

Mudança de tendência
(em %)

Ano Taxa de investimento

1990 20,7

1991 18,1

1992 18,4

1993 19,3

1994 20,8

1995 20,5

1996 19,3

1997 19,9

1998 19,7

1999 18,9

2000 19,3

2001 19,5

2002 18,3

2003 17,8

2004 19,6

Fonte: IBGE
Relação entre formação bruta de capital fixo e 
produto interno bruto.Taxa a preços correntes

d
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M a u r o  B o r g e s  L e m o sARTIGO

epresentantes da área econômica do go-
verno insistem que a atual política ma-
croeconômica é a única via para o cres-
cimento sustentado da economia bra-

sileira, mas ela é suficiente apenas para garantir
uma expansão do Produto Interno Bruto (PIB)
da ordem de 3% para este ano e não superior a
4% em 2006 e 2007. E só será possível atingir es-
sas taxas se não houver nenhum choque externo
na economia brasileira,como os que aconteceram
após o Plano Real de 1994.O cenário aponta,por-
tanto,para uma reduzida taxa de crescimento sus-
tentado, inferior ao produto potencial. O PIB
brasileiro cresceu à taxa média anual de 7%, des-
de 1945 até o início dos anos 80, e pode ser con-
siderada como o nível de crescimento potencial
do país. O aumento do PIB projetado pelas au-
toridades econômicas para os próximos anos, en-
tre 3% e 4%, pode servir para romper o ciclo de
estagnação, mas será insuficiente para reduzir o
desemprego e os fatores estruturais crônicos de
subdesenvolvimento do país. A adequação da
atual política econômica deve ser questionada,
pois existe um hiato entre o crescimento poten-
cial da economia,determinado pelos recursos físi-
cos e humanos disponíveis,e a taxa prevista de ex-
pansão do PIB. A supressão desse hiato é uma
condição necessária para transformar a agenda de
crescimento em agenda de desenvolvimento.

O grande equívoco da política econômica do
governo não é a perspectiva de curto prazo em
detrimento da visão de longo prazo,mas o fato de
não contemplar o desenvolvimento econômico
que deveria supor,entre outras coisas,a eliminação
do desemprego involuntário e a redução da de-
sigualdade. Desde os anos 90 essa questão voltou
a ocupar papel de destaque na literatura eco-
nômica e o que está em jogo é a opção da política
econômica do governo aferrada à visão tradi-
cional, ao “paradigma da convergência”, em con-
traposição ao “paradigma do grande salto”.

O paradigma da convergência tem como
pressuposto a lei dos retornos marginais decres-
centes, segundo a qual os países pobres, com
baixa dotação de capital relativa ao trabalho,
garantem uma taxa mais elevada de retorno do

capital e assim, no longo prazo, seus níveis de
renda per capita tendem a convergir para aque-
les dos países mais ricos. No entanto, a conver-
gência pode não ocorrer se alguma variável afe-
tar negativamente a renda per capita, a taxa de
retorno do capital, por exemplo, a política ma-
croeconômica e a corrupção, bem como a pro-
dutividade do trabalho, que sofre a influência da
baixa escolaridade.

Tais variáveis possuem sérias limitações para
explicar os problemas do desenvolvimento e a
maioria delas encontra-se no chamado proble-
ma da “galinha e do ovo”. Imagine as gangues de
Nova York no século XIX,Al Capone na Chicago
dos anos 20 do século passado e o sucesso econô-
mico do “capitalismo estatal” da China contem-
porânea. É fácil perceber que desenvolvimento,
população e instituições interagem e não são
processos de causa e efeito.

A proposta da política econômica do gover-
no é “arrumar a casa”para depois trilhar o cami-
nho do desenvolvimento, seguindo a cartilha do
paradigma da convergência. O suposto falacioso
nessa teoria é que é possível eliminar os obstácu-
los do crescimento sem mirar diretamente nos
desafios do desenvolvimento, desconhecendo
que o problema do subdesenvolvimento decorre
de uma ampla falha de coordenação e, portanto,
de expectativas. Não existe determinismo para o
funcionamento do mercado e a própria estraté-
gia de desenvolvimento é o melhor meio de per-
seguir o crescimento sustentado, que exige um
esforço concentrado de investimentos comple-
mentares, dentro de uma política de “um grande
salto à frente”. Para isso, a política econômica
deve mudar na direção de uma estratégia do de-
senvolvimento.

Mauro Borges Lemos é professor da Universidade Federal de Minas Gerais

e Secretário Executivo da Associação Nacional de Centros de Pós-Graduação em

Economia (Anpec)

Em busca de um grande salto

“O grande equívoco 

da política econômica

do governo não é 

apenas a perspectiva 

de curto prazo, mas o

fato de não contemplar

o desenvolvimento

econômico”
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Muralha chinesa
O Bras i l  expor ta  bas i camen te  p rodu tos  p r imár i os  para  a  Ch i na  e  não  conseg ue

romper as barreiras e vender manufaturados de al to valor agregado, o que pode levar

a um déf ic i t  no comérc io com o g igante or ienta l  em 2006
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centro de gravidade dos negócios
mundiais está se deslocando do
Atlântico, onde se manteve nos
últimos três séculos, para o Pa-

cífico. A afirmação não é de um alto fun-
cionário do Partido Comunista da China,
mas sim do ex-secretário de Estado norte-
americano Henry Kissinger, em artigo pu-
blicado no jornal The Washington Post, em
meados do mês passado. A guinada co-
meçou há três décadas,mas se tornou irre-
versível quando o país mais populoso do
mundo decidiu entrar no jogo capitalista e
passou a crescer aceleradamente. Em 34
anos, a China saiu de um sistema fechado
para a situação atual: atrai volumes cres-
centes de investimentos e controla cerca de
11% de todo o comércio do planeta. Em
2004,os chineses importaram cerca de 400
bilhões de dólares, mais de quatro vezes o
volume total das exportações brasileiras no
mesmo período. E qual foi a fatia dessa
imensa demanda que coube ao Brasil?
Aproximadamente 1,5%, o que representa
algo em torno de 5,5 bilhões de dólares.

A dimensão do nosso quinhão pode
parecer modesta,mas corresponde rigoro-
samente à nossa participação no comércio
mundial. O que preocupa não é o valor da
fatura, mas a descrição das mercadorias.
Um olhar sobre nosso comércio com a
China dá um banho de água fria no orgu-
lho brasileiro de ter conseguido elevar o va-
lor agregado da pauta de exportações (veja

gráfico na pág. 30). O modelo café e cana-
de-açúcar foi mesmo deixado para trás,
mas seu lugar foi ocupado pela dupla soja e
minério de ferro, pelo menos quando se
trata da China. No ano passado, esses dois
produtos representaram 65% de todas as
nossas vendas para o mercado chinês.
Seguidos por outros com nível de indus-
trialização semelhante, que são pasta de
madeira, óleo bruto de petróleo e fumo.
Nos primeiros cinco meses de 2005, o ce-
nário se alterou levemente, mas o padrão
soja-ferro respondeu por metade das ven-
das para a China (leia tabela ao lado). Se es-
se é um perfil atípico para o Brasil, como
exportador,também é estranho para a Chi-
na, como importadora. No ano passado,
para cada dólar gasto pelos chineses na im-
portação de produtos primários foram

Nesse período, outros fornecedores ocu-
param o espaço que poderia ser do Brasil”,
conta Charles Tang, presidente da Câmara
de Comércio e Indústria Brasil-China.Ape-
sar do tempo perdido, ele acredita que te-
mos todas as condições para colocar nos-
sos produtos industrializados nos contêi-
neres que partem para a China. Como
exemplo, menciona o caso de um fabri-
cante de torneiras e chuveiros elétricos que
acaba de fechar uma grande venda. Não se
trata exatamente de um produto de alta
tecnologia, sobretudo para um país que se
envaidece de ser um dos fornecedores
mundiais de aeronaves.Ainda por cima, o
próprio Tang admite que um comércio
desse tipo não tem muito futuro com a
China. Se houver mesmo uma grande de-
manda, em pouco tempo os chineses es-
tarão fazendo seus próprios chuveiros. Por
isso recomendou que o fornecedor bra-
sileiro registre a patente na China e poste-
riormente faça uma joint venture com uma
empresa chinesa para fabricar os chuveiros
por lá mesmo.

Desobediência “A China não cumpre os
acordos com a Organização Mundial do
Comércio (OMC) e impõe dificuldades
para forçar as empresas a se instalarem lá.
Isso aconteceu com a Embraer. E, na hora
da compra, ela privilegia as multinacionais
que têm operações na China”, acusa Mau-
rício Mesquita Moreira,economista do De-
partamento de Integração do Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento (BID),
em Washington. Na interpretação dele, o
acesso brasileiro ao mercado chinês de pro-
dutos de alto valor agregado é muito im-
provável. Em primeiro lugar porque, de
acordo com Moreira, a China faz questão
de adquirir tudo no estado mais primário
possível.Mesmo o Chile,tradicional forne-
cedor de cobre, sofre porque os chineses se
recusam a importar cobre refinado.“E os
obstáculos não acabam depois que se con-
segue fechar o contrato”, alerta Moreira,
“pois a distribuição é muito complexa e só
quem conta com o apoio do governo con-
segue atingir o mercado interno.Uma pro-
va disso é que mesmo as montadoras insta-
ladas na China são proibidas de possuir re-
vendedoras e obrigadas a lidar com inter-

Dez produtos 
mais exportados
para a China
(participação, em %)

1 grãos de soja 29,8

2 minérios de ferro não aglomerados 14,4

3 óleo de soja em bruto 7,8

4 minérios de ferro aglomerados 6,1

5 pasta química de madeira 4,6

6 óleos brutos de petróleo  3,9

7 fumo não manufaturado 1,9

8 prod. semimanufaturados de ferro 1,8

9 madeiras serradas/cortadas 1,5

10 óleo de soja ref inado 1,3

total dos dez primeiros 73,1

EM 2004

1 grãos de soja 24,4

2 minérios de ferro não aglomerados  18,7

3 óleos brutos de petróleo  6,8

4 pasta química de madeira 4,5

5 minérios de ferro aglomerados 4,1

6 fumo não manufaturado 2,3

7 óleo de soja em bruto 1,7

8 pedaços comestíveis de galos/galinhas 1,6

9 máquinas-ferramentas para estampar 1,4

10 madeiras serradas/cortadas 1,3

total dos dez primeiros 66,8

NOS PRIMEIROS CINCO MESES DE 2005

Fonte: Secex

consumidos 3,5 dólares na aquisição de
produtos industrializados estrangeiros. E
por que será que o Brasil não consegue
aproveitar melhor o mercado chinês para
vender produtos com maior valor agregado? 

Como costuma acontecer com as ques-
tões relativas à China,a resposta não é sim-
ples.Porém,entre as diversas interpretações
há um ponto em que todos concordam: o
Brasil é um descobridor tardio da China,
até mesmo comparado com outros países
latino-americanos, como o Chile e o Mé-
xico.“Para dar uma noção do descaso,antes
da feira Brasil-China de 2002, o último
evento de promoção ao comércio entre os
dois países aconteceu em 1986. Foram 16
anos sem nenhuma iniciativa brasileira.

O
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O governo chinês quer atrair investimentos industriais e cria obstáculos para que empresas              

mediários chineses.”Por tudo isso,ele apos-
ta que a pauta das exportações brasileiras
deve continuar sem grandes alterações.

Além das dificuldades geradas pela polí-
tica chinesa,existem os problemas inerentes
à realidade nacional.Muitos acreditam que
a competitividade da indústria brasileira
não é suficiente para avançar no mercado
chinês.“Não há como competir com a taxa
de juro de 2% ao ano que vigora na China”,
diz Alexandre Barbosa,diretor da Prospec-
tiva,consultoria brasileira especializada em
assuntos internacionais.“A política de juros
brasileira, somada à carga tributária, limita
nossa opção em vender commodities, en-
quanto a China só pensa em se industriali-
zar”,conclui.Para alguns,essa opção não foi
determinada exclusivamente pelo Brasil,
mas contou com forte influência da própria
China.Nos longos anos em que a economia

chinesa cresceu e o mercado nacional não
percebeu, quem definiu o perfil das nossas
relações comerciais foram os chineses.“Não
fomos nós que vendemos soja e minério de
ferro, foram eles que compraram”, declara
Roberto Teixeira da Costa, fundador e
membro do Centro Brasileiro de Relações
Internacionais (Cebri). O governo federal
tenta mudar o perfil das relações comerciais
com a China e no ano passado levou para
Pequim uma comitiva de 400 empresários,
junto com o presidente Lula.Também con-
cedeu status de economia de mercado à
China, com a óbvia esperança de conquis-
tar maior simpatia dos importadores.
Mesmo assim, estamos longe de conseguir
mudar as regras do jogo comercial chinês.

Quem tiver a curiosidade de levantar o
nome dos maiores fornecedores para a
China vai se deparar com um quadro sinto-

mático.Em primeiro lugar está o Japão,em
segundo Taiwan e,em terceiro,a Coréia do
Sul. São eles que abastecem os chineses de
máquinas e equipamentos.“A ascensão da
indústria chinesa provoca efeitos em cadeia
em toda a Ásia”, indica Ricardo Mendes,
diretor adjunto da Prospectiva, que esteve
recentemente na China para efetuar pes-
quisas. Ele projeta um cenário negativo
para o Brasil como exportador de produ-
tos industrializados para a China.“Pode ser
que consigamos avançar em bens interme-
diários,tais como couro,celulose e alimen-
tos, mas é improvável que cheguemos a
vender bens de capital. O máximo devem
ser autopeças,ramo em que somos bastante
competitivos.” Mas, para Mendes, o con-
trário pode e deve acontecer,isto é,que pro-
dutos chineses venham a substituir simi-
lares brasileiros tanto no mercado interno

Mais da metade das exportações brasileiras para a China estão concentradas em commodities

Menos da metade das exportações brasileiras para o mundo estão concentradas em commodities

7%62% 17% 10% 3% 1%

13%40% 8% 19% 12% 8%

Commodities primárias       Intensivo em trabalho e recursos naturais       Baixa intensidade tecnológica       Média intensidade tecnológica       Alta intensidade tecnológica       Não classif icado

Fontes: Secex e Unctad, elaboração do Ipea

Perdas para o 
mercado chinês em 2002
(sobre o total das exportações)

Comunidade Andina

Mercosul

Brasil

Colômbia

Chile

América Central

México

Fonte: Dados da Contrade, cálculos do BIDA China começa a exportar veículos para o Oriente Médio, mercado abastecido pelo Brasil
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            brasileiras exportem produtos de alto valor agregado para abastecer seu mercado interno

como no externo.A título de alerta,ele lem-
bra que a China começou a exportar car-
ros para o Oriente Médio,tradicional clien-
te brasileiro. Um cálculo do BID com base
em dados do Comtrade, órgão da Organi-
zação das Nações Unidas para o comércio
de commodities, mostra que o Brasil já ha-
via registrado, em 2002, uma perda de 4%
de seu mercado exterior para a China (veja

gráfico na pág. 30).

Lógica Esse pessimismo, porém, não é
compartilhado por todos os especialistas.
Renato Amorim, membro do Conselho
Empresarial Brasil-China,acha que é com-
plicado, mas não impossível, tirar proveito
do crescimento chinês.A maior dificuldade
é que não basta chegar lá e vender,é preciso
entender a lógica produtiva deles,saber in-
serir-se em algum ponto da cadeia e,acima
de tudo, oferecer algo em troca. Todas as
empresas teriam de ser um misto de expor-
tadoras e investidoras. O modelo mais co-
mum é o que exporta matéria-prima,usa a
mão-de-obra chinesa para montar o pro-
duto, compra de volta, agrega a marca bra-
sileira e vende novamente.Algumas indús-
trias estão fazendo isso com sucesso.São os
casos da Caloi e da Gradiente. O problema
é que para levar a cabo uma operação desse
porte é preciso muita desenvoltura no mer-
cado internacional,e poucas empresas bra-
sileiras transitam com tanta familiaridade
por cenários tão distantes.“Falta ao Brasil
preparo institucional para lidar com a Chi-
na”, lembra Amorim.

Um estudo elaborado pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) tra-
çou o perfil do seleto clube formado pelas
cerca de 1.000 empresas industriais que
conseguiram superar a muralha da China.
Elas têm aproximadamente 900 emprega-
dos, receita média de 290 milhões por ano
e exportam 10% desse faturamento. Tam-
bém apresentam índices de produtividade
e de eficiência superiores às demais expor-
tadoras,um quadro que demonstra ser pre-
ciso profissionalismo para chegar ao mer-
cado chinês, porém não necessariamente
alta capacidade de inovação.A mesma pes- O Brasil é o principal fornecedor de ferro para o setor de construção civil da China
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Estudo mostra que 90% das exportações para a Ch ina foram de bens padron izados

quisa apontou que 90% das vendas foram
realizadas por empresas especializadas em
bens padronizados e só os restantes 10%
foram efetuados por firmas que inovam e
diferenciam seus produtos.

Possibilidades A pesquisadora Fernanda
De Negri, autora do estudo, constatou que
as indústrias que já vendem para países
asiáticos têm maior probabilidade de en-
trar no mercado chinês,assim como as em-
presas de capital estrangeiro, que têm 7%
mais chance de exportar para a China do
que suas congêneres domésticas.Essa van-
tagem,entretanto,nem sempre é aproveita-
da, já que muitas vezes as multinacionais
definem suas estratégias comerciais em ter-
mos globais e não necessariamente a sucur-
sal brasileira é escolhida para vender para a
China. O estudo do Ipea também destaca
um detalhe importante: quase todos os
grandes exportadores brasileiros já têm
acesso à China, porém muitas vezes for-
necendo produtos com menor valor agre-
gado do que os vendidos para outros mer-
cados, mesmo para países desenvolvidos.
Isso reforça,de certa forma, a noção de que
quem determinou a composição da nossa
pauta de mercadorias foram os comprado-
res, e não os vendedores.

Mesmo diante de tantos obstáculos, o

governo brasileiro permanece otimista e
confiante em sua política comercial em re-
lação à China. Ivan Ramalho, secretário de
Comércio Exterior do Ministério do De-
senvolvimento,Indústria e Comércio Exte-
rior, acredita que “soja e minério de ferro já
ocuparam o espaço disponível,agora é a vez
de novos produtos suprirem as necessi-
dades da crescente demanda chinesa”. Pa-
ra mostrar que está certo,ele aponta alguns
casos.No ano passado,o Brasil não vendeu
nenhuma máquina-ferramenta para a Chi-
na,mas em 2005 foram comercializados 28
milhões de dólares.A exportação de com-
pressores dos cinco primeiros meses deste
ano alcançou 26 milhões de dólares, mais
do que o dobro do valor de 2004.O mesmo
aconteceu com máquinas de terraple-
nagem, cujas vendas até maio chegaram a
5,6 milhões de dólares. Para Ramalho, as
perspectivas também são muito boas para
aparelhos elétricos,de telefonia,tintas e ver-
nizes. Os números não chegam a ser im-
pressionantes, mas podem, de fato, repre-
sentar uma tendência.

O que preocupa otimistas e pessimistas
são outros números que não dão margem
a dupla interpretação.Apesar do volume de
comércio entre as duas nações ter registra-
do aumentos constantes e significativos
desde 1999,o saldo da balança favorável ao
Brasil começou a declinar no ano passado.
Em 2003, a vantagem brasileira foi de 2,4
bilhões de dólares, no ano seguinte caiu
para 1,8 bilhão e, em maio deste ano, esta-
va em 200 milhões (veja gráfico ao lado).As
exportações brasileiras para a China du-
rante os cinco primeiros meses deste ano
foram ligeiramente inferiores às dos cinco
primeiros meses do ano passado.Em com-
pensação, as importações cresceram 60%.
As projeções indicam que o saldo da ba-
lança deve alcançar, no final do ano, 500
milhões de dólares. Portanto, além de di-
versificar e melhorar a pauta de suas expor-
tações,o Brasil tem outro desafio pela fren-
te: garantir, ainda que à custa de commo-
dities,que 2006 não passe para a história co-
mo o ano em que o prato da balança come-
çou a pesar favoravelmente à China.

Fluxo de comércio 
entre Brasil e China
(em US$ bilhões FOB)
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Fonte: Secex   (*) De janeiro a maio de 2005 

A China compra produtos eletroeletrônicos dos países asiáticos, principalmente Japão e Coréia do Sul
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F e r n a n d a  D e  N e g r iARTIGO

dificuldade encontrada pelos empre-
sários brasileiros em vender seus pro-
dutos no mercado chinês não parece
ser o único grande desafio colocado

pela China à indústria brasileira. O crescimento
da penetração de produtos chineses no merca-
do brasileiro, especialmente em alguns setores,
tem despertado preocupações e originado pres-
sões pró-proteção por parte de alguns segmen-
tos do empresariado brasileiro. Além disso, a
competitividade chinesa também pode oca-
sionar perdas aos produtos brasileiros em ter-
ceiros mercados.

Em um quadro complexo como esse, onde as
perdas e os ganhos, muitas vezes, não são dis-
tribuídos de modo uniforme entre os diferentes
segmentos da sociedade, as alternativas nunca
são simples e, muito menos, consensuais. Uma
das alternativas, aventada como uma forma de
minorar os eventuais prejuízos das importações
chinesas à produção doméstica, é a adoção de
salvaguardas específicas contra a China. Entre-
tanto, o impacto das vendas chinesas na eco-
nomia doméstica merece algumas qualificações,
especialmente em se tratando de avaliar onde, de
fato, existe a necessidade de implementação de
eventuais medidas de proteção.

Mesmo nos setores mais prejudicados pela in-
vasão chinesa, os impactos das importações des-
se país na produção doméstica são muito hete-
rogêneos. Em alguns produtos, o crescimento das
importações provenientes da China reflete uma
perda de mercado de outros países nas impor-
tações brasileiras. Ao que tudo indica, nesse ca-
so, a produção doméstica não estaria sendo pre-
judicada pela China. Esse é o caso de produtos
como brinquedos, máquinas para escritório e
equipamentos de informática, artefatos têxteis,
tecidos e artigos de malha, peças interiores do
vestuário, acessórios do vestuário, entre outros.

Existem, entretanto, produtos em que o cres-
cimento das vendas chinesas no mercado inter-
no ocasionou um aumento das importações
brasileiras dos mesmos. Nesse caso, além de des-
locar outros países do mercado brasileiro, a Chi-
na também pode trazer prejuízos aos produtores

domésticos. Entretanto, mesmo aí cabe uma
qualificação a mais: em alguns desses produtos,
as importações significam uma parcela muito pe-
quena de tudo que se produz internamente, o que
não sustentaria o argumento de que as impor-
tações da China pudessem ocasionar perdas sig-
nificativas à produção brasileira. Esse é o exem-
plo do setor de calçados, que, apesar do elevado
market share chinês nas importações brasileiras,
possui um baixo coeficiente de importação. Em
relação a esse setor e a outros, fortemente expor-
tadores, uma boa parte do problema não está em
salvaguardar, dos produtos chineses, o mercado
interno, mas sim em garantir a sua competitivi-
dade em terceiros mercados.

Por fim, existem produtos nos quais é possí-
vel, à luz das informações atuais, identificar um
sério risco representado pela China para a pro-
dução doméstica. Nesses produtos, é elevada a
participação da China nas importações brasi-
leiras, assim como é elevada e crescente a parti-
cipação das importações na produção total. Esse
é o caso da tecelagem de algodão e de fios e fila-
mentos sintéticos, dos artefatos de cordoaria, dos
artigos para viagem e artefatos de couro, das pi-
lhas e baterias, das lâmpadas e dos equipamen-
tos de som e vídeo.

Esses produtos são, entretanto, uma parcela,
e não a totalidade dos setores prejudicados pelas
importações chinesas. Portanto, dadas a comple-
xidade e as dificuldades impostas pela relação en-
tre Brasil e China, especialmente para a indús-
tria, e dados os mais diversos interesses envolvi-
dos, é necessário analisar com cuidado todas as
alternativas disponíveis. Não se trata de rejeitar,
a priori, a adoção de salvaguardas, mas sim de
avaliar onde essa medida seria ou não necessária,
a fim de tratar o problema com a complexidade
que ele merece.

Fernanda De Negri é pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica

Aplicada (Ipea)

Quem precisa temer a China
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investigação do financiamento e dos
gastos públicos sociais envolve a análise
das fontes e usos de recursos monetá-
rios à disposição do Estado para pro-

porcionar o bem-estar social. Essa tarefa é útil à
administração pública e à sociedade, pois pode
auxiliar na busca de soluções para os relevantes
problemas sociais do país. É também tarefa com-
plexa, devido à magnitude das demandas sociais,
à competição por recursos limitados e às diferen-
tes opções teóricas e metodológicas.

Esse importante tema faz parte da agenda de
pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), com base em duas perspectivas
analíticas. A primeira, mais abrangente, preocu-
pa-se com o binômio financiamento-gasto social,
a partir do conceito de Política Social,baseado em
certos princípios normativos conjugados aos di-
reitos estabelecidos e às necessidades mais pre-
mentes da população brasileira. Essa abordagem
difere do mero agrupamento de dados orçamen-
tários acerca de instituições ou de funções de gas-
to tidas como “sociais”, sem a prévia definição de
um critério claro sobre o que se entende por “so-
cial”. Um dos principais resultados dessa aborda-
gem macro foi a produção de um indicador ma-
cro-econômico-social – o Gasto Social Federal
(GSF) –, que se propõe a ser tão importante para
as decisões públicas e privadas quanto outros in-
dicadores macroeconômicos e fiscais conhecidos,
como a Dívida Líquida do Setor Público (DLSP).
Tem como objetivo analisar de vários prismas a
importância da área social na agenda do governo.
Por exemplo, se o GSF for comparado ao gasto
público total, permitirá medir a importância da
política social na ação estatal. Se for analisado por
áreas, indicará os ajustes realizados “por dentro”
do conjunto da política social. Existem outros
prismas de análise do GSF, como sua compara-
ção com o crescimento do produto per capita,que
pode sinalizar o comprometimento relativo atri-
buído às políticas sociais frente às diversas opções
de políticas públicas.

A segunda perspectiva analítica, adotada nas
pesquisas do Ipea, é mais focalizada na avaliação
do impacto das políticas ou dos gastos sociais so-

bre indivíduos e famílias. Por exemplo: que valo-
res o gasto público social agrega na composição
da renda das famílias? No Brasil, a principal difi-
culdade para responder a esse tipo de pergunta
deriva da insuficiente disponibilidade e quali-
dade das informações; por isso existem poucos
trabalhos publicados. Entretanto, há atualmente
muita expectativa em torno dos resultados da
mais recente Pesquisa de Orçamento Familiar
(POF) do Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), que pode ser muito útil na men-
suração do impacto das políticas públicas para
indivíduos e famílias.

Na questão do financiamento e do gasto so-
cial, destacam-se três desafios, que deveriam ser
levados em conta numa futura agenda de pes-
quisa do Ipea.

a) Tendo em vista que algumas áreas de políti-
cas sociais têm esquemas descentralizados de fi-
nanciamento e gestão, há que se investigar a
questão federativa para aprofundar a compreen-
são do gasto social nas três esferas de governo.
Isso envolve, entre outras coisas, a montagem de
um banco de dados consolidado e confiável.

b) Admitindo-se que o bem-estar social e o
desenvolvimento humano sejam aspirações da
sociedade brasileira tão legítimas e arraigadas
quanto a consolidação da estabilidade macro-
econômica, seria importante a elaboração de
conceitos e indicadores que refletissem, de algu-
ma forma, ambos os tipos de objetivos de políti-
ca – ou seja, os macroeconômicos e os sociais.
Exemplo: a inclusão, no conceito de DLSP, de
“ativos e passivos sociais”, de modo que um dos
principais objetivos da política fiscal – a manu-
tenção da relação dívida/PIB em trajetória sus-
tentável – leve em conta aspectos sociais.

c) É, também, relevante o desenvolvimento de
metodologias de avaliação de resultados e im-
pactos dos gastos sociais para indivíduos e
famílias.

*Jorge Abrahão de Castro é gerente de pesquisa da Diretoria de Estudos

Sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e escreveu este artigo

em conjunto com Maurício Mota Saboya Pinheiro, coordenador de f inanças

públicas do Ipea

Como avaliar os gastos sociais no Brasil

“O indicador do Gasto 

Social Federal 

(GSF) pode ser tão

importante para as

decisões públicas e 

privadas quanto 

outros indicadores 

macroeconômicos e 

fiscais conhecidos, como

a Dívida Líquida do

Setor Público (DLSP)”

ADi
vu

lg
aç

ão

Artigo_Jorge  02/07/05  17:31  Page 36



38 Desafios • julho de 2005

Governo federa l  

apresenta projeto

de le i  para tornar ma is

ág i l  o  s istema 

de defesa da 

concorrênc ia ,  que inc lu i

a  necess idade de

aprovação prév ia 

em operações de compra

ou fusão de empresas

ECONOMIA

Entre os principais itens tratados no
texto atual, estão pontos como a necessi-
dade de autorização prévia para fusões ou
aquisições em casos que possam resultar
em abuso de poder econômico, como, por
exemplo, a criação de uma grande holding
empresarial que detenha quase todo o
mercado de um mesmo tipo de produto e,
por isso, exerça uma espécie de mono-
pólio. Também estão incluídas algumas
mudanças nos órgãos federais de controle
da defesa da concorrência. A última mu-
dança nos mecanismos para evitar abusos

m tese, a concorrência entre as
empresas deveria servir, por si só,
para proteger os consumidores e
evitar abusos de poder econômi-

co. Mas o mercado capitalista é imperfeito
e praticamente todos os países precisam
lançar mão de mecanismos específicos
para coibir práticas de caráter monopo-
lista e que, na ponta, lesam os consumi-
dores. O Brasil não é diferente e, por isso,
há alguns anos está em gestação nos cor-
redores dos órgãos ligados ao assunto no
âmbito federal uma nova rodada de ajus-
tes para calibrar e tornar mais eficientes as
leis que garantem o funcionamento do
sistema de defesa da concorrência.A idéia
saiu do papel recentemente e está forma-
tada em um projeto de lei que nos próxi-
mos meses será submetido a uma consul-
ta pública para, posteriormente, tramitar
no Congresso Nacional.

Incentivo àE

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

de poder econômico ocorreu há 11 anos e
foi um período marcado por fusões e
aquisições de empresas que transforma-
ram o panorama da competição.

Participaram da elaboração do docu-
mento vários especialistas no tema, dis-
tribuídos em órgãos como o Conselho
Administrativo de Defesa Econômica
(Cade), a Secretaria de Acompanhamento
Econômico (Seae) e a Secretaria de Direi-
to Econômico (SDE). Também contou
com a colaboração de técnicos do Insti-
tuto de Pesquisa Econômica Aplicada
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(Ipea), da Confederação Nacional da
Indústria (CNI) e do Instituto Brasileiro
da Concorrência, Consumo e Comércio
Internacional (Ibrac).“Essa reforma é im-
portante porque procura racionalizar e a-
gilizar os processos que analisam os casos
de abuso de poder econômico, pois ficou
evidente que a autorização para a compra
de empresas, ou mesmo para a fusão, em
certos segmentos da economia deve ser
dada antes de o negócio ser efetuado, e
não depois, como é feito atualmente no
Brasil”, explica Ronaldo Seroa, pesqui-

sador do Ipea. A Lei Federal n.° 8.884, de
1994, atribui a três órgãos a responsabili-
dade de analisar os processos de abuso de
poder econômico – Cade, Seae e SDE.
Pretende prevenir ou punir infrações con-
tra a ordem econômica. A meta é moni-
torar quaisquer caminhos encontrados
pelas empresas para praticar preços abu-
sivos, que configurem a cartelização do
mercado, como, por exemplo, a criação de
barreiras para a entrada de novos com-
petidores, acertos entre os supostos con-
correntes para dividir o mercado ou a

combinação antecipada dos preços que
serão praticados. Outra maneira de lesar
o consumidor é a venda casada de mer-
cadorias. Por exemplo, um distribuidor de
guaraná só vende sua marca a um deter-
minado supermercado se o dono comprar
também sua  cerveja. Para coibir tais prá-
ticas, o sistema brasileiro de defesa da con-
corrência atua de forma repressiva e pode
impor multas que chegam a 30% do fatu-
ramento da empresa.

A proposta de alteração da legislação
é ambiciosa, uma vez que o sistema atual
é lento e redundante, o que, sem dúvida, é
uma característica prejudicial numa eco-
nomia marcada por intensos movimentos
de capitais e trocas de controle acionário.
Além disso, não tem o poder de evitar o
movimento de concentração, mas pode
impor sua anulação posterior, o que, na
prática, é muito mais difícil, por causa das
repercussões econômicas.

Em linhas gerais, o funcionamento do
sistema de defesa da concorrência se di-
vide em órgãos ligados aos Ministérios da
Fazenda e da Justiça.A SDE, do Ministério
da Justiça, é a porta de entrada para quais-
quer processos a serem analisados. Ela os
encaminha à Seae, do Ministério da Fa-
zenda, para pareceres relativos aos im-
pactos econômicos das operações e só a
partir daí elabora o seu próprio parecer.
Apenas então o assunto será encaminhado
ao Cade, que é o órgão que tem o poder de
tomar decisões sobre os temas relativos à
concorrência no Brasil.

No Cade, um relator é escolhido alea-
toriamente, como nos tribunais, entre os
sete participantes – são seis conselheiros e
um presidente, que não é conselheiro, to-
talizando sete membros no plenário –, que
fica com a incumbência de preparar o pro-
cesso, com a ajuda de uma equipe técnica,
para discussão em sessões plenárias. Os
conselheiros são especialistas com conhe-
cimento de direito ou economia,indicados
pelo governo,e com mandato de dois anos,
que pode ser renovado por igual período.
Para serem nomeados, precisam ser apro-
vados no Senado e, portanto, não podem
ser afastados por razões políticas. O ritual
que leva à decisão final de um processo é o
mesmo para todos os casos que passam pe-

competição
julgados pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) 
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F icou ev idente que a autor i zação para compras ou fusões de empresas, em cer tos            

sair chamuscados e o governo gastar tem-
po e dinheiro para defender, na Justiça, de-
cisões tomadas pelo Cade. “O comprador
faz uma aposta ao pagar um alto preço
para comprar uma empresa, de olho nu-
ma receita de caráter monopolístico.
Quando o Cade diz não, isso significa um
dano privado porque ele já pagou um
preço pelo qual não vai vender. Mas para
a sociedade é um ganho”, diz Seroa, do
Ipea. Na opinião de José Carlos Busto, ad-

assumir a Garoto, o que desvalorizaria o
negócio num leilão de venda. No entanto,
Lúcia Helena Salgado, pesquisadora do
Ipea e que já foi conselheira do Cade, lem-
bra que várias grandes empresas estran-
geiras demonstraram interesse em entrar
no mercado brasileiro, especificamente
para comprar partes da Garoto, garantin-
do a concorrência desejada pelo Cade.

No atual sistema de análise posterior à
fusão ou aquisição, investidores podem

A primeira lei de defesa da concorrência
(antitruste) foi criada no Canadá em 1899, mas
foi o modelo norte-americano, baseado no
Sherman Act, de 1890, que se espalhou pelo
mundo e serviu de inspiração para varios paí-
ses, inclusive para a criação do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (Cade)
brasileiro, em 1962. A grande expansão eco-
nômica norte-americana, na segunda metade
do século XIX, impulsionada pelo desenvolvi-
mento das comunicações e das linhas de trans-
porte, gerou economia de escala e foi acom-

panhada por uma onda de fusões e aquisições.
O Sherman Act foi aprovado para coibir

abusos que pudessem prejudicar os consumi-
dores. Proibiu contatos, combinações e conspi-
rações que restringissem o comércio, e previa
multas e até prisões para quem desrespeitasse
a lei. Nos Estados Unidos, o processo contra
abusos do poder econômico corre no Judiciá-
rio, enquanto no Brasil os trâmites são admi-
nistrativos, a exemplo do formato adotado pela
União Européia. É verdade que no Brasil um ato
de abuso de poder, como formação de cartel,

O exemplo dos Estados Unidos

lo sistema, sejam eles de abuso de poder
econômico ou de análise de uma aquisição.

Na avaliação de Elisabeth Farina, pre-
sidente do Cade, o sistema é lento e com-
plexo. “O problema é que há dois secre-
tários, um deles é cargo de confiança do
ministro da Fazenda e o outro do ministro
da Justiça, e um presidente de uma autar-
quia, o Cade.Assim, é grande a chance de
haver certa disputa entre os três ou entre
as equipes técnicas.A Seae faz um parecer
sobre um ato de concentração, que é re-
feito na SDE, atrasando o processo, que,
ao chegar ao Cade, ainda pode ser alonga-
do se for interesse de uma das partes. No
final, um mesmo trabalho pode ter sido
feito três vezes”, explica Farina.

O projeto de lei que acaba de ficar pron-
to altera três pontos fundamentais para
tornar a defesa da concorrência mais efi-
ciente: exige aprovação prévia para certas
aquisições e fusões entre as empresas,unifi-
ca os três guichês por onde atualmente
tramitam os processos e aumenta o man-
dato dos conselheiros do Cade de dois para
quatro anos, sem direito a recondução. Na
opinião de Seroa, a análise prévia das
aquisições e fusões é o ponto crucial da re-
forma, pois em certos casos de fusões ou
aquisições a solução de um conflito pode
demorar dois anos e acaba saindo quando
os negócios já estão consolidados.

O prazo não está fora do padrão inter-
nacional da União Européia ou dos Esta-
dos Unidos, onde é preciso autorização
prévia da autoridade de defesa da concor-
rência para fazer o negócio. No Brasil, ao
contrário, o Cade pode decidir pela dis-
solução da transação, quando já está con-
solidada, como aconteceu na aquisição da
fábrica de chocolates Garoto pela Nestlé em
2002 (leia quadro na pág.42).Depois de dois
anos em tramitação, o Cade não autorizou
a negociação e determinou que a Nestlé
venda a Garoto.A Nestlé entrou com recur-
so na Justiça, o que fará o processo arras-
tar-se ainda por um tempo imprevisível.
Há analistas de mercado que dizem ser difí-
cil encontrar um comprador, pois a Nestlé
adquiriu também segredos industriais ao

Reunião geral do Cade, em dezembro do ano passado, que vetou a compra da fábrica de chocolates Garoto                             
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vogado do Instituto Brasileiro da Concor-
rência, Consumo e Comércio Interna-
cional (Ibrac), a indefinição gerada pela
análise posterior ao negócio prejudica a
atração de novos investimentos para o
país.“O caso Nestlé-Garoto reforça essa
insegurança. Houve um investimento
muito grande que está sendo impedido.
Do jeito que é feito não há segurança ins-
titucional, o que pode desincentivar inves-
timentos”, diz. Entre os países com econo-

mia aberta, apenas Brasil, Colômbia e
Uzbequistão analisam os casos de fusão
depois de realizados os negócios, informa
Farina, do Cade.

Outro caso que se arrasta no Cade é o
da petroquímica Braskem, empresa criada
em 2001, como resultado da compra da
Copene pelo grupo Odebrecht.A aquisição
foi contestada por outras empresas do pó-
lo petroquímico de Camaçari, na Bahia,
sob a argumentação de que o negócio ge-

         segmentos, deve ser dec id ida antes do negóc io ser efetuado, e não depo is

raria inadequada concentração na pro-
dução de insumos básicos para toda a
cadeia produtiva.A decisão não aconteceu,
apesar de toda a parte técnica já estar con-
cluída. É preciso um quórum mínimo de
cinco membros para votar o caso em ple-
nário e somente quatro estão disponíveis:
dois conselheiros se declararam impedidos
de votar por problemas éticos, pois já ti-
nham trabalhado anteriormente em uma
das empresas; e o Senado, por sua vez, não
votou o nome apresentado pelo governo
para substituir um conselheiro cujo man-
dato expirou.“Se o Cade julgasse os casos
previamente, o governo não poderia de-
morar tanto para nomear outro conse-
lheiro”, explica Cleveland Prates, o conse-
lheiro do Cade cujo mandato expirou.

O caso Braskem também ilustra a ne-
cessidade de alongar o mandato dos con-
selheiros de dois para quatro anos, como
prevê o projeto.“A ampliação do manda-
to dos conselheiros bloqueia possíveis in-
tervenções políticas, dá mais tempo aos
conselheiros que acompanham os proces-
sos e solidifica o conhecimento, o que
contribui para o amadurecimento do sis-
tema.A análise prévia cria incentivos para
uma avaliação mais rápida e a fusão dos
três órgãos é importante porque fortalece

Em ritmo acelerado
Processos julgados pelo Cade

1994     17

1995     19

1996            134

1997                                  518

1998                       332

1999                           396

2000                                          663

2001                                             711

2002                                      602

2003                                     581

2004                                                782

2005*                  269

*Até junho
Fonte: Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)                             pela Nestlé

Sergio Lima/Folha Imagem

pode levar à prisão, mas, para isso, é preciso
que alguém acione o Ministério Público para
que o caso tramite na Justiça.

Um dos episódios mais famosos da história
da defesa da concorrência nos Estados Unidos
foi o desmembramento da gigante de telefonia
AT&T, determinado pela Justiça em 1982.A em-
presa chegou a dominar 82% do mercado de
serviços telefônicos, mas teve de ser dividida
em sete empresas regionais, que ficaram co-
nhecidas como Baby Bell.

Um exemplo mais recente foi a decisão de
impedir a compra do ramo de fabricação de
ônibus e caminhões da sueca Scania pela sua
concorrente Volvo, em 2000, baseada na Lei de

Competição Européia. O argumento da Comis-
são Européia era que o negócio reduziria a
competição em vários países da Europa. A
Microsoft, que detém o monopólio em sistemas
operacionais para microcomputadores, foi mul-
tada recentemente em 600 milhões de dólares
pela União Européia pela prática de venda
casada do Windows com o programa Media
Player.Além disso, a corte européia determinou
que a Microsoft desenvolva um sistema opera-
cional compatível com outros programas. No
ano passado, o Cade também condenou uma
prática ilegal da Microsoft do Brasil, que ofe-
receu o monopólio de distribuição de seu sis-
tema operacional à empresa TDA, em Brasília.
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Embora  o  novo  pro j e to  de  l e i  es te ja  sendo  fes te jado  por  espec i a l i s tas ,  há  quem           

reguladoras”, explica Seroa.
O setor financeiro também ficaria fora

da esfera de decisão do Cade, pois atos de
concentração nesse setor são de respon-
sabilidade do Banco Central, embora exis-
ta polêmica sobre o assunto. “O Banco
Central entende que foi criado por uma lei
complementar, que é superior à lei ordi-
nária que definiu o sistema de defesa da
concorrência, mas o Cade tem compreen-
são diferente”, explica Salgado, do Ipea. No
entanto, já existe decisão sobre o tema,
de 1988, quando a Advocacia-Geral da
União arbitrou que era de competência do
Banco Central a decisão sobre um possível
ato de concentração de poder econômico
quando a Zurich Brasil Seguros adquiriu
26% do capital social da Brasmetal In-
dustrial, que era a empresa holding de um
grupo que incluía a Finasa Seguradora. Na
época, o Cade entendia que o caso era de
sua responsabilidade.

uma segunda instância, de caráter revisio-
nal,para onde seguiriam apenas os proces-
sos que os conselheiros pedissem para re-
ver.“Essa diretoria-geral poderia rejeitar ca-
sos em que ficasse evidente que uma com-
pra ou fusão não causaria nenhum impacto
econômico. Hoje todos os casos que en-
tram no sistema têm de seguir seu curso até
o final,o que desvia esforços que poderiam
ser concentrados nos processos realmente
complexos”, defende Farina.

Polêmica A Seae, do Ministério da Fazen-
da,continuaria a existir e teria  responsabi-
lidade sobre os casos de concentração nos
setores regulados, como o elétrico e o de
telecomunicações, porque a lei que criou o
Plano Real estabelece que todas as tarifas de
serviços públicos em regime de concessão
devem ficar sob supervisão desse órgão.
Assim,“a Seae funcionaria como uma es-
pécie de agência que controla as agências

o sistema institucionalmente e aumenta a
governança”, resume Seroa. Uma solução
para o problema da eventual falta de quó-
rum seria a existência de suplentes dos
conselheiros, ponto que pode ser intro-
duzido no curso da tramitação do proje-
to no Congresso Nacional.

Na proposta do governo, os técnicos
que hoje trabalham na Seae, na SDE e no
Cade passariam para uma nova diretoria-
geral, baseada no Ministério da Justiça,
com um diretor que seria nomeado pelo
governo, mas dependeria de uma apro-
vação do Senado, como nos casos dos pre-
sidentes das agências reguladoras. Caberia
a essa diretoria-geral toda a instrução dos
processos, da investigação às análises ju-
rídica e econômica.Além disso, teria o po-
der de não autorizar uma operação de com-
pra ou fusão e poderia punir desvios de
conduta no processo concorrencial. O ple-
nário do Cade passaria a funcionar como

Ultrafértil x Fosfértil A Ultrafértil, subsidiária da Petrobras priva-
tizada em junho de 1993, foi arrematada pela Fosfértil, outra empresa
privatizada que foi comprada pelo consórcio de empresas misturado-
ras de fertilizantes Fertifós. As empresas do grupo Fertifós passaram
a controlar cerca de 50% da oferta de fertilizantes básicos nitrogena-
dos e fosfatados. Em 1997, o Cade aprovou a operação, mas exigiu que
o grupo se comprometesse a fornecer matéria-prima às companhias
concorrentes por cinco anos.

Colgate x Kolynos A Colgate adquiriu parte dos negócios mundiais
de saúde bucal da American Home Products, que incluía a pasta den-
tal Kolynos, vendida no Brasil. A fusão resultou em concentração de
78,1% do mercado brasileiro de cremes dentais. Para aprovar o negó-
cio, o Cade exigiu que a Colgate retirasse a marca Kolynos do merca-
do por cinco anos, para que as outras marcas concorrentes se conso-
lidassem.

Brahma x Antarctica Em julho de 1999, o Cade começou a anali-
sar a fusão da Companhia Antarctica Paulista com a Cervejaria
Brahma, que resultou na criação da Companhia de Bebidas das
Américas (Ambev).A operação gerou concentração que variava de 65%

a 92%, dependendo da região. Em março de 2000, o Cade aprovou o
negócio, mas determinou a venda de cinco fábricas de cerveja, da mar-
ca Bavária, e uma reforma no sistema de distribuição da empresa.

Nestlé x Garoto Em novembro de 2002, a compra da Garoto pela
Nestlé foi submetida ao Cade. Em abril deste ano, numa decisão inédi-
ta, o órgão determinou, por unanimidade, que o negócio seja desfeito
por concentrar mais de 60% do mercado de todos os tipos de choco-
late e 88% do mercado de coberturas de chocolate. No mês passado,
a multinacional decidiu entrar na Justiça contra a determinação dos
integrantes do Cade.

Cartel da gasolina em Florianópolis O processo foi aberto em ju-
lho de 2000 para investigar a formação de cartel por postos de com-
bustíveis, seus administradores e o Sindicato do Comércio Varejista de
Combustíveis Minerais de Florianópolis. Com base em evidências co-
mo gravações de conversas telefônicas, notas fiscais, pesquisas de
preços, fotografias e notícias da imprensa, foi comprovada a formação
de cartel em Florianópolis e no município de Biguaçu. O Cade aplicou
multa de 10% do faturamento de cada posto e de 15% do faturamen-
to aos administradores, e multou o sindicato em 400 mil reais.

Destaques do Cade

Defesa2  02/07/05  17:37  Page 42



Desaf ios • julho de 2005   43

Embora o projeto de lei esteja sendo
festejado por especialistas, há quem du-
vide que o Cade tenha estrutura para jul-
gar casos em tempo hábil, pois não estaria
aparelhado para fazer a análise técnica por
causa da falta de quadros. Isso poderia
gerar uma fila de processos aguardando
autorização para fechar um negócio e em-
perrando a economia.“Se não houver agi-
lidade institucional será pior para o país,
pois ninguém vai querer apresentar uma
proposta de fusão sabendo que pode de-
morar anos para ser analisada. A análise
prévia é ideal, mas ela tem sido criticada
porque ela pressupõe um quadro de fun-

cionários maior e ágil, o que não é o caso
do Brasil”, afirma César Matos, professor
da Universidade de Brasília (UnB). O pro-
jeto de lei prevê a criação de um plano de
carreira para o Cade, mas o ceticismo é
compreensível, porque a lei que deu ori-
gem ao órgão também incluía essa pro-
posta.“O plano de carreira é muito impor-
tante porque segura o funcionário, o que
é fundamental numa área muito especiali-
zada, que necessita de memória e agili-
dade, além de exigir um conhecimento
multidisciplinar”, afirma Busto.

A realidade é bem diferente, pois os três
órgãos envolvidos na defesa da concorrên-

cia – Seae, SDE e Cade – não têm fun-
cionários de carreira e seus quadros são
formados por funcionários comissionados
cedidos por outros órgãos do governo ou
contratados, mediante concurso, por dois
anos. No total, são 190 funcionários, que
julgaram 663 casos em 2000,enquanto nos
Estados Unidos foram avaliados  456 pro-
cessos, com um quadro de 1.804 pessoas,
informa Farina.A diferença é maior ainda
quando se olha o orçamento dos órgãos.
Os norte-americanos contam com 147 mi-
lhões de dólares por ano, e o Cade com
modestos 10,7 milhões de reais.

Benefícios Pode até parecer uma con-
tradição, numa economia de livre merca-
do, a proposta de fortalecer a estrutura de
defesa da concorrência para julgar inicia-
tivas do setor privado, mas o objetivo da
reforma é justamente garantir a manu-
tenção da concorrência, para que produ-
tos e serviços cheguem ao consumidor
com variedade, melhor qualidade e o me-
nor preço possível. Enfim, pode haver um
conflito, por  exemplo, entre o sistema de
defesa da concorrência e o fortalecimento
de grupos econômicos para competir no
exterior, como pretende a política indus-
trial do governo, adverte Matos, professor
de economia da Universidade de Brasília
(UNB). Para ele, a lógica econômica justi-
ficaria a fusão da Varig com a TAM, mas,
se a operação tivesse sido realizada, pode-
ria haver o veto do Cade.

Nessa hipótese prevaleceria a lógica de
que o sistema de defesa da concorrência é
fundamental para garantir que os benefí-
cios da economia de mercado sejam usu-
fruidos pelos consumidores.“Um eficiente
sistema de defesa da concorrência tem im-
pacto muito grande no desenvolvimento
econômico e na distribuição da riqueza,
pois garante que os benefícios do cresci-
mento e das melhorias tecnológicas sejam
compartilhados entre todos”, sustenta
Salgado, que foi conselheira do Cade.
Como o mercado é imperfeito, é dever do
Estado zelar para que a desejável concor-
rência prevaleça.

           d u v i d e  q u e  o  Cade  t e n ha  e s t r u t u ra  p a ra  j u l g a r  o s  c a sos  em  tempo  h áb i l  
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Elizabeth Farina, em seu gabinete, na sede do Cade (ao alto); funcionários da Chocolates Garoto ouvem

Ivan Zurita, presidente da Nestlé, comunicar a decisão do Cade
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A d i l s o n  d e  O l i v e i r aARTIGO

epois de longo período de expansão sob
o regime de monopólio estatal, o setor
elétrico foi reformado para dar espaço
ao investidor privado e criar ambiente

para a concorrência. Com essas mudanças, pre-
tendia-se restabelecer condições para a expansão
da oferta, garantindo o suprimento do mercado
com tarifas módicas. No entanto, há um senti-
mento de decepção com os resultados da refor-
ma. As tarifas não param de crescer e o risco de
um novo racionamento de eletricidade continua,
infelizmente, no nosso horizonte. Onde erramos?

É consensual que o regime monopolista es-
tatal se esgotou. A Constituição de 1988 elimi-
nou as fontes vinculadas de financiamento seto-
rial e determinou a obrigatoriedade de licitação
das concessões de serviços públicos. Por outro
lado, a regulação por um órgão independente e
o livre acesso às linhas de transporte são carac-
terísticas dos sistemas elétricos modernos. O er-
ro não deve ser buscado no Operador Nacional
do Sistema (ONS), na Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) ou na procura de novas
fontes de financiamento.

O ONS tornou-se importante fonte de trans-
parência das condições operacionais do sistema,
permitindo à sociedade monitorar as condições
de suprimento.A Aneel desempenha papel simi-
lar no plano econômico-financeiro  ao oferecer ao
público explicação para o comportamento dos
custos setoriais. O financiamento da expansão
necessariamente terá de vir essencialmente de
fontes privadas, já que o ajuste fiscal é condicio-
nante da economia brasileira na sua etapa atual.
Resta a introdução da concorrência, considerada
por alguns analistas a raiz do avatar da reforma.

É importante ter claro que os aumentos tari-
fários do setor elétrico são, na sua essência, de-
correntes de opções de políticas governamentais
que independem da reforma propriamente dita.
Os contratos iniciais dos geradores com as dis-
tribuidoras fixaram preços bem abaixo dos cus-
tos de expansão. Tal desenho tarifário foi ideali-
zado para evitar o impacto inflacionário de uma
substancial e brusca elevação das tarifas elétricas
na infância do Plano Real. Portanto, as tarifas

elétricas iriam necessariamente crescer por um
bom tempo.Além disso, foi adotado um indexa-
dor (IGP-M) para os reajustes tarifários que é in-
congruente com o IPCA, índice utilizado para
controlar o comportamento da inflação.Mais ain-
da, têm sido recorrentes as elevações de impostos
e encargos incidentes sobre os serviços elétricos.
Em síntese,a introdução da concorrência no mer-
cado elétrico não pode ser responsabilizada pe-
los aumentos tarifários. Pelo contrário, a concor-
rência, se tornada efetiva, poderia ter sido um fa-
tor determinante na contenção desses aumentos.

A introdução da concorrência em um sistema
elétrico com as características do brasileiro é bas-
tante complexa. O sistema é de base hidrelétrica,
tendo sido estruturado para operar de forma coo-
perativa. Para garantir a confiabilidade de supri-
mento, é indispensável uma forte ampliação da
componente térmica do sistema (como ficou pa-
tente no período de racionamento!). Porém, o
mercado de gás natural foi estruturado para ope-
rar em regime competitivo.Essa assincronia regu-
lamentar (cooperação entre hidrelétricas e com-
petição entre termelétricas) criou um impasse: as
térmicas recusam-se a assumir o risco hidráulico
do sistema hidrelétrico.Como resultado,a econo-
mia brasileira segue convivendo com o risco do
racionamento e sem o benefício da mitigação tari-
fária que um sistema hidrotérmico, articulado em
base competitiva, pode oferecer.

A solução para o dilema reside na obrigação de
as hidrelétricas ressarcirem a sociedade pelo ônus
que provocam ao esgotar seus reservatórios. Para
tanto,basta estabelecer uma sistemática de preços
para a energia retirada dos reservatórios que seja
função crescente do risco de racionamento. A
adoção de um regime de preços claro,transparente
e objetivo para a energia retirada dos reservatórios
oferecerá o sinal necessário para a articulação
competitiva dos mercados da eletricidade e dos
hidrocarbonetos.

Adilson de Oliveira é engenheiro químico, doutor em Desenvolvimento

Econômico pela Universidade de Grenoble - França. Atualmente é professor titular

do Instituto de Economia da UFRJ

Impasses nacionais do setor elétrico

“A solução para o 

dilema reside na 

obrigação de as 

hidrelétricas ressarcirem

a sociedade pelo ônus

que provocam 

ao esgotar seus 

reservatórios.

Para tanto, basta 

estabelecer uma 

sistemática de preços

para a energia retirada

dos reservatórios”
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Subornos,  desv ios de verbas e fraudes provocam perdas econômicas mund ia is  de

1 tr i l hão de dólares por ano. Organizações internacionais procuram meios de detectar,

controlar e punir os responsáveis pelo rombo. Aqui e em todo o planeta

CORRUPÇÃO

ropina,caixinha,pedágio.É tudo suborno,um dos tipos
mais comuns de corrupção. Pode envolver burocratas,
como Maurício Marinho, dos Correios brasileiros, fil-
mado quando recebia uma propina de 3 mil reais. Mas

não é prerrogativa dos países em desenvolvimento, pois em 1976
o príncipe consorte da Holanda, Bernardo, casado com a rainha
Juliana,foi acusado de receber 1,5 milhão de dólares da Lockheed,
fabricante norte-americana de aviões,que disputava uma concor-
rência para fornecer caças para a aviação daquele país. A comis-
são que investigou o caso não conseguiu obter provas,mas o prín-
cipe caiu em desgraça e foi proibido de usar títulos militares. Na
década de 90, na Itália, a operação Mãos Limpas constatou que
Giulio Andreotti,cinco vezes primeiro-ministro,se beneficiava de
ligações perigosas com a máfia. Mesmo o respeitado presidente
françês Valéry Giscard d’Estaing  não conseguiu preservar sua re-
putação depois das acusações de ter recebido diamantes de pre-
sente do ditador da República Centro-Africana, Jean-Bédel
Bokassa, em troca de apoio político. O mal também afeta o setor
privado, como aconteceu na empresa de energia norte-americana
Enron, cujas práticas contábeis prejudicaram os acionistas. No fi-
nal das contas, a sociedade arca com o prejuízo, pois o custo da
corrupção acaba embutido no preço dos bens e serviços ou no au-
mento de tributos pagos aos governos.

A praga da corrupção provoca perdas econômicas da ordem
de 1 trilhão de dólares anuais,segundo estimativa do Banco Mun-
dial. E os danos são proporcionalmente maiores para os pobres,
como lembrou o secretário-geral da Organização das Nações

Unidas (ONU), Kofi Annan, no final de 2003, quando foi assina-
da a Convenção da ONU que se tornou o primeiro instrumento
global de combate à corrupção. No meio do fogo cruzado que
atingiu o governo federal, por causa do escândalo do “mensalão”,
o presidente Lula tratou de ratificar a Convenção da ONU e pas-
sar um sinal para a sociedade. Foi o 26.º país a fazer a ratificação
e faltam apenas mais quatro para que ela entre em vigor.

Mutirão É crescente a mobilização internacional para combater a
corrupção e o suborno.A iniciativa pioneira coube à Câmara In-
ternacional de Comércio, organização sediada em Paris, que em
1977 lançou um conjunto de regras sobre o que as empresas de-
veriam fazer para debelar a corrupção. Em 1997 foi a vez da
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OECD, da sigla em inglês) adotar o primeiro instrumento para
combater o suborno em negócios internacionais. Todos os 30
membros da OECD assinaram a convenção que criminaliza esse
tipo de procedimento e que teve a adesão de seis países não mem-
bros,entre eles o Brasil.O Banco Mundial,por sua vez,só concede
financiamentos para obras de infra-estrutura em que as regras de
transparência e controle de corrupção sejam claramente cumpri-
das. Em janeiro deste ano, um grupo de empresas da área de mi-
neração, metalurgia e construção civil aproveitou a assembléia do
IV Fórum Econômico Mundial,em Davos,na Suíça,e lançou uma
iniciativa para coibir as práticas de suborno e extorsão. Petrobras
e Petróleos Ipiranga são as empresas brasileiras incluídas nas 67
que subscreveram a iniciativa,em cooperação com a Transparência

mundial
Praga

P o r  C l a r i s s a  F u r t a d o ,  d e  B r a s í l i a
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O corrupto compara os benefícios que terá ao praticar atos i l ícitos com o risco de ser      

Internacional e o Instituto de Governança de Basiléia, na Suíça.
Para Geraldine Joslyn Fraser-Moleketi, ministra de Serviços

Públicos e Administração da África do Sul e uma das palestrantes
do IV Fórum Global de Combate à Corrupção, realizado em
Brasília no começo de junho, o movimento global anticorrupção
avançou,“mas trata-se de um processo relativamente recente, que
só se formalizou na última década.Até então, era uma caracterís-
tica líquida e certa dos negócios realizados no mundo”. Para a
ministra, o fortalecimento surgiu em razão de três tendências
mundiais: o interesse maior pela democracia, o crescimento do
crime organizado e a globalização.

Apesar do esforço internacional para atacar a corrupção, ain-
da não existe uma definição universalmente aceita para o termo
e a legislação para combatê-la varia de um país para outro. O
objetivo da Convenção da ONU é justamente buscar um padrão
comum para prevenir e combater a corrupção. Tirar proveito de
um cargo ou do poder público para um ganho privado é a
definição mais comum no aparelho de Estado. Para Daniel
Kaufmann, diretor de governança global do Banco Mundial, a
definição é imprópria, pois o ônus do conceito recai apenas so-

bre os funcionários públicos, desconsiderando o papel dos cor-
ruptores.Além disso, supõe que todos os atos legais não são cor-
ruptos,“o que nem sempre corresponde à realidade”.

Percepção Também é muito difícil mensurar o fenômeno, porque
a maioria dos dados usados pelo Banco Mundial e por outros ór-
gãos que se dedicam a estudar o assunto, como a Transparência
Internacional, são baseados em pesquisas que lidam com a per-
cepção da corrupção e não com provas concretas sobre o assun-
to. Como os corruptos não costumam passar recibo de suas
transações, é difícil medir com precisão o tamanho do problema.
A maioria dos estudos baseia-se em questionários endereçados a
empresários e entidades,como as agências de classificação de risco
de mercados. Nas consultas, as pessoas são incentivadas a dizer se
já presenciaram episódios de corrupção e se acreditam que o
problema existe. Assim, pode acontecer que a divulgação de ca-
sos e escândalos, mesmo que resultem de ações para coibir a cor-
rupção, faça aumentar a percepção para esse tipo de crime e pio-
rar a classificação de um país no ranking mundial.

“O problema de todas essas medições é que elas não têm base

O dilema do financiamento
de campanhas

Quando o assunto é combater a corrupção, o financiamento
das campanhas eleitorais está no foco do debate. Durante o IV
Fórum Global de Combate à Corrupção, realizado em junho, em
Brasília, um painel discutiu o tema, especialmente as vantagens e
desvantagens do financiamento público ou privado de campanhas
políticas. No caso do financiamento público foram levantados os
riscos de má distribuição dos recursos. Essa alternativa também
não impede que empresas continuem a financiar as campanhas
ilegalmente, com o uso do caixa-dois. Além disso, em países po-
bres o financiamento público das campanhas pode desviar recur-
sos destinados a programas sociais. No caso do financiamento pri-
vado, não há como impedir que o doador venha a exigir contra-
partidas nas decisões políticas dos candidatos eleitos.

Uma opinião interessante foi a de Craig Donsanto, do De-
partamento da Justiça dos Estados Unidos, que considerou a in-
fluência do setor privado sobre a política, por meio do financia-
mento de campanhas, uma contingência do sistema democrático
representativo que não pode ser impedida, mas apenas minimiza-
da. Para controlar o abuso de influência do poder privado, ele de-
fende a limitação das contribuições das empresas, o estabeleci-
mento de um teto para os gastos totais com campanhas políticas
e a redução do tempo de duração da propaganda eleitoral.

Manifestação dos funcionários dos Correios: subornos na estatal foram o estopim                                
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empírica. Eu poderia antecipar praticamente todas as conclusões
dos estudos do Banco Mundial. O ranking acaba refletindo vários
preconceitos, de que a América Latina, por exemplo, é mais cor-
rupta do que os Estados Unidos e de que os países nórdicos são
praticamente livres desse mal”, afirma Fernando Limongi, pro-
fessor do departamento de Ciência Política da Universidade de
São Paulo (USP). Para ele, o problema deve ser muito maior do
que o noticiado nos Estados Unidos, por exemplo, onde o sistema
de financiamento político de campanhas é extremamente frágil
e sujeito a troca de favores entre as grandes indústrias e o gover-
no. (leia o quadro na pág. anterior).“O que acontece nos países mais
desenvolvidos é que a imprensa acoberta fatos. Assim como na
França, onde o presidente durante anos teve outra família e isso
nunca foi divulgado, inúmeros casos de corrupção podem estar
escondidos e a impressão que temos é que é um país livre desse
tipo de coisa”, diz.

Um dos poucos consensos sobre o tema é que a corrupção
funciona como outras escolhas econômicas: o corrupto compara
os benefícios que terá ao praticar atos ilícitos com o risco de ser
descoberto e punido – por exemplo, pena de prisão ou de ter seus

bens tomados pela Justiça.“No Brasil, a chance de alguém ser
condenado por corrupção é mínima. Do ponto de vista estatís-
tico ou econômico, acaba sendo um excelente negócio”, diz Lucas
Rocha Furtado, procurador do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas da União (TCU).

Conjuntura “A corrupção não acontece porque as pessoas são más,
existem causas objetivas que estão no arcabouço institucional e
administrativo do país. Para combatê-la é importante identificar
quais são as vulnerabilidades no processo decisório que favore-
cem atitudes incorretas e tentar limitar esses problemas. Por isso
seria necessário que a administração pública se conhecesse me-
lhor”, avalia Cláudio Weber Abramo, diretor executivo da organi-
zação não-governamental Transparência Brasil. Para diminuir a
corrupção, é necessário fazer reformas institucionais, como a
aprovação de uma emenda constitucional para  que o cumpri-
mento do Orçamento federal seja obrigatório, propõe Abramo.
Atualmente, o Orçamento é elaborado pelo Executivo e aprova-
do pelo Congresso Nacional, mas os recursos nem sempre vão
para os lugares previstos. José Antônio Moroni, do Instituto de
Estudos Sociais e Econômicos (Inesc), concorda, pois “o Orça-
mento federal virou um meio de barganha entre Executivo e Le-
gislativo.As emendas parlamentares, por exemplo, acabam sendo
um instrumento de pressão sobre o Executivo.As constantes mu-
danças no Orçamento reduzem a transparência dos dados e do
controle pela sociedade”.

Na avaliação de Abramo, outro problema no Brasil é o excesso
de cargos de confiança no governo federal,que chegam a 19,2 mil,
ante 5 mil nos Estados Unidos, por exemplo.“Eu gostaria de saber
quem são esses milhares de pessoas,o cargo que elas ocupam e por
quem foram indicadas,mas não temos acesso a essa lista”, afirma.
Para ele, o escândalo recente dos Correios é um exemplo do risco
de corrupção associado aos cargos em comissão, já que o ex-dire-
tor de administração da estatal Antônio Osório Batista foi um dos
nomes indicados pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), em
troca do apoio político ao governo.No entanto,não há garantia de
que o servidor aprovado em concurso será mais honesto do que
aquele nomeado. Jorge Hage, subcontrolador-geral da União, por
exemplo, defende essa tese lembrando que o subordinado de
Batista nos Correios,o ex-chefe do Departamento de Contratação
e Administração de Material dos Correios Maurício Marinho, é
um servidor de carreira. Nem sempre os cargos de confiança são
ocupados por pessoas alheias à empresa. Em diversas estatais, os
estatutos limitam o acesso de profissionais externos a um número
bastante restrito, cerca de um ou dois, como, por exemplo, no
Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Em outros casos,
como no Banco Popular, ninguém de fora pode ser nomeado.

Reconstrução O ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, ar-
gumenta que a corrupção acontece quando as instituições públi-

descoberto e punido. No Brasil, a chance é pequena, e a corrupção, um excelente negócio

                                de uma série de denúncias de corrupção 

Celso Junio/AE
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No Bras i l ,  há 19,2 mi l  cargos de conf iança no governo federa l ,  ante 5 mi l  nos EUA

cas estão enfraquecidas, ficando mais suscetíveis à pressão pri-
vada.“Por isso, o combate eficaz à corrupção  implica na recons-
trução das instituições, no aperfeiçoamento da integração entre
elas e na transparência da gestão”, afirma. Uma alternativa,
propõe Lucas Furtado, procurador do TCU, é controlar melhor
os atos em que o gestor público tem discricionariedade, ou seja,
pode agir com ampla liberdade.“Quando tal poder é exercido
para a liberação de recursos públicos e não há acompanhamen-
to e fiscalização sistemáticos, aumenta muito a chance de cor-
rupção.” Para Abramo, da Transparência Brasil, falta um órgão
totalmente independente e autônomo para diagnosticar e punir
casos de abuso de poder.

No formato atual, a Controladoria Geral da União (CGU) tem
o papel de examinar e auditar as contas dos ministérios e das pre-
feituras, mas não tem poder de sanção sobre os outros órgãos do
governo. Os relatórios produzidos pela CGU são encaminhados
aos ministérios e ao TCU para que sejam tomadas providências
administrativas, mas nada garante que as determinações serão

cumpridas. Em alguns casos, as conclusões da CGU vão para o
Ministério Público (MP) ou para a Advocacia Geral da União,
que têm a responsabilidade de propor ações penais ou civis. O
TCU também opera com certas restrições, pois pode punir irre-
gularidades no setor público, mas os acusados têm a possibilidade
de recorrer ao Poder Judiciário e obter decisões favoráveis.

Já a punição penal depende sempre da proposição de ações pe-
lo MP,baseadas em inquéritos policiais.Nesse ponto,aparece mais
um problema.Promotores e delegados de polícia raramente traba-
lham em parceria, o que dificulta a obtenção de provas que sejam
aceitas pelos juízes.Marcelo Mendroni,promotor do estado de São
Paulo,conta que,em 1975,a Alemanha mudou seu código penal e
deu ao promotor de justiça a responsabilidade de dirigir os inquéri-
tos.Todos os países da Europa seguiram o exemplo a partir da dé-
cada de 80 e,segundo Mendroni,tiveram com isso uma grande re-
dução na criminalidade e na corrupção.“Aqui,o MP fica absoluta-

mente à mercê da polícia, e muitas
vezes os inquéritos não trazem pro-
vas suficientes”, diz.

Nas raras vezes em que há uma
cooperação maior, como no caso
das forças-tarefas da Polícia Federal
(PF) em conjunto com o Ministério
Público e a Receita Federal, o resul-
tado são operações bem-sucedidas
de desmonte de redes de corrupção.
O problema é que a PF não tem es-
trutura nem poder para investigar
todo tipo de crime e se concentra
nos crimes classificados como fe-
derais.Para Sílvio Marques,também
do MP paulista, existe pouco diálo-

go entre o MP e os órgãos de administração, como o Conselho de
Controle de Atividades Financeiras (Coaf),responsável por acom-
panhar operações financeiras suspeitas.Vencidas todas essas difi-
culdades, as ações começam a correr, mas surge então outro obs-
táculo: a possibilidade de inúmeros recursos contra as decisões da
Justiça, permitidos pelos códigos de processo civil e penal.

O exemplo chileno mostra que é possível ter sucesso no comba-
te à corrupção. O Chile está entre os países com avaliação positi-
va no ranking do Banco Mundial por tomar diversas providên-
cias: reduzir o número de cargos preenchidos por indicação políti-
ca de 3,5 mil para 700; aprovar lei sobre financiamento público de
campanhas eleitorais; melhorar as normas sobre licitações; e in-
centivar as compras eletrônicas pelo governo. No Brasil, o presi-
dente assinou, em maio passado, um decreto obrigando que to-
das as compras governamentais de valor inferior a 650 mil reais se-
jam feitas pela internet.Além disso, os chilenos podem controlar
pela internet como estão votando os parlamentares,o que aumen-
ta a consciência política e o controle da sociedade.

Cláudio Weber Abramo, da Transparência Brasil (acima); Fernando Limongi, professor de Ciência Política da USP
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CORRUPÇÃO

governo federal transfere anualmente cerca de 35 bilhões
de reais a 5.560 municípios brasileiros para que realizem
obras públicas ou executem programas nas áreas de
saúde, educação, saneamento. Boa parte dessa bolada

acaba desviada, muitas vezes em benefício dos prefeitos. Foi por
essa razão que a Polícia Federal prendeu, em maio, oito prefeitos
de cidades do interior de Alagoas. Agora já é possível estimar o
tamanho do rombo provocado por práticas corruptas.Estudo iné-
dito do economista Claudio Ferraz, pesquisador do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), revela que foi detectado al-
gum tipo de corrupção na máquina administrativa em 73% dos
municípios fiscalizados pela CGU nos primeiros nove sorteios,
referente aos recursos federais repassados entre 2001 e 2003. Em
54% dessas prefeituras ocorreram práticas ilegais durante a rea-

lização de licitações e 48% das cidades sofreram algum tipo de
desvio de recursos públicos.Em 7% dos casos foram encontrados
indícios de superfaturamento de contratos.Até hoje,a maior parte
das pesquisas sobre corrupção se apóia na percepção que as pes-
soas têm sobre a existência do problema. Não foi o caso do estu-
do de Ferraz, baseado em informações reais coletadas por audito-
rias realizadas, de maio a dezembro de 2003, pela Controladoria
Geral da União (CGU) em 376 municípios com população infe-
rior a 450 mil habitantes. Os municípios, escolhidos por sorteio,
foram visitados por equipes de 10 a 15 inspetores, que avaliaram
o emprego de recursos federais repassados aos prefeitos.

As diversas estratégias para burlar a lei que regula as licitações
públicas e para favorecer empresas ou pessoas ficaram evidentes
no estudo de Ferraz, feito em conjunto com Frederico Finan, ela-

Pesqu isador do Ipea

comprova irregular idades

no uso de d inhe iro

púb l ico em 73% dos

mun ic íp ios aud i tados

pe la Contro lador ia 

Gera l  da Un iãodescaso
Retrato do

O

Operação Gabiru da Polícia Federal, que decretou a prisão de oito prefeitos e quatro ex-prefeitos

Marco Antônio/AE
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borado como parte da tese de doutorado que defenderá na Univer-
sidade da Califórnia - Berkeley, dos Estados Unidos. Entre os pro-
blemas encontrados estão a criação de empresas fantasmas e a si-
mulação de processos de licitação, nos quais essas firmas eram
vencedoras, como nas cidades de Eldorado dos Carajás, no Pará, e
Porto Seguro,na Bahia.Também são usuais as licitações não com-
petitivas,em que apenas uma empresa participa,quando a  lei exige
pelos menos três participantes para qualquer projeto acima de 80
mil reais por ano. Em Itapetinga, na Bahia, o aviso da licitação pa-
ra compra de merenda escolar era feito apenas uma hora antes do
prazo final e assim vencia sempre a empresa do irmão do prefeito.

Auditoria A pesquisa também identificou que em 67% dos casos
houve administração ineficiente dos recursos federais destinados
a programas ou obras específicas.Em algumas cidades onde deve-
ria funcionar o programa Saúde da Família, a maioria das pessoas
entrevistadas nunca foi visitada por um médico. Em Capelinha,
Minas Gerais,o Ministério da Saúde transferiu 321,7 mil reais para
o Programa de Atenção Básica e os auditores da CGU compro-
varam a existência de recibos de compra falsos no valor de 166 mil

reais e que a mercadoria jamais entrou nos depósitos da prefeitura.
“Com o uso dos relatórios das auditorias da CGU, con-

seguimos criar indicadores sobre o tipo de corrupção mais co-
mum e as áreas em que ela acontece. Verificamos, por exemplo,
que mais de 50% dos casos de irregularidade acontecem nas áreas
de saúde e educação, setores que foram descentralizados durante
a década de 80”, diz Ferraz. De acordo com a pesquisa, 27% dos
casos ocorrem na educação, 25% na saúde, 7% em obras de sa-
neamento e 4% em recursos destinados ao apoio à agricultura.

A cada mês a CGU sorteia 60 municípios nos quais é anali-
sado detalhadamente como foram usados os recursos repassa-
dos pelo governo federal. Uma equipe de 10 a 15 auditores visi-
ta cada cidade, verifica comprovantes de despesas e também en-
trevista os usuários de programas sociais, como a Bolsa Família,
o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Funda-
mental e de Valorização do Magistério, ou o Programa de Aten-
ção Básica, do Ministério da Saúde.As obras públicas feitas com
repasses federais são verificadas minuciosamente.Assim foi pos-
sível descobrir que houve superfaturamento na construção de
nove quilômetros de estrada na cidade baiana de São Francisco
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Ma is de 50% dos casos de i rregu lar idades nas gestões mun ic ipa is  acontecem nas            

Praça da Matriz de Ribeirão Bonito (acima), onde a mobilização social conseguiu afastar um prefeito corrupto; merenda escolar (no alto): pesquisadores detectaram                              
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do Conde.A construtora Mazda foi contratada sem licitação por
5 milhões de reais para fazer a estrada, mas subcontratou outra
empreiteira, que recebeu 1,8 milhão pela obra. Também foi com-
provado que a construtora Mazda fez a doação de um aparta-
mento avaliado em 600 mil reais à família do prefeito municipal.

Controle O objetivo inicial do estudo de Ferraz era verificar se a
reeleição dos prefeitos resultava em mais irregularidades. Após
avaliar os 376 relatórios de auditoria, Ferraz conclui que a cor-
rupção é 23% mais alta nos municípios em que os prefeitos foram
reeleitos, comparado com municípios similares onde os prefeitos
estão no primeiro mandato.A importância do controle externo
das atividades dos prefeitos ficou evidente por que nas cidades
onde existe uma emissora de rádio ou um jornal o índice de cor-
rupção não aumenta no segundo mandato do prefeito. O índice
de atos irregulares também diminui quando há maior alternân-
cia de poder e a concorrência entre os políticos está presente.

“De fato, sabemos que a corrupção é maior em determinadas
regiões do país, como Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que são
mais atrasadas politicamente. Quando há a dominação de um

grupo ou oligarquia há um incentivo às atividades ilícitas”, con-
firma o subcontrolador-geral da União, Jorge Hage. A dimensão
continental do Brasil e a falta de acompanhamento e fiscalização
eficiente pelos órgãos do governo federal contribuem para que os
recursos repassados sejam empregados de maneira irregular,pon-
dera Hage. No entanto, ele reconhece que “o Brasil fez uma opção
correta pela descentralização dos programas sociais, pois os re-
cursos e as normas têm de ser federais, mas a execução deve ser
local”, sustenta. Na opinião do subcontrolador, as auditorias da
CGU ajudarão a reduzir os casos de corrupção.“Os prefeitos têm
medo de que possam ser sorteados e sabem que, uma vez audita-
dos, a CGU descobrirá as irregularidades”, afirma.

Provas O grau de organização da sociedade local pode ser de-
terminante para prevenir e combater o desvio de dinheiro públi-
co, como comprova o exemplo que vem de Ribeirão Bonito, em
São Paulo. Um grupo de cidadãos, preocupados com a deterio-
ração dos serviços municipais, criou em 1999 a organização não-
governamental Amigos Associados de Ribeirão Bonito
(Amarribo) para acompanhar a gestão dos bens públicos. A
Amarribo conseguiu juntar provas de corrupção para fazer uma
denúncia formal contra o prefeito eleito em 2000, que ostentava
sinais de enriquecimento ilícito. Graças à iniciativa da entidade,
o prefeito renunciou em 2002 e foi preso em seguida.Atualmente,
está solto, mas ainda responde a ações civis e criminais. Para
Antoninho Trevisan, da consultoria BDO Trevisan, um dos fun-
dadores da Amarribo, é preciso ensinar nas escolas como fun-
ciona o governo e como são feitos e seguidos os orçamentos, para
que as pessoas criem consciência da importância de acompanhar
as contas públicas.“Um dos motivos para a corrupção é a falta
de exercício da cidadania. A fiscalização é mais burocrática do
que efetiva. Os Tribunais de Conta fazem apenas verificações
contábeis. O fraudador conhece bem os mecanismos da admi-
nistração e sabe como burlar esses controles. Outro problema é
que nosso sistema tributário não permite ao cidadão saber o tan-
to que ele paga de imposto, porque a maior incidência é sobre a
produção, e não sobre a renda. E, para completar, temos a difi-
culdade da morosidade da Justiça”, conclui Trevisan. O trabalho
da Amarribo já está fazendo escola.A diretora da entidade, Lisete
Verrilo, conta que diariamente recebe pedidos de ajuda e que já
existem 600 organizações não-governamentais inspiradas no
modelo. (C.F.)

Controladoria Geral da União  www.presidencia.gov.br/cgu

Amigos Associados de Ribeirão Bonito  www.amarribo.org.br

Saiba mais:

           áreas de saúde e educação,  setores que foram descentra l i zados na década de 80

                       licitações irregulares; Antoninho Trevisan, sócio da consultoria BDO Trevisan
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C l a u d i o  F e r r a zARTIGO

transferência da responsabilidade pela
provisão de bens e serviços públicos,
feita aos municípios na Constituição
de 1988, pode ter melhorado a aloca-

ção de gastos públicos, mas também aumentou
a quantidade disponível de recursos para ser
apropriados ilegalmente por políticos locais. Em
municípios pequenos, onde grande parte da
população tem baixo nível de escolaridade, o
controle social sobre o gasto público é mais difí-
cil e facilita práticas de clientelismo e corrupção.

Nesse contexto, a possibilidade de reeleição,
introduzida pela reforma constitucional de 1997,
pode ter aberto espaço para uma redução nas
práticas corruptas por parte de políticos locais,
pelo menos aqueles que buscam se reeleger. Isso
é o que sugerem os novos modelos de economia
política. Assumindo que os eleitores têm infor-
mação imperfeita sobre a capacidade e a disci-
plina dos políticos, os modelos predizem que
tentarão evitar atos de corrupção num primeiro
mandato, para assim aumentar suas possibili-
dades de reeleição e, com isso, a apropriação de
rendas públicas por meio de práticas corruptas
num segundo mandato. No entanto, por causa
da inexistência de dados sobre apropriação de
recursos públicos, era difícil testar se a possibi-
lidade de reeleição restringia a corrupção. Sur-
giu, porém, uma oportunidade de fazer essa
avaliação, pois em 2003 a Controladoria Geral
da União (CGU) começou a realizar auditorias
regulares em municípios para avaliar o uso de
recursos repassados pelo governo federal.Meu tra-
balho “Reelection incentives and political corrup-
tion”, em co-autoria com Frederico Finan, ba-
seou-se nos relatórios de fiscalização da CGU,
no esforço de quantificar a corrupção existente
nos municípios brasileiros. Medimos desvios de
recursos, licitações irregulares e superfatura-
mento e, assim, obtivemos medidas de incidên-
cia de corrupção e proporção de recursos des-
viados dos programas federais transferidos para
os municípios.

Durante a gestão 2000/2004, aproximada-
mente metade dos prefeitos das cidades auditadas
estava no primeiro mandato e a outra metade no
segundo, portanto não poderia ser reeleita. Usa-
mos esse fato para avaliar de que forma a possi-
bilidade de reeleição servia de incentivo para
práticas corruptas. Os resultados encontrados
confirmaram as predições dos novos modelos de
economia política. Em municípios onde o pre-
feito está no segundo mandato (e não pode ser
reeleito), há mais corrupção, na média, do que em
municípios similares com prefeitos no primeiro
mandato. Isso implica que a concorrência políti-
ca restringe a apropriação de recursos públicos.

Os resultados também chamam a atenção
para outro fato importante. Comparando os mu-
nicípios com prefeitos no primeiro e no segundo
mandato, encontramos mais corrupção nos mu-
nicípios onde os prefeitos foram reeleitos, porém
menos irregularidades na implementação de
políticas. Assim, pode ser que os eleitores façam
uma escolha entre corrupção e eficiência na ofer-
ta de bens públicos, preferindo eleger políticos
mais corruptos, mas que sejam capazes de prover
bens públicos, o chamado “rouba, mas faz”.

O trabalho citado acima utiliza os relatórios
provenientes da CGU, porém não analisa o im-
pacto que as auditorias produziram nos municí-
pios fiscalizados. As auditorias, e sua divulgação
para os eleitores e órgãos responsáveis em punir
prefeitos desonestos, podem criar importantes
mudanças,para que políticos restrinjam sua apro-
priação de recursos públicos.Analisar esse efeito
faz parte de uma agenda de pesquisa futura, po-
rém as auditorias podem reduzir o nível de cor-
rupção municipal graças à divulgação dos resul-
tados.Mais informação sobre a atuação dos políti-
cos pode fazer com que os eleitores punam nas ur-
nas os prefeitos associados a atos de corrupção,
permitindo a escolha de prefeitos mais honestos.

Cláudio Ferraz é pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

(Ipea) e é doutorando da Universidade da Califórnia - Berkeley

Prefeitos reeleitos tendem a ser 
mais corruptos e mais eficientes
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METAS DO MILÊNIO

m setembro do ano 2000, quando
190 países-membros da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU)
aprovaram oito metas fundamen-

tais para a diminuição da pobreza no pla-
neta até 2015, eles dedicaram quase a
metade delas – isto é, três – a questões li-
gadas à saúde.As metas ficaram mundial-
mente conhecidas como Objetivos de De-
senvolvimento do Milênio (ODM) porque
foram definidas justamente no início do
terceiro milênio, e as que tratam de saúde
propõem a redução da mortalidade infan-
til, a melhoria da qualidade da saúde ma-
terna e o combate a Aids,malária,tubercu-
lose e outras doenças que atingem grande
parte da população.Ainda faltam dez anos
para a data final do compromisso, mas
existem divergências quanto à capacidade
do Brasil de cumprir as metas de saúde (leia

quadro ao lado). Indicadores atuais e exer-
cícios feitos por especialistas no assunto es-
timam que o Brasil possa alcançar alguns
dos objetivos,tais como conter a transmis-
são de doenças como a Aids e reduzir a
mortalidade infantil.

Luiz Fernando de Lara Resende,pesqui-

sador do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) e coordenador  do Relatório
Nacional de Acompanhamento dos Obje-
tivos de Desenvolvimento do Milênio,ava-
lia que as políticas de vacinação,reidratação
oral,visitas domiciliares dos agentes de saú-
de e programas de educação materna tive-
ram um impacto bastante positivo nos in-
dicadores brasileiros de saúde nos últimos

anos.Por isso,o país conseguiu bons resul-
tados em segmentos como o de mortali-
dade na infância. A taxa de óbitos infantis
por 1.000 nascidos vivos menores de 1 ano,
que era de 48 em 1990, estava na casa dos
25,1 em 2002 e existem estimativas de que
possa chegar próxima a 16 em 2015 – a me-
ta estipulada pela ONU. Resende enfatiza
que para a estimativa se concretizar são
necessários investimentos,em particular na
assistência ao pré-natal,ao parto e à criança
nas primeiras semanas de vida.

E se não ocorrerem tais investimentos?
A situação realmente se complica,tanto que
há outros especialistas mais descrentes
quanto ao cumprimento das metas, como
Ana Elizabeth Reymão, coordenadora do
relatório de Saúde,que faz parte da Coleção
de Estudos Temáticos sobre os Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio, do Progra-
ma das Nações Unidas para o Desenvol-
vimento (Pnud).“Embora a meta do milê-
nio seja reduzir o número de 48 mortes
entre 1.000 nascidos vivos, registrado em
1990, para 16, acredito que tal dado não
diminua o suficiente até 2015”, analisa.

Porém, mais que dinheiro, o Brasil pre-

Exemplo mundial no combate à Aids, o Brasil desliza nos cuidados a gestantes e bebês e

se arrisca a não cumprir todos os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio ligados à saúde

P o r  M a r i n a  N e r y ,  d e  B r a s í l i a

O direito àvida
E

Objetivo
Reduzir a 

mortalidade

infantil

Melhorar 

a saúde materna

Combater 

HIV/Aids, malária,

tuberculose 

e outras doenças

Meta
Reduzir dois terços 

da mortalidade de 

crianças até 5 anos, 

de 1990 a 2015

Reduzir três quartos 

da taxa de mortalidade

materna, de 

1990 a 2015

Deter a propagação 

até 2015
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cisa encontrar uma forma de combater o
velho fantasma da desigualdade a fim de
solucionar seus problemas de saúde públi-
ca. As extremas diferenças brasileiras trans-
portam-se também para regiões geográfi-
cas. O semi-árido é um exemplo nítido,
mas não único, de concentração de óbitos
de crianças e mães devido à falta de con-
dições estruturais de educação, alimen-
tação,saneamento,informação e leitos hos-
pitalares, entre outros itens que envolvem
políticas públicas.Resultado? A taxa média
de mortalidade infantil nessa região é de
aproximadamente 65 por 1.000 crianças
nascidas vivas, mais que o dobro da média
nacional, segundo o relatório “Crianças e
Adolescentes no Semi-Árido Brasileiro –
2003”, do Fundo das Nações Unidas para
a Infância (Unicef, da sigla em inglês).

O efeito das desigualdades  faz com que
o Brasil  apresente aspectos sociais cons-
trangedores  que nos posicionam ao lado de
nações com as piores condições sanitárias,
falta de políticas de prevenção e de atendi-
mento hospitalares do planeta. Por exem-
plo, há doenças infecciosas e parasitárias,
como malária e tuberculose, que conti-
nuam a representar problemas de saúde
pública,principalmente em regiões especí-
ficas. Nos últimos anos, houve queda no
número de exames positivos de malária,

mas a doença ainda está bastante concen-
trada na Amazônia Legal,com 99% dos ca-
sos na região Norte, além dos estados de
Maranhão e Mato Grosso.Neste último es-
tado,há uma boa notícia: uma significativa
redução, de cerca de 198 mil exames posi-
tivos,em 1992,para 5 mil em 2003,resulta-
do de intenso trabalho  de controle.

A tuberculose, que já constituía um
sério problema,passou a ter suas modestas
taxas de redução refreadas pela associação
com a Aids. Nos anos 90, as regiões mais
atingidas eram Norte e Nordeste, mas o
Sudeste passou a concentrar 48,24% dos
casos em 2001.No total,estima-se que exis-
tam 85 mil novos casos e 3 mil mortes por
tuberculose a cada ano.

Em relação às doenças de elevada dis-
seminação, o maior sucesso foi obtido na
luta contra a Aids, cuja taxa de letalidade
nos primeiros anos de epidemia era de
100% (1995) e diminuiu para 50% (1999).
“Entre os indicadores positivos para as
Metas do Milênio estão justamente as
políticas relacionadas ao combate à Aids,
como, por exemplo, a boa distribuição de
medicamentos”, ressalta Ana Elizabeth
Reymão. Os números de casos de Aids es-
tabilizaram-se devido às campanhas e à
mobilização da sociedade, com o uso de
camisinha e o não-compartilhamento de

Receita certa

A postura brasileira no combate à propa-
gação da Aids é elogiada há vários anos em
todo o mundo. Em meados do mês passado, o
jornal norte-americano The New York Times
declarou  que o Brasil é um exemplo a ser se-
guido por tratar, em suas políticas, o assunto
de forma direta.“O Brasil tem o melhor pro-
grama anti-aids entre os países em desen-
volvimento”,afirma o editorial.Entre os admi-
radores das iniciativas brasileiras para o
tema está o vocalista da banda de rock irlan-
desa U2, Bono Vox, que declarou recente-
mente em Bruxelas, durante um evento públi-
co, que a liderança brasileira na quebra de
patentes e no uso de medicamentos gené-
ricos para os tratamentos contra o vírus HIV
deve ser seguida.“Eu observo a América do
Sul principalmente pela forma como a região
lida com a Aids, porque o que aconteceu no
Brasil foi uma ótima liderança em relação aos
medicamentos genéricos”, disse o cantor e
ativista global.

As taxas de mortalidade por Aids, no
Brasil, começaram a cair em 1995.Após a in-
trodução da política de acesso universal ao
tratamento anti-retroviral,observou-se impor-
tante queda na mortalidade até a estabiliza-
ção em cerca de 6,3 óbitos por 100 mil em
2000 em todo o país, embora a tendência te-
nha sido bem mais evidente na região Sudes-
te e entre os homens.

O Brasil registrou o primeiro caso de
Aids em 1980. Na época, ainda existia o con-
ceito de grupo de risco,mas atualmente atin-
ge indiscriminadamente homens e mulheres.
Até 2003, haviam sido diagnosticados cerca
de 310 mil casos de Aids no país, com maior
concentração nas regiões Sudeste e Sul,84%
entre 1980 e 2003. Durante esse mesmo
período,a transmissão heterossexual cresceu
assustadoramente, saltando de 17,4% para
56,1% em 2002, com aumento da incidência
em mulheres. Muito do sucesso brasileiro no
combate à Aids se deve à decisão de produzir
medicamentos genéricos, em laboratórios
governamentais,e distribuí-los gratuitamente
aos pacientes via Sistema Único de Saúde.

Bebê na UTI Neonatal do Hospital das Clínicas em São Paulo, uma das mais bem equipadas do país

Sommer Andrey
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seringas.“O Brasil tem sido referência no
tratamento de Aids no mundo todo”,enfa-
tiza Resende,para quem o Objetivo 6 (Aids)
será atingido (leia quadro na pág. 58).

Vida real Histórias como a da dona-de-
casa Francineide Silva mostram que o
Brasil é um país de contrastes – nos pro-
blemas e nas soluções.Aos 26 anos, ela deu
à luz a pequenina Gabriella, que nasceu,
com apenas 38 centímetros de compri-
mento e pouco mais de 1 quilo de peso, al-
guns dias antes de completar o sétimo mês
de gestação. No dia 12 de abril, ao olhar
para a filhinha, tão indefesa, com dreno no
pulmão esquerdo, Francineide conta que
só sabia chorar. Ela não tinha noção de
que, nos dois meses seguintes, a filha cor-
ria sério risco de transformar-se em mais
um número na estatística de 25,1 crianças
mortas com menos de 1 ano de idade por
1.000 nascidas vivas. O Japão, um exem-
plo de estatísticas positivas no campo da
infância, apresenta números bem dife-
rentes: 3,2 óbitos por 1.000 crianças nasci-
das (2000). Já o Chile registra 7,8 óbitos
por 1.000 nascidos vivos (2002).

É bem verdade que a mortalidade infan-
til – no primeiro ano de vida –, na média,
decresceu no Brasil nas últimas duas dé-
cadas, porém ainda apresenta graves pro-
blemas no período neonatal. Dois terços
das mortes até o primeiro ano de idade
ocorre até os 27 dias de vida, isto é 16,4
óbitos por 1.000 nascidos vivos. Um con-
traste em relação ao período pós-neonatal
(de 28 a 364 dias de vida), com 8,5 óbitos
por 1.000 nascidos vivos. Essa concen-
tração no período neonatal é o grande de-
safio das próximas décadas. “Conclui-se
que as políticas públicas precisam se de-
dicar às causas da mortalidade infantil rela-
cionadas às condições da gestante, do par-
to e do recém-nascido”, informa Adson
França, coordenador do Pacto Nacional
pela Redução da Mortalidade Materna e
Neonatal.Logo,a tendência da mortalidade
neonatal deverá ser um dos aspectos priori-
tários para que seja atingida a meta de
2015.A situação melhora ao analisar-se as

crianças até 5 anos graças às maciças cam-
panhas de vacinação e técnicas de pre-
venção. O caso do sarampo é emblemáti-
co. Principal causa de mortalidade na in-
fância até a primeira metade da década de
80, a doença provocou, somente em 1980,
3 mil óbitos de crianças com menos de 5
anos. Esse número caiu para 400 em dez
anos, depois que a cobertura nacional por
vacina contra sarampo passou de 79% para
excepcionais 100% em 2000.

As políticas públicas tiveram impacto
também na queda das taxas de mortalidade
na infância causadas por diarréias e in-
fecções respiratórias agudas. Foram as
bem-sucedidas campanhas do “soro ca-
seiro”– que orientaram os pais a fazer a rei-
dratação oral – as grandes responsáveis
pela diminuição de 59% na mortalidade
por doença diarréica e de 45% por in-
fecções respiratórias em menores de 5 anos
de idade, entre 1990 e 2001.

Mas infecções respiratórias e diarréias
ainda contribuem muito – além,é claro,das
condições de atendimento hospitalares –
para aumentar os óbitos no período neona-
tal. Os mais atingidos são os nascidos com
baixo peso e os prematuros. Ambas as
condições ocorreram com a pequenina
Gabriella. A mãe, Francineide, estava em
sua casa, no Guará, cidade-satélite do
Distrito Federal, quando acordou no meio
de uma poça de sangue. “Pronto, perdi
minha filha”, pensou. A partir de então,
correu para o hospital e quase passou por
um procedimento médico incorreto,o que
só não aconteceu porque ela aprendeu,du-
rante o pré-natal, que precisava de uma ul-
tra-sonografia para saber se o bebê estava
bem, ao contrário do que dizia a médica,
que só de auscultar a barriga declarou que
ela havia perdido a filha.

Exemplo do país de contrastes, a mãe
que recebeu informação de qualidade não
tinha,porém,infra-estrutura à disposição.
“O hospital não estava equipado com a
máquina de ultra-sonografia e saímos atrás
de outras unidades”, lembra. Ela não sabia
que, naquele momento, entrava para mais
um grupo estatístico, aquele que aponta a

crianças maiores, até 5 anos, lembrando
que, conceitualmente, elas são contabi-
lizadas no que chamamos de Taxa de
Mortalidade na Infância, ao contrário da
Taxa de Mortalidade Infantil, que se refere
apenas às crianças com menos de 1 ano.Na
década de 90,caíram bastante as mortes de

8 jeitos
de mudar o mundo
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
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No  Mato  Grosso,  o  número  de  exames  pos i t i vos  de  ma l á r i a  ca i u  de  198  m i l ,  em           

freqüente peregrinação de gestantes por di-
versos hospitais até conseguir atendimen-
to.“A inexistência de leitos e de um sistema
de referência formalizado para o parto
obriga as mulheres a perambular em busca
de vagas”, afirma França.

Maternidade A morte de uma mulher em
conseqüência de gravidez, aborto ou parto
foi durante muito tempo considerada uma
fatalidade. Mas hoje está bastante claro que
esse tipo de óbito pode estar diretamente
ligado à deficiência da qualidade dos ser-
viços de saúde.“Os índices de mortalidade
materna são uma vergonha nacional,pois a
maior parte deles,talvez 80%,é evitável.Isso
é uma agressão aos direitos humanos”,
destaca França.

Os cálculos dos indicadores referentes à
mortalidade materna são bastante pro-
blemáticos tanto no Brasil quanto em todo
o mundo, pois apresentam sérios desvios
no momento da notificação dos óbitos.“Na
verdade,o sistema de indicadores do Brasil
está entre os melhores do mundo,mas ain-
da tem falhas em alguns pontos, como no
caso da mortalidade materna,que depende

de um diagnóstico preciso da causa do
óbito e de sua notificação às autoridades de
saúde por parte do médico”, adverte Re-
sende, do Ipea. Contudo, ainda assim, ele
defende ser viável alcançar o objetivo, de-
pendendo da constância do nível de inves-
timento nos próximos anos.“Precisamos
trabalhar para obter indicadores mais con-
sistentes que permitam um correto acom-
panhamento do problema e o estabeleci-
mento de uma adequada atuação”,adverte.

A professora Reymão concorda. “Há
muita dificuldade em identificar as causas
de óbitos de mulheres”, alerta. Em outras
palavras, o índice de mortalidade materna
é alto no Brasil, mas, na prática, é ainda
maior porque as estatísticas sofrem uma es-
pécie de desvio devido a um tipo de sub-
registro de mortes, como o preenchimento
inadequado da declaração de óbito. Tanto
é que vários institutos utilizam técnicas
para aproximar os números oficiais da rea-
lidade.Os dados calculados nos sistemas de
informação do Ministério da Saúde in-
dicam a taxa de aproximadamente 50 mor-
tes para 100 mil nascidos vivos.A esses da-
dos se aplica um fator de correção, o que

eleva a referida taxa para 74,5 óbitos por
100 mil nascidos vivos.

No caso de Francineide Silva, quando a
médica informou que sua criança estava
morta no ventre, houve um erro de diag-
nóstico.A pequenina Gabriella tinha ape-
nas 29 semanas de gestação quando veio ao
mundo.“Foi um sufoco na UTI”, lembra a
mãe. Mesmo com uma cesariana, a meni-
na sofreu hemorragia cerebral de terceiro
grau e o parto colocou em risco a vida de
Francineide.

O pré-natal realizado pela dona-de-casa
totalizava cinco consultas.“Na década de
90,o pré-natal computou 2,2 consultas,em
média, número que subiu vertiginosa-
mente para 5,1 em 2003.É uma vitória,um
salto quantitativo. Só que ele não veio
acompanhado de um salto de qualidade. É
bom lembrar que a Organização Mundial
de Saúde (OMS) preconiza um mínimo de
seis consultas”, alerta França. “No Brasil,
faz parte do cotidiano das gestantes consul-
tas rápidas, sem exames clínicos e labora-
toriais adequados, além da falta de identi-
ficação da gravidade do risco gestacional
para acompanhamento apurado, predis-

No início do ano, os jornais noticiaram o
elevado índice de mortes de crianças indígenas
em aldeias do Mato Grosso do Sul provocadas
por desnutrição. Os indicadores da Fundação
Nacional de Saúde (Funasa) foram apresentados
pelo seu Diretor de Saúde,Alexandre Padilha:“O
número de óbitos de crianças indígenas com até
5 anos idade na região de Dourados (MS) em
2005 foi reduzido 57% em relação a 2004”.
Pela estatística oficial, morreram 28 crianças
de janeiro a abril de 2004, número que caiu pa-
ra 16 no mesmo período de 2005.

A elevada proporção acabou levando à
criação de uma Comissão Externa da Câmara
dos Deputados para averiguar in loco a situa-
ção. A relatora da Comissão, a deputada Per-
pétua Almeida (PcdoB-AC), ficou estarrecida
com o que encontrou.“São 11 mil indígenas de
três etnias em apenas 3,5 hectares, e os núme-

ros de mortes divulgados pela imprensa e aque-
les informados pela Funasa nem sempre coinci-
dem”, destaca ela. Segundo Perpétua,“os indí-
cios apontam para o mau uso dos recursos pú-
blicos na saúde local”. A Comissão Externa en-
caminhou o relatório com sugestões de atitudes
a serem tomadas pelos órgãos públicos, princi-
palmente pela Fundação Nacional do Índio
(Funai) e pela Funasa.

Por um lado, a situação é grave – em 2004,
a taxa de mortalidade infantil indígena na
região atingiu o número de 60,54 por 1.000
nascidos vivos, 2,4 vezes a estatística nacional,
que já é preocupante –, mas, por outro, o escân-
dalo no início do ano na imprensa motivou uma
série de políticas em prol da nutrição das crian-
ças indígenas.“Desde abril não registramos ne-
nhuma morte de criança indígena”, comemora
Alexandre Padilha.

A fome dos 
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         1992, para 5 mi l em 2003, resul tado de intensos trabalhos e campanhas de controle

pondo-as ao óbito materno e neonatal.”
Não é de espantar que as taxas de mor-

talidade materna nas regiões em desen-
volvimento tenham sido 20 vezes maiores
que nas regiões desenvolvidas – diferença
de 440 mortes para 20 óbitos em cada 100
mil nascidos vivos (Unicef, 2000). As
causas diretas mais freqüentes de óbito
materno são as doenças hipertensivas
(eclâmpsia e pré-eclâmpsia, entre outras),
hemorragias e infecção puerperal.As cau-
sas indiretas  são doenças prévias da mãe
que são desenvolvidas ou agravadas na
gravidez.“Os profissionais de saúde muitas
vezes não pedem nem mesmo o exame de
urina,capaz de identificar infecções ascen-
dentes, que podem levar à ruptura da bol-
sa amniótica e ao parto prematuro, uma
das principais causas de óbito neonatal no
Brasil”, informa França.

É paradoxal que a mulher,ao trazer uma

nova vida ao mundo, acabe perdendo a
própria. Mas, quando sofreu a cirurgia de
emergência para que Gabriella nascesse,
Francineide só pensava na saúde da meni-
na.“Meu maior desespero foi pensar que ela
nunca viria para os meus braços”, recorda.
A sorte dela é que, depois da peregrinação,
havia finalmente chegado a um hospital
público de primeira linha, o Hospital Ma-
terno-Infantil de Brasília (HMIB), com a
maior Unidade de Terapia Intensiva infan-

til da América Latina – 44 leitos – e premia-
do pelo Unicef como Hospital Amigo da
Criança. Foram dois meses de luta para o
bebê após o nascimento, mas tudo acabou
bem. No último dia 10 de junho, acompa-
nhamos a alta de Gabriella, que finalmente
pôde conhecer sua casa. E o que é melhor:
sem seqüelas. Se o país se comprometer a
melhorar os indicadores de saúde e cum-
prir os Objetivos do Milênio,o final será fe-
liz para quase todos.

Mortalidade materna

Ocorre durante a gestação e até 

42 dias após o parto, causada exclusivamente 

pela gravidez, segundo a Organização 

Mundial de Saúde (OMS)

Mortalidade infantil

• Neonatal precoce (até 6 dias de vida)

• Neonatal tardio (de 7 a 27 dias)

• Pós-neonatal (de 28 a 364 dias)

• Infância (menores de 5 anos)

d

Francineide Silva, com sua filha Gabriella: final feliz depois de erros de diagnóstico e peregrinação por hospitais

Ricardo Labastier
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L u a n a  P i n h e i r o *ARTIGO

Orçamento de um país parece ser, à
primeira vista, um instrumento de po-
lítica econômica neutro em relação às
desigualdades entre homens e mulhe-

res. Envolve agregados financeiros, receitas e des-
pesas e não comporta, usualmente, nenhuma
menção particular a mulheres ou a homens. En-
tretanto, essa aparente neutralidade encobre uma
“cegueira em relação ao gênero”, pois o Orça-
mento nacional normalmente ignora os papéis
socialmente diferenciados, as responsabilidades
e as capacidades de homens e mulheres. Além
disso, geralmente passa por cima dos diferentes
impactos que as políticas econômicas exercem
sobre os homens e as mulheres do país.

A discussão do Orçamento incluindo o gê-
nero aponta caminhos para desvendar como é
possível estabelecer um vínculo estreito entre
políticas governamentais de igualdade de gênero
e como o governo poderia levantar e alocar re-
cursos para tanto. Existem muitas experiências
que buscam estabelecer vínculos entre o resulta-
do desejado de maior igualdade de gênero e a
elaboração e execução do Orçamento. Pode-se
incluir a perspectiva de gênero nos processos de
avaliação da eficácia dos serviços prestados
(identificando para quem foram os gastos dos
programas, a quem eles beneficiaram). É possí-
vel verificar se o gasto público é direcionado para
mulheres, se é alocado de modo a alterar as de-
sigualdades entre homens e mulheres. O ideal se-
ria acompanhar os diferentes estágios do ciclo
orçamentário. Mas, em geral, é melhor começar
pela avaliação se o Orçamento se traduziu em
políticas e programas promotores da igualdade
de gênero e se beneficiou mulheres pobres.

Recentemente, tem havido crescente preocu-
pação com a avaliação e o monitoramento dos
resultados das políticas públicas, bem como seus
impactos na sociedade. Nesse sentido, ao propor
um conjunto de iniciativas orçamentárias com
perspectiva de gênero, será preciso analisar os
gastos públicos e identificar seus impactos sobre
as mulheres, comparados aos efeitos sobre os
homens. Não estamos propondo um Orçamento
separado para a mulher, mas sim que tenha uma

perspectiva de gênero.A questão é identificar se os
resultados são distribuídos de forma justa, se são
adequados para atingir os objetivos de igualdade
de gênero e se as atividades desenhadas são igual-
mente apropriadas para mulheres e homens.

No entanto, programas voltados para as mu-
lheres trazem benefícios imediatos para elas, mas
podem provocar alguns problemas, pois quase
sempre pressupõem que a mulher deva assumir
a responsabilidade em relação às crianças e, tam-
bém, pelo trabalho não-remunerado necessário
para a sobrevivência de famílias e comunidades.

Outro problema de programas voltados para o
público feminino é que,para funcionar,se apóiam,
em grande medida,no trabalho não-remunerado
das mulheres.

A análise do Programa do Copo de Leite, de
distribuição de leite para famílias pobres no Peru,
mostrou que seu êxito depende em larga medi-
da do trabalho não-remunerado de mulheres.
Com base no cálculo das horas que as mulheres
pobres dedicavam ao programa, ficou evidente
que, se elas recebessem pagamento proporcional
a um salário mínimo pelo trabalho desenvolvi-
do, haveria um acréscimo de 20% no custo final.
Isso significa que o trabalho não-remunerado
das mulheres proporcionava um subsídio ao go-
verno igual a 20% do valor do programa. Esse é
um exemplo do tipo de análise específica a ser
utilizado quando se contemplam as dimensões
do Orçamento com perspectiva de gênero.

A integração da perspectiva de gênero na po-
lítica orçamentária tem dimensões tanto de
igualdade quanto de eficiência e, portanto, con-
tribui para um planejamento mais eficaz dessa
política. Um Orçamento favorável à questão de
gênero criaria um círculo virtuoso, no qual a
política, por si só, contribuiria para a redução da
desigualdade entre os sexos, estimulando e ofe-
recendo melhores condições de trabalho para as
mulheres.

* Luana Pinheiro é pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

(Ipea). Artigo escrito com a colaboração de Vera Soares, coordenadora do

Programa de Desigualdade e Raça do Fundo de Desenvolvimento das Nações

Unidas para a Mulher (Unifem)

Por um Orçamento mais feminino

“O Orçamento nacional

parece, à primeira 

vista, ser neutro sob 

o aspecto de seus 

impactos sobre os 

diferentes sexos, mas

normalmente ignora 

os papéis socialmente

diferenciados de homens

e mulheres”
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resce no Brasil a consciência de
que é necessário investir em
pesquisa para garantir aumento
de produtividade na atividade

econômica e produzir um salto tecnológi-
co. O exemplo do agronegócio brasileiro,
que conquistou padrão de excelência em
escala mundial, sustentado pelo desen-
volvimento tecnológico, comprova que
vale a pena trilhar esse caminho. Mas ain-
da há um longo percurso pela frente, espe-
cialmente no setor industrial, pois as em-
presas instaladas no país investem pouco
em pesquisa e desenvolvimento (P&D)
voltados para a inovação tecnológica. E o
risco de perder espaço para outros países
é grande, como já lembrava na década de
30 o físico neozelandês Ernest Rutherford,
um dos pioneiros da física nuclear:“A ciên-
cia está destinada a desempenhar um pa-
pel cada vez mais preponderante na pro-
dução industrial.E as nações que deixarem
de entender essa lição serão inevitavel-
mente relegadas à posição de nações es-
cravas: cortadoras de lenha e carregadoras
de água para os povos mais esclarecidos”.

De maneira ainda tímida, o Brasil co-
meça a perceber esse risco.Depois de apro-
var a Lei de Inovação, no final do ano pas-
sado, o governo editou em junho uma me-
dida provisória com incentivos fiscais para
que as empresas contratem engenheiros e
cientistas voltados para a inovação tec-

nológica e a pesquisa aplicada. Até então,
o tema P&D ficava praticamente restrito
ao ambiente acadêmico. Dos 123 mil cien-
tistas e engenheiros brasileiros, 72% es-
tavam nas universidades e 23% nas empre-
sas privadas, em 2001, como revelou Car-

los Henrique de Brito Cruz, diretor cientí-
fico da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo (Fapesp), em seu ar-
tigo “A universidade, a empresa e a pesqui-
sa que o país precisa”. Nos Estados Unidos,
a relação é inversa: 79% de quase 1 milhão
de cientistas e pesquisadores estão na ini-
ciativa privada e 13% estão no ambiente
acadêmico. A Coréia do Sul, que investiu
pesadamente em pesquisa aplicada nos úl-
timos 25 anos, tem 100 mil cientistas e en-
genheiros trabalhando nas empresas.

“Essa deficiência causa profundos da-
nos à capacidade de competir da empresa
brasileira, uma vez que a inovação tec-
nológica é criada muito mais na empresa
do que na universidade, cuja missão es-
pecífica é educar profissionais e gerar co-
nhecimentos fundamentais”, sustenta
Brito. O estudo “Inovações, padrões tec-
nológicos e desempenho das firmas indus-
triais brasileiras”, do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea), comprova as
conseqüências da concentração dos es-
forços de pesquisa no ambiente acadêmi-
co: de um universo de 72 mil empresas
com mais de dez funcionários, apenas
1,7% do total promove inovações tec-
nológicas e diferencia seus produtos.A boa
notícia é que, segundo o estudo, as empre-
sas de capital nacional têm realizado maior
esforço de P&D interno do que as estran-
geiras (leia mais na seção Indicadores).
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TECNOLOGIA

C

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

Apenas 23% dos 127 mil cientistas e engenheiros existentes no país trabalham em empresas  

privadas, mas novos incentivos procuram mudar esta realidade

Metas ambiciosas
para a formação de
pesquisadores

Mestres titulados

1987       3.647

1990         5.737

1995            9.265

2000                       18.373

2003                                  27.630

2010*                                          45 mil

Doutores titulados 

1987    868

1990   1.302

1995     2.528

2000        5.335

2003            8.094

2010*         16 mil 

Fonte: Capes/MEC
* Projeção

Limites para inovar
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Funcionário da Lupatech, em Caxias do Sul (RS), confere especificação de peça em linha de produção

Divulgação

Divulgação

doutores  02/07/05  18:06  Page 67



68 Desafios • julho de 2005

de inovação da indústria nacional.É funda-
mental que as empresas aproveitem os ta-
lentos da academia.Esse movimento ainda
é embrionário no Brasil, mas está come-
çando”, acredita. Por outro lado, também é
importante que os cientistas e engenheiros
que trabalham no setor privado acompa-
nhem a produção científica acadêmica. A
participação em congressos e seminários,é
um meio de atualização constante e perma-
nente. Foi o que fez Ristow, e com bons re-
sultados. “Continuo em contato com os
colegas da UFSC e aproveitei muito em
benefício da empresa.A patente registrada
pela Lupatech no exterior deve muito a es-
sa troca”, afirma.

Diferencial “A vantagem de ter pesquisa-
dores na empresa é inovar em processos e
produtos permanentemente para criar um
diferencial, o que é obrigatório para quem
deseja competir no mercado internacional.
O momento é bom.As indústrias nacionais
estão despertando para isso”, confirma
Nestor Perini, presidente da Lupatech, que
acabou de receber a primeira parcela, de
40%,dos 8 milhões de reais aprovados pela
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep)
para a implementação de seu Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento. Quinze dos
1,1 mil funcionários da companhia serão

Um bom exemplo vem da Lupatech,
empresa de metalurgia e mecânica fina, de
Caxias do Sul, que já trazia o gene da ino-
vação desde quando foi fundada, em 1980.
Lá, a presença de cientistas e engenheiros
envolvidos com pesquisa e desenvolvi-
mento foi crucial para a obtenção da pa-
tente mundial de um sistema usado no
processo de moldagem por injeção de pós
metálicos e cerâmicos. Waldyr Ristow Jú-
nior, gerente de tecnologia da empresa,
conta que começou a trabalhar na com-
panhia em 1993 com a missão de coorde-
nar a transferência de tecnologia que a
Lupatech acabara de adquirir da Parma-
tech, da Califórnia. Era uma das técnicas
mais avançadas na área de metalurgia para
a fabricação de ferramentas de precisão
usadas na montagem de circuitos integra-
dos na indústria de informática.“Eu já ti-
nha terminado o mestrado e o doutorado
na Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC), onde estava há 15 anos, e queria
ter uma experiência na indústria. Queria
transformar conhecimento em riqueza”,
diz. Com essa convicção, Ristow desistiu
de ir para uma universidade na Inglaterra,
continuar sua pesquisa em engenharia de
materiais, e optou pela Lupatech.

“Dentro da universidade, as pessoas fi-
cam limitadas e não conhecem os projetos

deslocados para trabalhar nesse Centro.
Apesar de ser um bom sinal, o mero

despertar das empresas não basta. Para
gerar e alimentar um círculo virtuoso é im-
perativo criar estímulos para que a indús-
tria contrate cientistas e engenheiros alta-
mente qualificados. Confiante no poten-
cial de demanda, a Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Ensino Superior
(Capes), ligada ao Ministério da Educação
(MEC), estabeleceu a meta de formar 45
mil mestres e 16 mil doutores por ano a
partir de 2010 (leia tabela na pág. 66). A
proposta é ambiciosa, mas pode ser atingi-
da, como revela o crescimento do número
de cursos de pós-graduação, que subiu de
673 em 1976 para 2,9 mil em 2004, con-
forme o levantamento da Capes. “O au-
mento de demanda por pessoal qualifica-
do tem relação direta com a crescente ne-
cessidade de inovação por parte das em-
presas”, acredita João Alziro Herz da Jor-
nada, presidente do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial (Inmetro). Para ele, a necessi-
dade de competir no mercado interna-
cional impõe que as empresas nacionais
agreguem valor em seus produtos por
meio da inovação em ciência e tecnologia.

Na opinião de Brito Cruz, da Fapesp, a
capacidade tecnológica da empresa brasi-

Roberto Roriz Brito tem apenas 26 anos, mas
já faz parte de um time que ganha destaque no
Brasil: engenheiros que fazem pesquisa e desen-
volvimento em empresas privadas. O jovem enge-
nheiro de manufatura trabalha há 18 meses na fi-
lial brasileira, em Limeira, da TRW, uma das maio-
res multinacionais fornecedoras de peças e sis-
temas automotivos do mundo.Para ele, a realidade
está mudando e as empresas buscam cada vez
mais seus profissionais nas salas de aula das uni-
versidades. Durante a graduação, na Universidade

Estadual de Campinas (Unicamp),Brito fez um pro-
grama de intercâmbio por um ano e meio na
Escola Politécnica de Turim, na Itália.

Lá, teve a oportunidade, por meio de um con-
vênio entre a própria universidade e a empresa,de
trabalhar durante seis meses na Fiat e conta que
ficou impressionado com a relação que as empre-
sas mantêm com as universidades locais.“O apoio
mútuo é muito grande. As empresas realmente
aproveitam a infra-estrutura das universidades
para desenvolver projetos conjuntos e procuram a

Da Fiat, em Turim, para a TRW, em Limeira

Marcos Peron/Virtual Photo

O governo  c r i ou  i ncen t i vos  f i s ca i s  para  que  as  empresas  i n v i s tam em pesqu i sa         

doutores  02/07/05  18:37  Page 68



Longo caminho a percorrer

(patentes depositadas
nos Estados Unidos, 2000)

Desafios • julho de 2005   69

leira é limitada.“Tem qualidade, mas pou-
ca tecnologia.”O estado, segundo ele, ape-
sar de grande investidor e financiador de
P&D no país, ainda não criou mecanis-
mos de apoio à pesquisa na empresa.

Waldyr Ristow Jr. foi trabalhar na Lupatech para coordenar transferência de tecnologia

academia em busca de solução de problemas
e de profissionais”, relata.

Ao retornar ao Brasil e começar a trabalhar
constatou que a realidade por aqui era diferen-
te, mas já está em processo de mudança.“A
busca por qualidade que a competição no mer-
cado internacional exige é, em muitos casos, a
responsável por essa transformação”, afirma
Brito, que também aponta outro fator indutor
importante: a proximidade física das empresas
com as universidades locais,como é o caso da
TRW,que tem várias parcerias com a Unicamp.
Ele cursa o mestrado na Unicamp, no que re-
cebe apoio integral da empresa onde trabalha.

Dados do Ministério da Ciência e Tec-
nologia (MCT) indicam que o gasto pú-
blico com pesquisa e desenvolvimento em
2000 foi equivalente a 0,58% do Produto
Interno Bruto (PIB), enquanto os dispên-
dios empresariais representaram 0,42% do
PIB. O gasto total em P&D foi, portanto,
de 1% do PIB, o que significou cerca de 11
bilhões de reais, pouco em relação aos
países mais desenvolvidos, que investem
de 2% a 3% do PIB.“Ciência e tecnologia
representam investimentos de alto risco e
de longo prazo. Muitas vezes o setor pri-
vado não tem como arcar esse custo sozi-
nho. A instabilidade econômica também
não ajuda”, afirma Brito Cruz.

Encomendas Para mudar essa realidade, é
necessário um programa de incentivo à
realização de P&D dentro das empresas
por meio, por exemplo, de uma política de
encomendas tecnológicas e contratos por
parte do governo, incentivos fiscais e apoio
à infra-estrutura de pesquisa.A política in-

dustrial, científica e tecnológica do gover-
no federal procurou dar uma resposta a
esse desafio.O ponto de partida foi a Lei de
Inovação, aprovada no final de 2004, que
prevê incentivos fiscais para investimento
em P&D e para a contratação de profes-
sores.A medida provisória editada em ju-
nho procurou materializar as promessas,
pois prevê um mecanismo de subvenção de
50% dos gastos na contratação de mestres
e doutores para trabalhar nos departamen-
tos de P&D da iniciativa privada, entre
muitas outras medidas.Os recursos viriam
do Ministério da Ciência e Tecnologia
(MCT), como explica Francelino Lamy de
Miranda Grando, secretário de Política de
Informática e Tecnologia do MCT. “A me-
dida provisória propõe um programa de
bolsas para estimular a fixação de mestres
e doutores nas indústrias, para enfrentar o
grave problema da inexistência no Brasil de
uma cultura de inovação como fator de
competitividade nacional e internacional.
Acredito que por causa da subvenção pelo

164.795

52.891

17.715

7.523

6.809

6.623

5.705

2.704

2.509

1.800

632

549

469

382

220

190
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24

Estados Unidos

Japão

Alemanha

Reino Unido

Canadá

França

Coréia do Sul

Itália

Israel

Austrália

Cingapura

Espanha

China

Rússia

Brasil

México

Argentina

Chile

Fonte: Institute for Scientific Information
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A  d emanda  po r  p e squ i s ado r e s  em  C&T  pode  ge ra r  mudanças  n a  u n i ve r s i d ade

panorama mundial da ciência.Alguns in-
dicadores refletem com clareza o efeito da
política nacional de formação de recursos
humanos para ciência e tecnologia e da ab-
sorção dessas pessoas pelas universidades.
De acordo com o Institute for Scientific
Information (Instituto de Informação
Científica), dos Estados Unidos, o número
de artigos publicados pelo Brasil em pe-
riódicos científicos internacionais indexa-
dos cresceu de um patamar histórico em
torno de 2 mil por ano na década de 80
para exatos 11.285 trabalhos em 2002, o
que representa 1,55% do total mundial. É
um resultado vistoso, mas a Coréia do Sul,
cuja universidade é mais voltada para a
pesquisa tecnológica, superou o Brasil,
pois seus cientistas publicaram 15.643 ar-
tigos em 2002,ou 2,14% do total.Até 1996,
a produção de artigos por cientistas da
Coréia do Sul ficava muito atrás da pro-
dução brasileira, no entanto a curva se in-
verteu depois daquele ano, o que indica
não haver contradição entre um direciona-
mento tecnológico das universidades e sua
representação acadêmica.

menos 1.000 doutores sejam contratados
pelas empresas já no ano que vem”, prevê
Grando.Ele afirma ser possível que em cin-
co anos 40% de todos os mestres e doutores
formados anualmente estejam trabalhando
nas indústrias nacionais.A estimativa é que
o governo abra mão de 1,5 bilhão de reais
neste ano com as isenções tributárias anun-
ciadas, que permitirão também lançar co-
mo despesa o dobro do valor que as empre-
sas investirem em P&D,com a conseqüente
redução do Imposto de Renda a pagar.

Ajustes O sistema de ensino universitário
brasileiro também terá de promover ajus-
tes para atender a uma demanda amplia-
da de pesquisadores na área de tecnologia
aplicada. Na opinião de Guilherme Ary
Plonski, diretor da Associação Nacional
de Pesquisa, Desenvolvimento e Enge-
nharia das Empresas Inovadoras (Anpei),
os cursos de mestrados profissionais são
muito importantes, dirigidos para neces-
sidades específicas de determinados se-
tores industriais. É o caso do mestrado em
Engenharia Aeronáutica que o Instituto
Tecnológico da Aeronáutica (ITA), de São
José dos Campos, em São Paulo, promove
com financiamento da Embraer. Jorge
Almeida Guimarães, presidente da Capes,
reconhece a necessidade de mudanças.“A
pós-graduação é recente e ainda não hou-
ve no país a consolidação do conceito de
que a universidade é, por excelência, a ge-
radora de recursos humanos qualifica-
dos.”Uma das formas de estreitar o víncu-
lo entre universidades e empresas seria
fornecer bolsas e subsídios salariais para
que doutorandos concluam suas teses tra-
balhando em centros de pesquisas de in-
dústrias, defende Gina Paladino, diretora
executiva no Paraná do Instituto Euvaldo
Lodi, braço da Confederação Nacional da
Indústria (CNI).

Até agora, faltou incentivo para que as
empresas brasileiras investissem em
pesquisa e desenvolvimento e buscassem
maior contato com a universidade,que não
faz feio em sua vocação acadêmica, pois o
país tem ocupado cada vez mais espaço no

A história muda de figura quando a
inovação tecnológica é usada como parâ-
metro. Uma maneira internacionalmente
reconhecida para medir a intensidade de
inovação de um país é contar o número de
patentes registradas em mercados compe-
titivos, principalmente nos Estados Uni-
dos. Nos anos 80, Brasil e Coréia do Sul
registravam anualmente quantidades se-
melhantes de patentes nos Estados Unidos:
em 1980 o Brasil depositou 53 pedidos de
patentes, e a Coréia do Sul, 33. O jogo co-
meçou a virar em 1985, quando o número
de patentes coreanas passou a crescer ex-
ponencialmente, fruto de um pesado in-
vestimento empresarial em P&D. Para dar
uma idéia, enquanto o Brasil registrou 220
pedidos de patentes nos Estados Unidos
em 2000, a Coréia do Sul depositou 5.705
pedidos (leia quadro na pág. 69).

Para superar as dificuldades estruturais
– concentração da atividade de pesquisa e
desenvolvimento no ambiente acadêmico
e institutos de pesquisa e baixo investimen-
to empresarial, entre tantos outros –, não
basta azeitar a relação universidade/em-
presa nem é suficiente que as indústrias
contratem mais cientistas e engenheiros.O
grande desafio é criar um ambiente que es-
timule a empresa a investir em conheci-
mento,com reflexos em ganhos de compe-
titividade, desenvolvimento e riqueza. d

Bruno Rocha Radicchi

Francelino Grando do MCT: bolsas para fixar

mestres e doutores nas indústrias

Esta matéria é a terceira de uma série de
seis. Elas abordam temas que serão discu-
tidos na 3ª Conferência Nacional de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação (CNCTI), mar-
cada para outubro, em Brasília. Mais in-
formações sobre a conferência estão
disponíveis na internet, no endereço
www.desafios.org.br/conferencia

Apoio
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MELHORES PRÁTICAS

á alguns anos, consumir alimentos orgânicos
era coisa de alternativos, de hippies. Mas a
preocupação com a saúde, uma vez que o ser
humano é aquilo que come, fez a venda de ali-

mentos orgânicos crescer 30% ao ano no Brasil, e a
área dedicada a esse tipo de agricultura, pecuária ou
fruticultura já atingia 811 mil hectares em 2003, com
expansão de 200% desde 2001, segundo dados do
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Nos
supermercados dos grandes centros urbanos bra-
sileiros, já existem espaços exclusivos para produtos
orgânicos, do pó de café à carne bovina. Mas o grande
mercado para os alimentos orgânicos produzidos no
Brasil são os países europeus, os Estados Unidos e o
Japão, que consomem açúcar, café, soja, suco de laran-
ja e frutas tropicais.A produção brasileira de orgâni-
cos está estimada em 130 milhões de dólares anuais e
cerca de 85% é exportada. No entanto, os produtores
só conseguem colocar seus produtos nas gôndolas dos
supermercados dos países desenvolvidos depois que
passaram por rigorosos testes.

Quem garante a origem e a qualidade dos produtos
orgânicos são as empresas certificadoras,que rastreiam
todas as fases do processo,do cultivo ao empacotamen-
to, e asseguram que os alimentos são produzidos sem
o uso de agrotóxicos, adubos químicos, hormônios de

O Inst i tu to B iod inâmico é a pr inc ipa l  empresa que atesta a qua l idade dos produtos            

alimentos
Fiscais da saúde dos

P o r  O t t o n i  F e r n a n d e s  J r . ,  d e  B o t u c a t u

H

A equipe que trabalha na sede do Instituto Biodinâmico, em Botucatu, no interior de São Paulo
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crescimento ou antibióticos. Mudas ou
sementes modificadas geneticamente tam-
bém são proibidas,a produção tem que ser
feita sem agredir o meio ambiente, e  mais:
exigem respeito aos direitos sociais dos tra-
balhadores.No Brasil,o consumidor de ali-
mentos orgânicos deve procurar na emba-
lagem um selo que ateste a sua qualidade,
assegurando que não foram produzidos
com emprego de substâncias inadequadas
e em desacordo com os padrões éticos.

Existem no Brasil 24 empresas que
fazem a certificação de alimentos orgâni-
cos, mas somente sete têm credenciamen-
to de certificadoras do exterior e podem
garantir os produtos orgânicos exporta-
dos. Segundo o MDA, a maior das certifi-
cadoras brasileiras é o Instituto Biodinâ-
mico (IBD), com sede em Botucatu, no
estado de São Paulo, e sua trajetória é um
símbolo da modernização da agricultura

orgânica brasileira. Nasceu em 1986, para
divulgar a agricultura biodinâmica no
Brasil (leia quadro na pág. 76), fez suas pri-
meiras certificações de lavouras de cacau
e café em 1990 e hoje é a única das empre-
sas nacionais credenciada para atribuir se-
lo de qualidade orgânica de acordo com
os padrões adotados nos Estados Unidos,
na União Européia e no Japão.

Logo na sala de entrada da sede do
IBD, na frente da Praça São José, domina-
da por uma pequena e graciosa igreja, es-
tão expostos em uma prateleira os produ-
tos das empresas que receberam o selo de
qualidade orgânica da instituição – das
embalagens do açúcar Native, uma marca
pioneira, a um travesseiro feito com fibras
orgânicas. Também pode-se encontrar
vinho orgânico produzido no Vale do São
Francisco, no Nordeste, diversas varieda-
des de pinga e até mesmo camarão orgâni-

co. Mas o centro nervoso das atividades da
empresa está numa sala dos fundos, onde
cinco funcionários controlam as ativi-
dades dos 40 inspetores do IBD, que ope-
ram em diversas regiões do Brasil. Todos
receberam treinamento em Botucatu e
dominam o rigoroso manual que define o
que pode ser feito e o que é proibido na
produção de alimentos orgânicos. Logo
que um candidato a receber o selo de qua-
lidade orgânica se inscreve no IBD, um
inspetor é enviado à propriedade. Amos-
tras da terra são encaminhadas a um la-
boratório certificado de acordo com os
padrões europeus para verificar se estão
contaminadas com resíduos de adubos
químicos ou agrotóxicos. “O inspetor
também examina a condição das matas
ciliares, a proteção dos mananciais e se os
filhos dos trabalhadores freqüentam a es-
cola, entre as centenas de itens que deve

         da agr icu l tura orgân ica bras i le i ra ,  um negóc io em processo de prof iss iona l i zação

Sommer Andrey
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Produtores orgân icos que vendem para os ex igentes mercados do Pr ime iro Mundo

avaliar”, explica Alexandre Harkaly, vice-
presidente executivo da certificadora.

Resíduos Com tanto rigor, a transição pa-
ra a atividade orgânica não é imediata.
Relações trabalhistas têm de mudar e os
resíduos do sistema tradicional deposita-
dos no solo têm de ser eliminados, o que
exige um período de transição de 12 me-
ses para as culturas anuais e 18 meses para
as perenes, como as frutíferas, segundo in-
forma Harkaly. Na Europa, o período de
transição pode durar até três anos. O can-
didato a produtor orgânico paga uma taxa
de matrícula, que varia de 300 a 5 mil
reais, de acordo com o faturamento da
propriedade ou empreendimento, e uma
anuidade, além da taxa para cada certifi-
cado de venda de produção, que pode ser
de até 1% do valor da fatura. Entre os
3.141 produtores certificados pelo IBD,
90% são produtores de pequeno porte,
que ocupam 30% da área total inscrita no
instituto. Essa realidade faz com que o
IBD, apoiado pela Associação Brasileira de
Agricultura Orgânica (AAB), estimule a
formação de grupos de produtores. Já
existem 106 grupos inscritos no IBD, que
arcam com o custo de matrícula e certifi-
cação e assim diminuem as despesas para
cada associado, explica Jorge Vailati, ge-
rente de certificação do IBD. Cada um dos
produtores matriculados é visitado pelo
menos uma vez por ano pelos inspetores,
que usam até mesmo equipamentos de
geoposicionamento (GPS, da sigla em in-
glês), por exemplo, para demarcar a po-
sição de colméias colocadas em áreas na-
tivas e assegurar que não existam culturas
convencionais, aditivadas com agrotó-
xicos, a menos de 3 quilômetros de distân-
cia. A comprovação é feita com o uso de
fotos da região tiradas por câmaras fo-
tográficas instaladas em satélites.

O relatório de inspeção passa por uma
rigorosa triagem na sede do IBD, onde
existe uma equipe de 25 pessoas, que
acompanha desde as inspeções até as ven-
das de lotes de produtos orgânicos.A cada
transação é emitido um certificado, mes- Jorge Vailati com produtos certificados e a sala de controle dos inspetores
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mo que seja 1 quilo de semente de soja
orgânica enviada como amostra a um im-
portador da Europa. A maioria dos pro-
dutos com o selo IBD vai para os super-
mercados dos países desenvolvidos. O
controle de qualidade dos relatórios feitos
pelos inspetores é de responsabilidade do
departamento chefiado por Jackson Teruo
Ota, que entrou no IBD em 1999, logo de-
pois de ser formar na Escola de Agronomia
Luiz de Queiroz,em Piracicaba,no interior
de São Paulo. Se não atender ao padrão in-
ternacional, o inspetor poderá ser cha-
mado para a realização de um curso de re-
ciclagem ou ter sua atividade suspensa.

Os inspetores acompanham todo o
percurso dos alimentos, do local de pro-
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dução até o processo de embalagem final,
pois as certificadoras têm a responsabili-
dade de permitir o rastreamento dos pro-
dutos até sua origem. O inspetor respon-
sável pelo projeto informa a quantidade de
produto orgânico disponível em cada lote
e as vendas são acompanhadas até que o
estoque acabe. Um certificado de tran-
sação é emitido para cada operação e es-
pecifica quem vendeu, qual quantidade e
a origem, e quem é o comprador, conta
Karin Lapetura, responsável por essa área
no IBD. Quando o produto é industria-
lizado, todo o processo, até a embalagem,
é monitorado pelo IBD, que garante a
qualidade ao colocar seu selo no produto.
As maiores exigências vêm dos importa-

dores da Europa, dos Estados Unidos e do
Japão.“Quem vende para esses mercados
tem de contar com a possibilidade de não
receber pelos primeiros lotes entregues,
pois o IBD garante a qualidade orgânica,
mas o comprador pode não aceitar o lote,
como aconteceu com uma carga de café
enviada a Portugal, porque o transporta-
dor sujou a sacaria e o produto acabou
sendo vendido como convencional”, con-
ta Harkaly.

Modernização Não há espaço para ama-
dorismo, mas os produtores orgânicos que
vendem para os exigentes mercados do
Primeiro Mundo conseguem preços que
podem ser 50% superiores ao conven-
cional, como no caso do café e do açúcar,
avalia Harkaly. O mercado de orgânicos
está em processo de modernização e os
produtores que exibem muito entusiasmo
e pouca organização tendem a voltar para
o processo convencional, pois na pro-
dução orgânica o custo é maior, é preciso
aprender novas técnicas, a assistência é es-
cassa e cuidados com apresentação das
mercadorias são essenciais. Os próprios
números atestam essa mudança. O vo-
lume de projetos matriculados caiu de 712
em junho de 2003 para os atuais 681, mas
a quantidade dos que mereceram o selo de
qualidade orgânica do IBD passou de 334
para 396 no mesmo período, informa
Vailati. Somente no ano passado, 90 pro-
jetos foram desqualificados ou desistiram
de batalhar pelo selo orgânico.

Embora o mercado de orgânicos mar-
che para a profissionalização, o idealismo
ainda está presente no IBD e convive com
a mais moderna tecnologia. Harkaly con-
ta que pensaram em comprar na Europa
um software de 150 mil dólares para inte-
grar todo o processo interno, da análise
dos relatórios aos certificados de transa-
ção, mas acabaram por contratar o desen-
volvimento no Brasil. Seus funcionários e
fundadores são adeptos da agricultura
orgânica, do conceito de sustentabilidade
ambiental e dos princípios do comércio
justo, em que os direitos sociais de todos

con s eg uem  p r e ço s  50% supe r i o r e s  ao s  c o n ve n c i o n a i s ,  c omo  no  c a so  d o  c a f é

1

2

3

4

5

Não usar adubos químicos solúveis,
agrotóxicos, sementes ou mudas
geneticamente modificadas.

Usar adubação orgânica sob a 
forma de resíduos, como esterco
curtido, vermicomposto de 
minhocas, compostos fermentados,
biofertilizantes enriquecidos com
micronutrientes e cobertura morta.

Usar defensivos naturais, como
biofertilizantes enriquecidos,
enxofre, calda bordalesa e calda
sulfocálcica.

Fazer a rotação e a combinação de
culturas. Implantar sistemas
agroflorestais, com consórcio de
culturas perenes e temporárias.

Respeitar o meio 
ambiente e os direitos sociais 
dos trabalhadores.

Princípios 
da agricultura
orgânica

Fotos Sommer Andrey
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O IBD é f i l iado à Federação Internac iona l  dos Mov imentos de Agr icu l tura Orgân ica,             

A sede do Instituto Elo, no bairro de De-
métria, em Botucatu, atesta o sucesso da agri-
cultura biodinâmica. Há 20 anos, o lugar era
um areião, coberto apenas por capim raquíti-
co. Hoje árvores frondosas sombreiam o prédio
onde são realizados cursos para transmitir os
conceitos de biodinâmica, que se baseia nos
princípios filosóficos do humanista científico
Rudolph Steiner, formulados na década de 20
do século passado. A agricultura biodinâmica
se inspira na antroposofia e propõe que a ter-
ra enfraquecida pelo uso intensivo de agrotóxi-
cos, pela monocultura e pelo desmatamento
seja tratada como um organismo vivo, para
produzir alimentos mais saudáveis preenchidos
pelas forças vitais da natureza. Marcos Ber-
talot, diretor do Instituto Elo e economista for-
mado pela Universidade de Campinas (Uni-
camp), foi um dos pioneiros na criação da fa-
zenda Demétria, onde chegou em 1985, e do

Instituto Biodinâmico de Desenvolvimento Rural
(IBDR), o precursor do Instituto Biodinâmico.

“Nossa missão é formar multiplicadores
dos conceitos da agricultura biodinâmica”, de-
fine Bertalot,“e 1,5 mil pessoas já fizeram nos-
sos cursos desde que demos a partida, em
1987.”O curso básico envolve quatro módulos
de seis dias,com carga horária de 270 horas de
aula, e aborda desde os cuidados com a terra
até a comercialização e a responsabilidade so-
cial dos agricultores biodinâmicos. Em todas as
etapas, as aulas práticas são oferecidas na es-
tação experimental da Associação Brasileira de
Agricultura Biodinâmica (Abab) ou na fazenda
Demétria.Uma pousada e um restaurante, com a
marca Café Some, funcionam no complexo edu-
cacional do Instituto Elo, com capacidade para
abrigar 36 alunos. Mas também estão abertos
para a população do bairro ou para os turistas.

Agora, o Instituto Elo se prepara para des-

centralizar suas atividades e vai levar seus
cursos para agricultores familiares, em con-
vênio com o Ministério do Desenvolvimento
Agrário.“A idéia é fazer cursos de quatro dias
abordando todas as frentes temáticas da biodi-
nâmica”, informa Bertalot.

Quem já atua no campo são os consultores
da Abab, que dá consultoria aos agricultores or-
gânicos.A entidade também é responsável pela
pesquisa e divulgação dos princípios da agri-
cultura biodinâmica. Além de capacitar os pe-
quenos produtores rurais,os consultores estimu-
lam a formação de cooperativas ou grupos para
compartilhar recursos, explica o engenheiro
agrônomo Pedro Jovchelevich,gerente-geral da
Abab. Um dos casos mais bem-sucedidos, conta
Jovchelevich, foi a qualificação de 60 pequenos
produtores rurais da Chapada Diamantina, na
Bahia. O treinamento começou em 2001, com
recursos da Associação Beneficente Tobias e do
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae) e apoio do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, e deu bons resultados.

Prova do sucesso

Marcos Bertalot é um dos pioneiros e hoje dirige o Instituto Elo. A agrônoma Deborah Hermínio pesquisa sistemas agroflorestais, nos quais determinadas árvores são                               
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         ent idade sed iada em Bonn, na A lemanha, que reúne 650 assoc iados em 100 pa íses

que também distribuía lucros para todos
os trabalhadores. Após retornar para o
Brasil, recebi um bônus de 800 francos
suíços como participação pelos meus 12
meses de trabalho”, lembra Harkaly.

Liderança De volta ao Brasil, em 1983,
surgiu a oportunidade de praticar tudo o
que aprendeu num sítio de 25 hectares, de
terra arenosa, baixa fertilidade, coberta por
capim barba-de-bode, nos arredores de
Botucatu.A fazenda Tranca Ferro havia si-
do adquirida em 1974 pela Associação
Beneficente Tobias, de São Paulo, para ser
o primeiro projeto de agricultura bio-
dinâmica no Brasil. Harkaly e Marcos Ber-
talot (leia quadro na pág. 76) assumiram a
liderança do projeto, que, em 1986, rece-
beu o nome de Instituto Biodinâmico de
Desenvolvimento Rural (IBDR) e pro-
movia cursos de biodinâmica, editava
publicações e usava a fazenda como es-
tação experimental para as técnicas que
procurava propagar. Novas áreas foram
compradas pela Associação Tobias e
muitos adeptos do movimento antroposó-
fico adquiriram propriedades em volta da
fazenda, que hoje constituem o bairro
Demétria, onde moram 400 pessoas numa
área de 120 hectares.

A atividade de certificação ganhou es-
paço. Em 1995, o IBDR recebeu o creden-
ciamento da Federação Internacional dos
Movimentos de Agricultura Orgânica
(Ifoam, da sigla em inglês), entidade com
sede em Bonn, na Alemanha, que reúne
650 associados em 100 países. Em 1996 o
instituto foi credenciado pela Demeter In-
ternacional, também na Alemanha, a dar a
certificação de produto biodinâmico. No
entanto, as regras dos credenciadores “exi-
giam dedicação integral dos credenciados
e havia um conflito de interesses com a
atividade de consultoria em agricultura
biodinâmica”, explica Vailati.Assim, o IB-
DR foi desmembrado em três entidades em
1999: as atividades de consultoria e pes-
quisa passaram a ser realizadas pela Asso-
ciação Brasileira de Agricultura Biodinâ-
mica (Abab), o trabalho de formação de

os trabalhadores envolvidos são respeita-
dos. O carioca Harkaly, filho de pai hún-
garo e mãe inglesa, já criticava os profes-
sores quando estudava Agronomia na fa-
culdade Luiz de Queiroz, onde se formou
em 1980. “Eu cresci numa casa com o
quintal dentro da Floresta da Tijuca e não
concordava quando os professores pro-
punham o uso de defensivos agrícolas
proibidos no Primeiro Mundo.”Assim que
se formou, Harkaly tomou o rumo da
Inglaterra, onde foi estudar Agricultura
Biodinâmica na Universidade de Sussex.
Adepto do movimento antroposófico,
criado por Rudolf Steiner, na Áustria, na
década de 20 do século passado, Harkaly
foi praticar o que aprendeu numa peque-
na propriedade de 17 hectares na provín-
cia de Ementhal, na Suíça.“As vacas eram
ordenhadas manualmente, não havia tra-
tores, e a terra, que vinha sendo tratada há
muitos anos como um organismo vivo,
retribuía o cuidado, pois a produção ga-
rantia uma vida próspera ao proprietário,

Os agricultores conseguiram a certificação pa-
ra produtos orgânicos, formaram uma coopera-
tiva neste ano e produzem cerca de 1.000 sa-
cas de café orgânico por safra, que são comer-
cializadas pela Companhia Orgânica de Café.

Desde que começou a funcionar de manei-
ra independente,há seis anos,a Abab já deu con-
sultoria a 1.000 agricultores, com apoio de 40
consultores independentes.A Abab também pro-
duz e comercializa preparados biodinâmicos, fei-
tos com plantas medicinais, minerais e esterco,
usados para revitalizar a terra ou para pulveriza-
ção, que ajudam no desenvolvimento das raízes
das plantas. Uma das frentes de pesquisa da
Abab em Botucatu, explica a engenheira agrô-
noma Deborah Hermínio, envolve os sistemas
agroflorestais,em que determinadas árvores são
plantadas em conjunto com culturas anuais. Nu-
ma das áreas experimentais na fazenda Demé-
tria, destinadas à pesquisa, a leguminosa guan-
du foi plantada em consórcio com a cana-de-
açúcar, pois ajuda a extrair da atmosfera o ni-
trogênio vital para o crescimento das plantas.

                            plantadas junto a culturas anuais,  dividindo o mesmo terreno

Fotos Sommer Andrey
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A  Austrá l i a  é  o  ma ior  produ tor  mund ia l  de  orgân icos,  com uma área p lantada de

Usda e da Ifoam. Conseguir o credencia-
mento não foi tarefa fácil, detalha Paul
Espanion, agrônomo alemão de Colônia,
que está no IBD desde 1998.“O processo
de credenciamento na Ifoam durou dois
anos. Inspetores estiveram aqui e fizeram
auditorias na sede e em nossas atividades
de campo”, relata Espanion. A empresa
preparou um rigoroso manual de proce-
dimentos, com normas para todas as fases
da produção de orgânicos. Além disso, a
Ifoam realiza auditorias anuais aqui no
Brasil. A responsabilidade das empresas
certificadoras é maior, pois as normas de
classificação de produtos orgânicos va-
riam de um lugar para outro. “O uso de
enxofre em alimentos é permitido na
União Européia, mas proibido nos Esta-
dos Unidos”, conta Vailati.

O quadro de inspetores do IBD inclui

agrônomos, veterinários, engenheiros flo-
restais e de alimentos. São profissionais
autônomos, que recebem por horas de tra-
balho, mas todos passam por um rigoroso
curso de formação em Botucatu, com du-
ração de dez dias, no qual aprendem as
normas e os procedimentos de certifi-
cação por produto. Na fase seguinte, o
candidato tem de bancar seus custos para
acompanhar um inspetor experiente du-
rante algumas visitas. Uma vez aceito nos
quadros do IBD, as três primeiras ins-
peções são monitoradas pelo veterano.
Anualmente participam de reuniões e re-
ciclagem em Botucatu. O manual de qua-
lidade do IBD é minucioso. Entre cente-
nas de itens, define áreas mínimas de pas-
tos para bovinos, determina que a quali-
dade da água usada seja monitorada, co-
bra obediência ao Código Florestal Bra-

técnicos nesse tipo de disciplina foi assum-
ido pelo Instituto Elo. Outra vantagem da
mudança foi a criação de uma empresa de
certificação moderna e eficiente, cujos re-
sultados ajudam a manter a Abab e o
Instituto Elo.A atividade de certificação foi
separada e assim surgiu o IBD na sua for-
ma atual.

Manual Em 2002, o IBD deixa o bairro
Demétria, instala sua sede no centro de
Botucatu e recebe o credenciamento do
Departamento de Agricultura dos Estados
Unidos (Usda, da sigla em inglês) para
produtos orgânicos.Ao mesmo tempo, faz
parceria com certificadoras do Japão para
a concessão do selo orgânico japonês.
Somente duas outras certificadoras em
ação no Brasil, uma norte-americana e
outra argentina, têm credenciamento do

Ota (acima, à esquerda) zela pela qualidade dos relatórios, Paul Spanion responde pelos credenciamentos e Lapetura (lateral, inferior) pelo controle de vendas

Fotos Sommer Andrey
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sileiro, não permite trabalho infantil e que
trabalhadores recebam menos de um
salário mínimo. As normas são pertinen-
tes, até porque os consumidores dos paí-
ses desenvolvidos, especialmente da Eu-
ropa Ocidental, querem ter certeza de que
os direitos sociais dos trabalhadores estão
sendo respeitados e que os princípios da
sustentabilidade ambiental são praticados
nas propriedades orgânicas.

Selo verde Em contrapartida, os produ-
tos orgânicos conseguem preços mais al-
tos do que os convencionais e passam a
ter acesso a um mercado mundial da or-
dem de 23 bilhões de dólares anuais e que
cresce a taxas de 15% ao ano.Atualmente,
o Brasil exporta cerca de 110 milhões de
dólares por ano, ou 85% da sua produção
orgânica total, calcula Harkaly, do IBD.
Para ele, há espaço para avançar, desde
que os produtores se tornem mais profis-
sionais. O mercado mais maduro é o da
Alemanha, onde a produção de alimen-
tos orgânicos começou há cerca de 80
anos. O governo criou um selo verde em
2001, que já está estampado em 25,4 mil
diferentes produtos.A rede de supermer-
cados Rewe decidiu criar lojas exclusivas
para produtos orgânicos e já existem 450
restaurantes especializados nesse tipo de
alimentação apenas em Berlim, informa
Espanion, do IBD.

A Austrália é o maior produtor mundi-
al de orgânicos, com uma área de 11,3 mi-
lhões de hectares, segundo o levantamen-
to da Fundação de Agricultura e Ecologia
Soel da Alemanha.A Argentina fica com o
segundo posto, com 2,8 milhões de hec-
tares, quase 3,5 vezes superior à área plan-
tada no Brasil.A Argentina está mais avan-
çada porque estabeleceu uma legislação
para produtos orgânicos alinhada com as
normas européias há 15 anos, explica Vai-
lati, do IBD, e assim teve mais tempo para
montar uma estrutura profissional de pro-
dução e distribuição. Além disso, criou
uma entidade específica para promover as
vendas externas de orgânicos, resultado de
uma parceria entre o governo e os produ-

tores.A lei brasileira que normatiza a pro-
dução de orgânicos foi aprovada somente
em dezembro de 2003, mas ainda não foi
regulamentada. Existe a Câmara Setorial
para Agricultura Orgânica, integrada por
representantes da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa), dos
ministérios da Agricultura, Saúde, Meio
Ambiente e Desenvolvimento Agrário,bem
como de organizações não-governamen-
tais, empresas certificadoras e produtores.
Harkaly, do IBD, calcula que as consultas
públicas para discutir os marcos regula-
tórios devem começar até o final deste ano.

Supermercados Enquanto o governo não
define as regras do jogo, grandes redes de
supermercados em operação no Brasil
tratam de ampliar o espaço de venda de
produtos orgânicos. São, atualmente, o
principal ponto-de-venda de orgânicos e
tomaram o lugar das lojas de produtos na-
turais. O Carrefour, por exemplo, lançou a
marca Terra Ativa, específica para produ-
tos orgânicos, inicialmente para vender a
carne bovina de uma fazenda do grupo em
Mato Grosso e a uva produzida em Pe-
trolina, na zona de agricultura irrigada do
rio São Francisco,em Pernambuco,lembra
Arnaldo Eijsink, diretor de agronegócios
do Carrefour Brasil. Atualmente, a linha
também comercializa orgânicos de outros
produtores, desde que atendam aos pa-
drões de qualidade definidos pelo Carre-
four. Uma pesquisa feita com clientes da
rede de supermercados de capital francês,
em outubro do ano passado, mostrou que
existe uma forte demanda potencial pelos
orgânicos. Por isso, 40 lojas situadas em
grandes centros urbanos passam por um
processo de padronização do espaço des-
tinado aos orgânicos.“O cliente encontrará
todas as opções em um único espaço, das
frutas aos industrializados”, informa
Eijsink. A principal motivação dos con-
sumidores é a busca de alimentos sau-
dáveis,pois “a procura cresce quando saem
notícias sobre a febre do frango na Ásia ou
sobre a doença da vaca louca”.

Para Willian La Torre, diretor da Di-

visão de Alimentos do Centro de Vigi-
lância Sanitária da Secretaria de Estado da
Saúde de São Paulo,a contaminação de ali-
mentos, especialmente frutas e hortaliças,
por doses excessivas de agrotóxicos decorre
da falta de controle da venda desses produ-
tos. Harkaly, do IBD, avalia que o contin-
gente de consumidores brasileiros que op-
ta pelos orgânicos aumenta diariamente,
conscientes dos efeitos danosos e cumula-
tivos da ingestão de resíduos de pesticidas,
fungicidas e outros produtos químicos nos
alimentos convencionais que comem.Exis-
te uma forte demanda potencial por or-
gânicos, que somente será atendida se esse
mercado assumir contornos mais profis-
sionais. E não bastam boa vontade e dedi-
cação dos produtores, é preciso que as es-
colas de Agronomia divulguem a agricul-
tura orgânica, os diversos níveis de gover-
no invistam em pesquisa e desenvolvimen-
to e garantam assistência técnica aos pro-
dutores,adverte Harkaly.É tarefa para mais
de uma geração.

11,3 milhões de hectares, e a Argentina vem em seguida, com 2,8 milhões de hectares

Instituto Biodinâmico
www.ibd.com.br

Associação Brasileira de Agricultura
Biodinâmica
www.biodinamica.org.br

Instituto Elo de Economia Associativa
www.elo.org.br

Associação de Agricultura Orgânica
www.aao.org.br

Planeta Orgânico
www.planetaorganico.com.br

Associação Mineira de Defesa do Ambiente
(Amda) - Agroecologia
www.amda.org.br/interna_acoes_
agroecologia.asp

Federação Internacional dos Movimentos de
Agricultura Orgânica (Ifoam)
www.ifoam.org

Organic Farming Research Foundation (OFRF)
www.ofrf.org

Organic Trading and Information Centre
www.organicfood.com

Saiba mais:
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segundo volume de Brasil em De-
senvolvimento trata do “projeto
nacional”. São 15 trabalhos di-
vididos em cinco partes: o Brasil

no mundo, o planejamento, a educação, o
trabalho e, como consolo para o não-de-
senvolvimento, a solidariedade. José Luís
Fiori trata dos espaços em disputa pelo
Brasil num cenário mundial em mudança.
Ele faz boas digressões históricas, mas re-
vela recaídas acadêmicas ao falar de “utopia
globalitária”e ao interpretar o mundo não
a partir dos dados da realidade, mas atra-
vés de modelos oferecidos por colegas uni-
versitários. Países como o Brasil teriam de
aceitar o “imperialismo voluntário da eco-
nomia global”ou correr o risco de enfren-
tar uma “luta duríssima”contra as institui-
ções do consenso de Washington. Ele acha,
por exemplo, que a era FHC fez o Brasil
retroceder à situação do século XIX (até
1930) e que a atual coalizão de esquerda do
“projeto popular de democratização do
desenvolvimento”pode ter sucesso se mo-
bilizar o povo e obrigar as elites a se volta-
rem para dentro.

O diplomata Clodoaldo Hugueney tra-
ta da coerência entre as agendas interna e
externa de desenvolvimento, mas os argu-
mentos não diferem muito do discurso ofi-
cial do Itamaraty.A “agenda do desenvolvi-
mento”, empurrada sobretudo por Brasil e
Índia, combina inserção moderada nos cir-

cuitos globais com uma demanda por no-
vas formas de distributivismo Norte-Sul.
Ele parece favorecer as posições da ONGs
do Fórum Social Mundial, mas concede
em que o único princípio válido é o de um
enlightened self-interest. É o que vêm prati-
cando a China e a Índia, muito pragmáti-
cas nesse sentido.

A parte sobre planejamento traz con-
tribuições de Eli Diniz (sobre sua dimen-
são político-democrática), de Hélio Jagua-
ribe (um determinismo fatalístico sobre as
chances do Brasil na nova ordem imperial),
de Cândido Grzybowski (as utopias con-
traditórias do Fórum Social Mundial) e de
Ivan da Costa Marques (sobre a tentativa de
clonagem de computadores Apple pela
Unitron, nos anos 80). Apenas esta última
traz algo concreto,ao discutir as relações en-
tre propriedade intelectual e políticas públi-
cas, mas ainda assim pratica o velho ma-
niqueísmo dos colonizadores-colonizados
ao tratar das possibilidades de inovação tec-
nológica nesta nossa “periferia”.

Simon Schwartzman prega um salto
qualitativo na educação como condição
para a superação do atraso. A ineficiência
institucional é um fato, como confirma
Vanilda Paiva:“Errar é um luxo que já não
nos podemos permitir”.A despeito da im-
portância do problema, o Brasil persiste no
erro, e isso não tem nada a ver com a cha-
mada “privatização do ensino superior”.

Na parte seguinte, João Saboia traça um
quadro do que seria um mercado de tra-
balho desejável, feito de oito condições
ideais do lado da oferta e da demanda de
mão-de-obra. A evolução foi positiva em
alguns aspectos (escolarização, mas ainda
precisa melhorar) e negativa em outros
(desemprego, o que requer crescimento).
Marcelo Neri se ocupa da questão da desi-
gualdade no Brasil, uma das maiores do
mundo. O quadro é trágico e basta citar:“A
maior parte das políticas adotadas não mi-
ra nos desvalidos; as que miram não acer-
tam o alvo; quando acertam, não propor-
cionam efeitos duradouros”.

A última parte, sobre a solidariedade, é
algo impressionista, recomendando auto-
gestão e cooperativas para uma economia
complexa como a brasileira.É como aplicar
band-aid em feridos graves: pode até con-
fortar a consciência dos aplicantes,mas não
ajuda muito os assistidos.Curioso que num
livro que trata de instituições e políticas,re-
sultante de um seminário conduzido já no
nouveau régime, nenhum trabalho tenha
feito uma avaliação do papel do Estado e
suas “políticas desenvolvimentistas”, a des-
peito de a expressão figurar em nove entre
dez discursos dos dirigentes de plantão.Tal-
vez porque o balanço não seria muito oti-
mista, evidenciando os passos erráticos do
Leviatã econômico, um personagem que se
situa entre o bêbado e o equilibrista.

Paulo Roberto de Almeida
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Balanço das políticas 
de desenvolvimento

Brasil em Desenvolvimento 
(2 volumes) – Instituições, políticas e sociedade
Ana Célia Castro,Antonio Licha, Helder Queiroz
Pinto Jr. e João Saboia (orgs.)
Civilização Brasileira, vol. 2, 392 p., R$ 62,00

ESTANTE
livros e publicações
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riado em 1988 com o objetivo de
oferecer propostas concretas para
a modernização da sociedade
brasileira, o Fórum Nacional, or-

ganizado pelo Instituto Nacional de Altos
Estudos (Inae) com apoio do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), con-
grega cerca de cem dos principais economis-
tas, sociólogos e cientistas políticos do país.
O fórum promove anualmente um encon-
tro em que temas como modernidade e po-
breza, estabilização, crescimento e reformas
são debatidos. Os principais estudos apre-
sentados são publicados.

Como resultado do XVI Fórum Nacio-
nal (2004) foi lançado o livro Economia do
Conhecimento,Crescimento e Inclusão Social,
que aborda questões como a utilização dos
novos mecanismos de mercado de capitais
para viabilizar o crescimento sustentado e
examina como, com uma nova política in-
dustrial e tecnológica, será possível assegu-
rar superávits na balança comercial. A pu-
blicação traz textos dos economistas Afonso
Celso Pastore, Antonio Barros de Castro e
Raul Veloso, do representante do Banco
Mundial no Brasil, Vinod Tomas, do em-
presário Eugênio Staub, do antropólogo
Rubem César Fernandes e dos ministros
Márcio Thomaz Bastos e Nelson Jobim.

Lia Vasconcelos
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Irmãos distantes

Foco na
inclusão social

uarani, tupiniquim, xavante e
ticuna, entre outras etnias,
povoam o primeiro livro da
coleção Áreas de Inovação, lan-

çada pelo Programa de Gestão Pública e
Cidadania da Fundação Getulio Vargas
(FGV). Impressa em papel reciclado e
colorido, a obra apresenta 14 iniciativas
bem-sucedidas no difícil caminho de re-
cuperação da cultura e da qualidade de
vida das tribos indígenas. Os projetos es-
tão espalhados por todos os cantos deste
imenso país, desde o extremo norte, na
fronteira com a Venezuela, até a região
Sul, no Paraná, como se pode ver num
dos numerosos mapas explicativos. E
também abrangem diversas áreas de
atuação, tais como saúde, habitação,
meio ambiente e economia. Mas todos
têm um ponto em comum: o resgate da
identidade perdida de populações indí-
genas brasileiras. Seja por meio de esco-
las bilíngües, seja pelo uso de medica-
mentos naturais, seja pelo cultivo de
plantas nativas, os programas seleciona-
dos pela FGV procuram mostrar que é
possível reencontrar a harmonia e o
bem-estar ainda que passados cinco
séculos do maior choque cultural (e físi-
co) que alguma civilização já sofreu.

Para que o leitor perceba a dimensão
e a importância das ações, há breves per-
fis de cada uma das etnias envolvidas.
Assim, o livro deixa de ser uma obra ex-
clusivamente voltada para a gestão pú-
blica e se torna um pequeno compêndio
de história nativa do Brasil. Todas as ini-
ciativas foram premiadas pelo Programa
de Gestão Pública e Cidadania da FGV,
criado em 1996, que laureia as inovações
postas em prática não só por governos
estaduais e municipais, como também as
promovidas pelas lideranças dos povos
indígenas. Das 14 experiências relatadas,
apenas três foram organizadas por go-
vernos formais, todas as restantes são
fruto do trabalho de organizações repre-
sentativas dos índios, muitas vezes com

apoio de entidades internacionais, como
a norueguesa Rainforest Foundation e a
famosa World Wildlife Fund (WWF),
nascida na Suíça. Conhecer os projetos
publicados no livro é uma viagem ao
profundo Brasil, muito distante da reali-
dade das grandes capitais, porém con-
vivendo com problemas parecidos: fo-
me, falta de atendimento à saúde, alcoo-
lismo, degradação do meio ambiente, má
qualidade da educação, enfim os males
que cercam a pobreza. Porém, esses gru-
pos, isolados cultural e territorialmente,
e com pouquíssimos recursos, mostra-
ram que a vontade de superar os obs-
táculos, muitas vezes, é a única condição
necessária para fazê-lo. O próximo nú-
mero da coleção será dedicado aos con-
sórcios municipais e ainda não tem data
para ser lançado.

Andréa Wolffenbüttel

Texto integral disponível na Internet no endereço http://inovan-

do.fgvsp.br/conteudo/publicacoes/publicacao/indigena/index.cfm

Economia do Conhecimento,
Crescimento e Inclusão Social
João Paulo Reis Velloso (coordenador),
José Olympio Editora, 2004, 756 p., R$ 75,00

Na Trilha da Cidadania 
Iniciativas para a promoção dos direitos 
das comunidades indígenas
Programa Gestão Pública e Cidadania
Hélio Batista Barboza e Silvia Craveiro (orgs.)
Fundação Getulio Vargas, 2004, 212 p.
Distribuição gratuita
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Células-tronco

Coração ligado

Neurociência

Arquitetura misteriosa
O funcionamento da mente hu-

mana permanece como um dos
grandes mistérios para a ciência.
Agora, uma equipe de pesquisado-
res da fabricante de computadores
IBM e da Escola Politécnica Federal
de Lausanne, na Suíça, anunciou
que vai construir um modelo com-
putacional detalhado dos circuitos
do neocórtex, que constitui 85% da
massa cinzenta. O projeto ganhou o
nome de Cérebro Azul porque vai
utilizar o supercomputador Blue
Gene, da IBM, para fazer as simu-
lações em nível molecular buscan-
do desvendar os processos do pen-
samento, da percepção e da me-
mória.Além de descobrir como tra-

balha a mente, os cientistas espe-
ram entender mais sobre as falhas
que provocam o autismo, a es-
quizofrenia e a depressão. A expe-
riência será feita no Instituto Cé-
rebro e Mente, instalado dentro da
Escola Politécnica, que conta com
a maior base de dados do mundo
sobre a microarquitetura do neo-
córtex. Durante dois anos, os estu-
diosos confeccionarão um modelo
tridimensional recriando os pro-
cessos eletroquímicos que ocorrem
no interior do cérebro. “Estamos
lançando a mais ambiciosa pesqui-
sa já realizada no campo da neuro-
ciência”, garante Henry Markran,
um dos coordenadores do projeto.

Desde o mês passado o Brasil está pro-
movendo o maior estudo mundial de tratamen-
to de problemas cardíacos com células-tronco.
Seiscentos pacientes vão receber doses de
suas próprias células-tronco, extraídas da
medula, processadas e injetadas no coração. O
objetivo da pesquisa é desenvolver nova tera-
pia contra doenças como infarto agudo do
miocárdio, isquemia crônica, cardiomiopatia
dilatada e mal de Chagas. Os trabalhos são

coordenados pelo Instituto Nacional de Car-
diologia Laranjeiras (INCL), do Rio de Janeiro,
e envolvem 33 unidades em nove estados. De
acordo com Antônio Carlos Campos de Carva-
lho, chefe do Departamento de Ensino e Pes-
quisa do INCL, caso a pesquisa demonstre a
eficiência da terapia, o Sistema Único de
Saúde poderá passar a aplicar o novo trata-
mento. Os resultados serão divulgados em, no
mínimo, três anos.

CIRCUITO
ciência&inovação

Software

Estrada musical
Quase todas as pessoas já se

imaginaram, pelo menos uma vez,
com a batuta na mão, regendo uma
orquestra. Um novo software, de-
senvolvido pela Universidade da
Califórnia, vai permitir que qual-
quer um conduza um grupo de mú-
sicos profissionais. Não é neces-
sário saber ler a partitura, mas é
preciso ser bom motorista. Isso
mesmo. O programa substitui a
batuta e o pentagrama pelo volan-
te e pelos pedais de um carro, fa-
zendo com que o usuário “dirija”a
música. A pesquisadora Elaine
Chew, que idealizou o programa, é
pianista. Ela queria que todos
pudessem vivenciar as mesmas
emoções sentidas por um músico
ao interpretar uma melodia.“Nem
todo mundo consegue tocar um
instrumento, mas quase todos con-
seguem dirigir um carro.Utilizando
essa interface familiar, é possível
tornar acessível a não-especialis-
tas as sensações experimentadas
por músicos de alto nível”, diz
Chew.A peça utilizada na primeira
versão do software é a Dança
Húngara n.º 5, de Brahms, esco-
lhida por intercalar trechos de
grande velocidade com outros de
extrema leveza. O programa só de-
verá chegar ao mercado dentro
de dois anos. Aqui no Brasil, o
Laboratório de Sistemas Integrá-
veis da Universidade de São Paulo
também desenvolveu um software
destinado a aproximar os leigos
ao universo da música. No caso
específico, os pequenos leigos. O
programa Editor Musical, confec-
cionado em 2002, como uma de-
fesa de mestrado em engenharia
elétrica, introduz as crianças, pas-
so a passo, no mundo da música
clássica e permite que elas com-
ponham peças musicais com base
em escolhas bem simples. Quem
quiser brincar é só acessar o site
www.edumusical.org.br.

Proteção química

Vestido 
para matar

O Centro de Ciências e Enge-
nharia Biomolecular, do Laborató-
rio de Pesquisas da Marinha norte-
americana, anunciou a criação de
um novo revestimento para roupas
capaz de destruir pesticidas e ou-
tros agentes químicos.Ao contrário
dos tecidos protetores existentes,
nos quais a borracha ou outro pro-
duto sintético é ensanduichado en-
tre camadas, o novo material banha
cada uma das fibras individual-
mente antes que elas sejam teci-
das. O resultado são roupas mais
leves, mais seguras e não sujeitas
a vazamentos. O revestimento ativo
é uma película extremamente fina,
com cerca de 500 nanômetros de
espessura, contendo enzimas que
destroem toxinas químicas. Além
das roupas, a nova criação servirá
para filtros de purificação de água
e equipamentos para limpeza de
vazamentos químicos.

Fotos divulgação
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Astronomia

Planetas mais além
O Brasil acaba de formalizar

sua participação na missão espacial
francesa Corot, cujo nome deriva das
iniciais das palavras Convection,
Rotation et Transit planetáires.O ob-
jetivo do empreendimento é o estu-
do das vibrações das estrelas e a lo-
calização de planetas fora do sis-
tema solar, especialmente os telú-
ricos. A parceria inclui a presença
de cientistas brasileiros nas equipes
de desenvolvimento de software e de
interpretação das informações. Um
dos compromissos do Brasil será
coordenado pelo Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (Inpe) e con-

sistirá na recepção de dados do ar-
tefato espacial por uma antena lo-
calizada em Alcântara (MA), funda-
mental para o melhor aproveitamen-
to da missão.“Antes, iríamos obser-
var 40 mil estrelas; agora, serão 60
mil, o que aumenta ainda mais a
chance de descobrirmos planetas”,
ressalta o presidente do Comitê Co-
rot-Brasil, Eduardo Janot, do Instituto
de Astronomia, Geofísica e Ciências
Atmosféricas (IAG) da Universidade
de São Paulo (USP). A outra antena
de recepção estará em Madri, na Es-
panha. O lançamento do telescópio
Corot está previsto para julho do

ano que vem. Ele deve manter con-
tato com a Terra por, pelo menos,
dois anos e meio. As instituições
brasileiras ligadas ao projeto são o
Inpe, o Observatório Nacional, o
Laboratório Nacional de Astrofísi-
ca, as universidades federais de
São Paulo (USP), do Rio Grande do
Norte (UFRN), de Minas Gerais
(UFMG), do Rio de Janeiro (UFRJ),
de Santa Catarina (UFSC), do Rio
Grande do Sul (UFRGS), e as uni-
versidades estaduais de Feira de
Santana (UEFS) e de São Paulo
(Faculdade de Engenharia de Gua-
ratinguetá/Unesp).

Robótica

Mão amiga

De todos os desafios enfrenta-
dos pela indústria de robôs, o de-
senvolvimento de um equipamento
que possa substituir a mão humana
é o maior deles. No mês passado, a
britânica Shadow Robot Company
anunciou que está colocando à
venda a Dexterous Hand (“mão ha-
bilidosa”, em inglês), um complexo
robô, apresentado há quatro anos,
mas que só agora conseguiu ser
produzido em escala comercial. A
mão artificial é acionada por mús-

culos de ar, também comercializa-
dos pela Shadow, e controlada por
válvulas pneumáticas. A principal
aplicação do invento é no setor de
reabilitação humana, mas ele tam-
bém pode ser usado em pesquisas
e na indústria, tanto na linha de
montagem quanto no teste e manu-
seio de produtos perigosos. Em sua
home page, a fabricante informa
que só tem condições de fornecer
um número pequeno de mãos e não
faz menção nenhuma ao preço.

Pirataria

Combate legal
Parceria entre o governo fede-

ral e a Sun Microsystems, criado-
ra da linguagem Java, apresenta
uma proposta diferente de com-
bate à pirataria: capacitar jovens
como técnicos em software livre.
De acordo com levantamento real-
izado pelo governo, a maioria dos
que utilizam programas piratas
são pequenos comerciantes ou
usuários domésticos. Eles apelam
para o recurso ilegal por causa
do alto preço das licenças, por
desconhecimento em relação ao
software livre e por falta de profis-
sionais para dar suporte ao sis-
tema operacional GNU/Linux. Com
o projeto “Técnico Cidadão – Re-
de Livre de Jovens Empreendedo-
res contra a Pirataria”, o governo
pretende formar profissionais que
reduzirão a pirataria legalizando
os computadores de seus clientes
com softwares livres. Na primeira
fase serão abertas 500 vagas
para estudantes interessados, dis-
tribuídas entre São Paulo (200),
Rio de Janeiro (100), Brasília
(100) e Porto Alegre (100).

Química

Nada se perde
As milhares, talvez milhões,

de garrafas plásticas de refrige-
rante que são jogadas fora diaria-
mente podem ter um fim mais no-
bre: ser transformadas em óleo lu-
brificante de altíssima qualidade
para automóveis.Os pesquisadores
da Universidade do Kentucky, tra-
balhando em parceria com fun-
cionários da Chevron, antiga Che-
vronTexaco, conseguiram um pro-
cesso comercialmente viável para
aproveitamento das embalagens
conhecidas como PET (polietileno
tereftalato). De toda a matéria-pri-
ma que eles utilizaram, 60% pôde
ser transformada em um produto
adequado à lubrificação de mo-
tores e transmissões de veículos.
O maior feito dos estudiosos foi
conseguir provar que o óleo fa-
bricado com plástico tem o mes-
mo nível de qualidade daquele
que é extraído do gás natural. Os
resultados da experiência serão
publicados na próxima edição de
Energy & Fuels, informativo edita-
do pela Sociedade Norte-Ame-
ricana de Química.

Em um ano, 

o acesso das

classes D e E 

à Internet subiu

de 7% para

11%, conforme

pesquisa do Ibope
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A Bolívia empossou seu novo presidente de-
pois de mais uma renúncia, a segunda em um pe-
ríodo de três anos. Um dos mais pobres países
da América Latina, ela é responsável pela ter-
ceira maior plantação de coca do mundo, per-
dendo apenas para Colômbia e Venezuela. Os
“cocaleros” costumam ter papel relevante nas
crises políticas e muitos analistas os conside-
ram “massa de manobra”do narcotráfico. O pro-
blema se repete ciclicamente porque o governo

não encontra uma alternativa de trabalho para a
população. A recente descoberta de uma reser-
va gigante de gás natural, em vez de melhorar
a situação, acabou trazendo novos protestos
daqueles que não aceitam a exploração por paí-
ses estrangeiros. Mesmo assim, a balança co-
mercial boliviana se salva graças ao gás natu-
ral, que é vendido, sobretudo, para o Brasil.Veja
abaixo alguns números que resumem o quadro
socioeconômico do nosso vizinho.

É a palavra formada pelas iniciais da
expressão em inglês Earnings Before
Interest Rates, Taxes, Depreciation and
Armotization. Em português seria Lucro
Antes dos Juros, Imposto de Renda,
Depreciação e Amortização, por isso
alguns economistas apreciadores da 
língua nacional preferem chamar o 
indicador de Lajida, mas o nome que 
vingou foi mesmo Ebitda. Como é fácil
deduzir, ele aponta a geração operacional
de caixa da empresa, isto é, o quanto a
companhia gera de recursos apenas com
a sua atividade, sem levar em consideração
os efeitos financeiros e tributários.
O indicador surgiu no mercado 
norte-americano na década de 70 e logo
ganhou notoriedade porque servia para
medir quanto tempo seria necessário
para que uma empresa, com grande 
volume de investimento em infra-estrutura,
viesse a prosperar.Ao desconsiderar os
juros dos recursos financiados e a 
depreciação dos ativos, era possível 
projetar o desempenho futuro do negócio
levando-se em conta só a operação da
firma. Com o passar dos anos, o Ebitda
popularizou-se e, atualmente, é 
considerado o melhor indicador para
avaliar simplesmente o fluxo de caixa das
empresas. Porém, há quem critique o
Ebitda como principal bússola para os
investidores, sobretudo depois do 
escândalo da WordlCom, que admitiu ter
maquiado seu balanço jogando despesas
operacionais na conta de investimentos
de capital, exatamente para manipular o
resultado do Ebitda. Mesmo assim, as
empresas e os analistas continuam dando
importância e destaque ao indicador.

O que é?

EBITDA

População em 2004

8,9 milhões 

64% da população

estava abaixo da linha 

de pobreza em 2004

A Bolívia responde por

9% da área de cultivo 

de coca no mundo
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Quem inova fatura mais

Indústria 

As empresas que inovam mais faturam mais,
pagam melhor e apresentam vantagens competiti-
vas. Essa é a principal conclusão de um amplo es-
tudo elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada (Ipea) traçando o perfil da indústria
brasileira em relação à inovação tecnológica. O te-
ma está dividido em 17 capítulos que analisam des-
de a quantificação das firmas quanto à estratégia

de inovação adotada até as conseqüências dessa
postura em relação ao mercado exterior, à geração
de empregos e à localização das empresas.Os grá-
ficos e as tabelas mostrados abaixo foram extraídos
do primeiro capítulo da pesquisa, chamada “Inova-
ções, padrões tecnológicos e desempenho das fir-
mas industriais brasileiras”, organizada pelos dire-
tores José Alberto De Negri e Mário Sérgio Salerno.

REPARE: as empresas que inovam e diferenciam seus produtos são apenas 1,7% do universo pesquisado, porém respondem por mais
de um quarto do faturamento total. Já as empresas que fabricam produtos padronizados são 21,3% do grupo, detêm mais de 52% do
faturamento e são responsáveis por quase a metade dos empregos. As empresas que não diferenciam seus produtos e têm produtivi-
dade menor são a imensa maioria, 77,1%, mas geram somente 11,5% do faturamento.

REPARE: as empresas que inovam empregam mais, faturam mais, pagam melhores salários, e seus trabalhadores têm produtividade
mais alta, estudam mais e permanecem mais tempo no emprego.

Inovam e diferenciam produtos Fabricam produtos padronizados

Critérios 
de classificação 
das empresas

• Firmas que inovam e diferenciam pro-
dutos são aquelas que realizaram inova-
ção para o mercado e obtiveram acrés-
cimos acima de 30% no preço de suas
exportações quando comparadas com
as demais exportadoras brasileiras do
mesmo produto.
• Firmas especializadas em produtos
padronizados são aquelas cuja estraté-
gia competitiva impõe que o foco de
sua atuação seja a redução de custos,
em vez da criação de valor, como na
categoria anterior. Inclui as exportado-
ras que não estão no grupo anterior e
as não-exportadoras que apresentam
eficiência igual ou maior do que as
que exportam. Tendem a ser atualiza-
das do ponto de vista operacional, da
gestão da produção, gestão da quali-
dade de conformação e logística, que
são imperativos para a sustentação de
custos baixos.
• Firmas que não diferenciam produ-
tos e têm produtividade menor: todas
as empresas que não se enquadram nas
categorias anteriores. De um modo ge-
ral, engloba as tipicamente não-expor-
tadoras, menores, que podem, inclusive,
inovar, mas são menos eficientes nos
mais variados sentidos.

Estratégias competitivas 

adotadas pelas firmas na

indústria brasileira (2002)

Inovam e diferenciam produtos 545,9 135,5 74,1 1.254,64 9,13 54,09

Especializadas em produtos padronizados 158,1 25,7 44,3 749,02 7,64 43,90

Não diferenciam produtos e têm produtividade menor 34,2 1,3 10,0 431,15 6,89 35,41

Características da indústria de acordo com suas estratégias de inovação 

Setores com maior número 

de empresas que inovam (2000)

Em que aplicam seus recursos as

empresas industriais que inovam (2000)

Participação no número de empresas, 

no faturamento e nos empregos para cada 

categoria de empresas industriais (2000)

Produtividade Escolaridade 
Número Faturamento média do Remuneração média dos Tempo médio

médio de médio trabalhador média empregados no emprego
Estratégia empregados (R$ milhões) (R$ mil) (R$/mês) (anos) (meses)

Fonte:“Inovações, padrões tecnológicos e desempenho das firmas industriais brasileiras”, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 

Part. no número de empresas
Part. no faturamento total das empresas
Part. no número de empregos

Inovam e diferenciam produtos
Especializadas em produtos padronizados
Não diferenciam produtos e têm 
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Fiquei muito entusiasmada
com a reportagem sobre o Parque
dos Idosos. É a primeira vez que
vejo uma iniciativa que leva a
sério o Estatuto do Idoso. Só
lamento que a iniciativa beneficie
apenas uma pequena parcela da
população e justamente aqueles
com melhores condições socioe-
conômicas.

Julieta Campos
Pediatra

Campinas – SP

Quero propor que Desafios
faça o que quase nenhum órgão
de imprensa faz: acompanhar o
desenrolar dos assuntos que apre-
senta.A revista mostra muitas ini-
ciativas do governo, mas eu
gostaria de saber se as boas in-
tenções se transformam, de fato,
em resultados concretos. Sugiro
que, daqui a um ano, seja feita no-
vamente uma reportagem sobre a
Rede Brasil de Tecnologia para
verificar se os contratos foram
cumpridos e se houve realmente
substituição de importações.

Bernardo Negrão Lara
Administrador 

de empresas
Rio de Janeiro – RJ

Estou gostando muito da série
de reportagens sobre os Objetivos
do Milênio. Sei que muitos criti-
cam as metas por achar que dei-
xaram de lado questões impor-
tantes, mas acho que elas já atingi-
ram o alvo simplesmente por ter
chamado a atenção para os pro-
blemas e por ter estimulado as
pessoas a cobrar dos governantes
atitudes para mudar a situação. Se
conseguirmos cumprir os Obje-
tivos, não teremos um país per-
feito, mas seguramente teremos
um país muito melhor.

Georgina Maurícia Freitas
Professora

João Pessoa – PB

Parabéns pela inteligente entre-
vista com a professora Berta Be-
cker, na edição de junho de 2005.
Finalmente pude ler opiniões coe-
rentes e inteligentes sobre a con-
servação e a não-preservação da
Amazônia, com sua exuberante
floresta, habitada por gente. Es-
tamos cansados de opiniões de
pessoas que propõem o preserva-
cionismo como solução. São po-
bres de idéias. Só criticam e proi-
bem. Excelente trabalho! 

Raimar da Silva Aguiar 
Vice-presidente da

Federação das Indústrias do
Estado do Amazonas (Fieam)

Manaus – AM

A reportagem “Promessas e
Incertezas” reflete bem o imbro-
glio em que o governo se meteu
com a mal conduzida privatização
do setor elétrico. Agora, qualquer
erro poderá ser fatal e nos deixar
às escuras.

Mércio Roberto Carrilho 
Curitiba– PR
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Acesse o conteúdo da revista Desaf ios do Desenvolvimento no endereço:

www.desafios.org.br

Enquete
Desafios perguntou aos leitores que visitam sua home page

se eles acham que a exploração sustentável é o caminho para
conservar a floresta Amazônica, assunto abordado em nossa
edição passada. Leia algumas respostas.

A questão não é simples as-
sim. Uma vez iniciada a explo-
ração sustentável,o mercado de-
mandará mais e mais produtos
ditos sustentáveis, o que vai se
tornar novamente um mercado.
Até agora, pouco se sabe a res-
peito desse possível efeito futuro.
Aí entra a importância da valo-
ração econômica do meio am-
biente, e não essa que é feita
atualmente,com viés puramente
economicista. O importante é
enfrentar o problema como faz a
professora Berta, e não tratar o
tema como um tabu, como fa-
zem os adeptos da conservação
da natureza a qualquer preço.

Carla Maria Teixeira 
São Paulo – SP

Concordo com a sra. Berta
Becker quando diferencia con-
servar de preservar a floresta
Amazônica. E é preciso conser-
var, explorar sem destruir, pois,
se o Brasil não o fizer de forma
que obtenha retornos para o
próprio país, o chamado inves-
timento interno, tem muita
gente a fim de fazê-lo de forma
destrutiva.

Kelly Franciane Zanin
Bady Bassit – SP

Diante das dinâmicas esta-
belecidas e implementadas pelo
atual estágio do sistema capi-
talista é necessário que a socie-
dade como um todo se empe-
nhe na educação das comuni-
dades amazônicas e na sistema-
tização de ações que direcio-
nem o desenvolvimento sus-
tentável das comunidades ribei-
rinhas como meio de garantir a
sobrevivência humana e natu-
ral da nossa região.

Helio Pena Baio
Melgaço – PA

Sim, a exploração sustentável
é o caminho para a conser-
vação da floresta Amazônica.
Essa exploração deve incluir,
além de produtos de madeira, o
turismo ecológico em bases
que não impactem o meio am-
biente. Porém, deve-se também
valorar os serviços ambientais
que a floresta fornece ao mun-
do, de forma a desenvolver
mecanismos que garantam re-
cursos para a preservação dos
ecossistemas concomitante-
mente ao bem-estar das popu-
lações amazônicas.

Nelson Luiz Wendel
Brasília – DF
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