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do desenvolvimento

Os riscos
da Previdência
Envelhecimento da população, informalidade, desemprego e
fraudes ameaçam o sistema público de aposentadorias, vítima
de um déf icit crescente. Como resolver o problema?
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desafios
do desenvolvimento

A previdência pública é o maior programa de inclusão social do país.

Concede benefícios a 23 milhões de brasileiros, sendo que 19,7 milhões

são aposentados e pensionistas. Tem um poder inegável de alterar a

mancha de pobreza nacional. Por outro lado, impacta diretamente nas

contas públicas. No ano passado, o Instituto Nacional de Seguridade

Social (INSS) sofreu um déficit de 32,7 bilhões de reais, 14,3% superior

ao ano anterior, e que vem crescendo sucessivamente desde meados da

década de 90. Resolver essa questão implica a implantação de medidas

impopulares por parte do governo, como aumentar a idade mínima 

de aposentadoria. Optar por esse tipo de ação pode significar deixar 

de encarar a previdência como instrumento de inclusão, de acordo 

com alguns especialistas. Mas pode também, por outro lado, significar

amadurecimento fiscal e, segundo os defensores da idéia, a criação de

programas específicos para o atendimento dessa parte da população.

Desafios preparou uma reportagem especial sobre o tema para

colaborar com o debate atual.

No começo do governo Lula, foi anunciada a meta de 100 bilhões 

de dólares para as exportações brasileiras, a ser alcançada até o final de 2005.

O alvo já foi atingido e ultrapassado: em agosto, o total de vendas externas

estava na casa dos 111 bilhões de dólares e até dezembro poderá chegar a

114 bilhões. Quais as razões para essa superação? Essa foi a pergunta que

fizemos a vários economistas e representantes do governo e do setor privado

e as respostas podem ser conferidas na matéria Sem Perder o Fôlego.

Também preparamos duas reportagens sobre o setor de tecnologia.

A primeira trata dos obstáculos enfrentados pelo segmento para

conseguir se colocar no mercado mundial de programas de informática.

A segunda mostra o exemplo da Fundação Certi, de Florianópolis, que

funciona como uma das mais bem-sucedidas incubadoras de empresas

de tecnologia e informação.

Por fim, o cardápio desta edição conta ainda com uma entrevista com

Miguel Nicolelis, neurocientista brasileiro que pesquisa nos Estados Unidos

formas de devolver os movimentos às pessoas com problemas sérios de

mobilidade e, também, a última reportagem da série sobre os Objetivos de

Desenvolvimento do Milênio (ODM). Uma ótima leitura para todos!

Maysa Provedello, Editora-Chefe
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Monitor
das reformas

Em razão dos trabalhos das
Comissões Mistas de Inqué-
rito dos Correios e do Men-
salão, os parlamentares não
devem aprovar pontos de
destaque relativos às refor-
mas em tramitação no Con-
gresso Nacional durante o
mês de outubro.
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GIRO
p o r  L i a

V a s c o n c e l o s

Uma estatística estarrecedora foi revelada pela
pesquisa “Competências familiares na atenção às
crianças de até 6 anos”, do Fundo das Nações Unidas
para a Infância (Unicef), realizada com 250 famílias
em oito municípios brasileiros: 90% das crianças es-
tão expostas à violência dentro de casa, já sofreram
alguma agressão física ou verbal ou presenciaram

briga dentro da família. Em uma amostra que
abrangeu comunidades em todo o país, as seme-
lhanças foram surpreendentes.Verificou-se alto con-
sumo de álcool e cigarro durante a gravidez e baixa
duração de aleitamento materno. No Brasil, quase 90
mil crianças perdem a vida anualmente antes de
completar o primeiro ano.

Infância

Tragédia revelada

Os países em desenvolvimento
têm proporcionalmente mais des-
pesas militares do que os ricos. É
o que aponta o Relatório de De-
senvolvimento Humano (RDH)
do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (Pnud)
de 2005. Os dados mostram que
as nações de baixo desenvolvi-
mento humano reservaram, em
média, 4,2% do Produto Interno
Bruto (PIB) para gastos militares
em 2003, enquanto no mesmo
período os países com elevados
indicadores de desenvolvimento
humano desembolsaram o equi-
valente a 1,9% no setor. O RDH

revela que há uma estreita relação
entre pobreza extrema e conflitos
militares – dos 32 países da cate-
goria de baixo desenvolvimento,
22 viveram algum conflito desde
1990. Nesse grupo, a Eritréia, na
África, que está envolvida em
conflitos fronteiriços com a
Etiópia, é o país que mais investiu
proporcionalmente na área mili-
tar em 2003: destinou 19,4% do
PIB para o setor. Entre os países
de alto desenvolvimento huma-
no, Israel é o que gasta mais di-
nheiro na área militar: 9,1% do
PIB. O Brasil gastou 1,6% do PIB
com esse setor.

Segurança

Compulsão por armas

O Brasil terá papel fundamen-
tal na elaboração da ISO 26.000,
norma internacional que estabe-
lecerá um sistema de gestão e cer-
tificação das empresas no que diz
respeito à responsabilidade so-
cial. O grupo de trabalho res-
ponsável pela implantação da
norma é liderado pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), em conjunto com o
Instituto Sueco de Normalização
(SIS). É a primeira vez que um
grupo de trabalho da Organi-
zação Internacional da Normali-
zação (ISO, da sigla em inglês)
tem a coordenação compartilha-

da entre um país industrializado
e outro em desenvolvimento. A
ISO 26.000 oferecerá um sistema
de gestão, com base no diagnósti-
co do negócio, na área de respon-
sabilidade social, a exemplo das já
existentes, ISO 9.000 (qualidade)
e 14.000 (meio ambiente).O obje-
tivo da norma não será impor o
cumprimento de indicadores de
responsabilidade social – já am-
plamente difundidos –, mas nor-
matizar sua aplicação. A norma,
que deverá ser finalizada até 2008,
criará, entre outras coisas, um
modelo para padronização do
balanço social.

Internacional

Responsabilidade é com o Brasil

Mila Petrillo/UNICEF
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Pesquisadores tailandeses
anunciaram ter criado uma va-
cina contra a dengue que po-
derá chegar ao mercado dentro
de três anos. É uma nova espe-
rança para evitar que 24 mil
pessoas continuem a morrer por
causa da doença, anualmente,
em todo o mundo.A vacina, de-
senvolvida pela Universidade
Mahidol, em Bangcoc, ainda es-
tá sendo testada em pacientes,
mas os cientistas garantem que
ela é eficiente contra as quatro
cepas do vírus e não tem efeitos
colaterais.A dengue é endêmica
em 100 países e atinge, por ano,
aproximadamente 50 milhões
de pessoas. Estima-se que 2,5
bilhões de indivíduos estejam
expostos à doença. No Brasil, a
dengue está presente em todas
as regiões do país.

Uma boa e uma má notícia. A
boa é que o uso de bagaço de ca-
na-de-açúcar em usinas terme-
létricas reduziria em 44 milhões
de toneladas a emissão de gás
carbônico no Brasil e poderia
gerar 100 milhões de dólares
para o país por meio de um dis-
positivo previsto no Protocolo
de Quioto – a venda de créditos
de carbono. Poderia substituir o
gás natural usado pela maioria
das termelétricas brasileiras, um

combustível fóssil que libera
dióxido de carbono na atmos-
fera e é uma fonte de energia
não-renovável. O país produz
uma safra anual de cerca de 40
milhões de toneladas de palha de
cana e pelo menos metade pode-
ria ser usada na geração de ener-
gia.A má notícia é que milhões de
toneladas de palha da cana-de-
açúcar, uma rica fonte de energia,
são desperdiçadas ou queimadas
todos os anos no Brasil.

Energia

Alternativa desperdiçada 

Os olhos já não são essenciais
para apreciar as  belezas naturais
da Chapada dos Veadeiros, em
pleno cerrado de Goiás. Pela pri-
meira vez no Brasil foi construí-
da uma trilha especialmente para
deficientes visuais, para que pos-
sam sentir aspectos do meio am-
biente que passam despercebidos
para a maior parte das pessoas.
Inaugurada no começo de se-
tembro na Reserva Particular do
Patrimônio Natural Cachoeira
Bonita, no município goiano de
Colinas do Sul, a trilha tem 880

metros, com corrimões e cabos-
guia para orientar os visitantes
que visitam a cachoeira do rio
Tocantinzinho. Lá, eles conhe-
cem mais de 120 espécies de ár-
vores, como ipês, indaiás e jato-
bás, todas com aromas para se-
rem apreciados.Além disso, pla-
cas de identificação em braile tra-
zem informações sobre as plantas
e os cuidados que devem ser to-
mados.Ao longo do percurso, os
turistas têm contato com o man-
gue, o cerrado rupestre, áreas ala-
gadas e mata seca.

Inclusão

Roteiros de aromas

O governo federal incremen-
tou o uso dos meios eletrônicos
para comprar bens e serviços
depois que entrou em vigor o
decreto determinando a obriga-
toriedade do uso dos pregões,
segundo informações do Minis-
tério do Planejamento. Em agos-
to foram feitos 936 leilões ele-
trônicos, com aumento de 174%
sobre os resultados de junho,
antes da mudança. Entre janeiro
e agosto deste ano foram adqui-
ridos cerca de 201 milhões de
reais por meio de pregão eletrôni-
co, do total de aproximadamente
2,5 bilhões dos gastos em com-
pras pela administração federal.

Setor público

Compras 
eletrônicas

Saúde

Arma contra 
a dengue

O Brasil tem o primeiro pregão
de créditos de carbono dentre os
países latino-americanos.O Ban-
co de Projetos de Redução de
Emissões foi lançado em setem-
bro na Bolsa de Valores do Rio de
Janeiro numa parceria entre o
Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio (MDIC) e
a Bolsa de Mercadorias & Futuros
(BM&F). O banco é um sistema
eletrônico que registra projetos de
Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo (MDL). Nele, os investi-
dores podem divulgar suas in-
tenções em adquirir créditos de
carbono.A expectativa de negó-
cios é grande, já que o Brasil res-
pondeu por 13% do volume to-
tal de projetos MDL negociados
entre janeiro de 2004 e abril de
2005, o que o coloca  em pri-
meiro lugar no ranking dos paí-
ses hospedeiros de projetos, à
frente da China e da Índia. Exis-
tem, hoje, 74 projetos brasileiros
em processo de validação na Co-
missão Interministerial de Mu-
dança Global do Clima.

Meio ambiente

Liderança
brasileira

Stock.xchnge

Silvia Ruiz/Folha Imagem
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I g n a c y  S a c h sARTIGO

possível que o ano 2005 passe para a
história como o começo do fim da era do
petróleo. Em 30 anos de pregação, os
ambientalistas não conseguiram con-

vencer a opinião pública e os políticos de que se
devia encarar seriamente, sob pena de mudanças
climáticas irreversíveis, a redução do consumo
das energias fósseis.A mudança de atitude se deu
agora com a brusca alta dos preços do petróleo,
que na opinião da maioria dos especialistas não
voltarão a baixar significativamente porque a des-
coberta de novas reservas não acompanha mais
o ritmo da extração. Caminhamos para o esgo-
tamento das reservas de petróleo. Isso não ocor-
rerá amanhã, e sim no fim deste século ou até
mais tarde. Porém, a demanda em excesso vai
continuar pressionando os preços, sem falar nas
vicissitudes da potencialmente explosiva geo-
política do petróleo.

James Howard Kunstler, autor do best-seller A
Longa Emergência, alerta que um século de ener-
gia fóssil superabundante,barata e versátil fez com
que a humanidade passasse a viver acima do nível
compatível com a capacidade de carga do plane-
ta. Para ele, estamos enfrentando o futuro como
sonâmbulos.O despertar será extremamente duro
porque não existe nenhuma alternativa para subs-
tituir integralmente o petróleo.Yves Cochet, de-
putado do Partido Verde e antigo ministro de Meio
Ambiente francês, também adverte que a tran-
sição será difícil e marcada por forte decréscimo
do consumo de materiais e de energia.Para ele, os
preços altos do petróleo trazem o fim do mundo,
tal como o conhecíamos.

Significativamente, ambos os autores, que me
parecem excessivamente pessimistas nas suas
análises, subestimam o potencial dos biocom-
bustíveis. Kunstler o descarta quase totalmente,
baseando-se em dados equivocados sobre a efi-
ciência energética de sua produção.Vista do Bra-
sil, a atual crise de energia, longe de constituir
uma catástrofe potencial, afigura-se como uma
oportunidade extraordinária para liderar em es-
cala mundial a transição da civilização do petró-
leo para uma civilização moderna baseada no
uso de biomassa. Tanto mais que a quase auto-

suficiência em petróleo protege o país contra o
choque de seus preços no curto prazo e, no dia
em que o país tiver sobras de petróleo, gera pos-
sibilidades de exportação.

Convém,no entanto,fazer três ressalvas: a pro-
dução de etanol e de biodiesel não esgota eviden-
temente o tema da política energética, na qual o
aumento da eficiência deve ocupar, no Brasil, co-
mo no mundo inteiro,um lugar de destaque; a pro-
dução de agroenergia é apenas uma das vertentes
do aproveitamento das biomassas,ao lado da pro-
dução de alimentos,ração animal,adubos verdes,
materiais de construção, matérias-primas indus-
triais, fármacos e cosméticos; por razões sociais,é
imperativo que a expansão da agroenergia se faça
por meio da consolidação e da ampliação da agri-
cultura familiar,de maneira a maximizar as opor-
tunidades de trabalho decente no meio rural.

Dito isso, o Brasil tem tudo para assumir uma
posição de liderança na produção e na exporta-
ção de biocombustíveis, bem como de know-how
e equipamentos necessários à sua produção: a
maior biodiversidade do mundo, amplas reser-
vas de solos cultiváveis, recursos hídricos inve-
jáveis (exceto no polígono das secas), climas di-
versos e propícios à produtividade primária, pes-
quisa agronômica e biológica de classe interna-
cional, 30 anos de experiências positivas e nega-
tivas com o Pró-Álcool, montadoras de automó-
veis que lançaram o motor biflexível e uma in-
dústria de bens e equipamentos capaz de cons-
truir usinas e refinarias.

O país, no entanto, precisa acordar para essa
oportunidade e agir rapidamente para não ser su-
perado por outros competidores que dispõem de
condições menos favoráveis, porém com maior
poder de mobilização. Durante a Segunda Guer-
ra Mundial, os Estados Unidos lançaram o proje-
to Manhattan para construir a bomba atômica. É
o caso de lançar um projeto Manhattan caboclo
de agroenergia.

Ignacy Sachs é diretor do Centro de Pesquisas sobre o Brasil Contemporâneo

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

Acorda, Brasil: viva a crise!

“Caminhamos para 

o esgotamento das

reservas de petróleo,

o que não ocorrerá

amanhã, e sim no fim 

deste século, mas a 

demanda em excesso 

vai continuar 

pressionando os preços

desse combustível”
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C i en t i s ta  bras i l e i ro  desenvo l veu  técn i ca ,  a tua lmente  em fase  de       ENTREVISTA

paulistano Miguel Nicolelis tem 44 anos e mora nos Estados Unidos há 16. É um caso clássico
do que em ciência se costuma chamar de “fuga de cérebros”. Construiu uma carreira de suces-
so por lá. É professor titular de Neurobiologia e Engenharia Biomédica da Universidade de

Duke, de Durham, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, desde 1994. Nicolelis desenvolveu uma
técnica pioneira com neuropróteses que poderá devolver a mobilidade a quem sofreu graves lesões na
medula espinal e perdeu o movimento dos membros superiores. No ano passado, foi indicado pela re-
vista norte-americana Scientific American um dos 50 líderes mundiais em pesquisa, por seu trabalho na
área da neurociência, mais especificamente a que lida com a robótica. Nesta entrevista, concedida por
telefone,ele fala a respeito de seus achados,sobre as diferenças de pesquisar no Brasil e no exterior e sobre
um de seus maiores sonhos que começa a virar realidade em 2005: um instituto de neurociência no Rio
Grande do Norte,concebido para se tornar um centro de excelência mundial em análise e tratamento do
cérebro e também um local para o estímulo ao estudo da ciência entre as crianças.

Miguel Nicolelis

J.F.Diorio/AE

Ciência 
sem 

fronteiras

O

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
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testes, que a par t ir  da neuroengenhar ia restaura par te da mobi l idade das pessoas

O cientista Miguel Nicolelis pode ser
classificado como um visionário. Afinal, um
homem que consegue imaginar que vai ligar
as ondas cerebrais a um engenho mecânico
e depois conectá-lo a uma parte do corpo de
uma pessoa debilitada é coisa de gente que
vislumbra horizontes nada convencionais. Ele
chefia um grupo de 30 pesquisadores do
Centro de Neuroengenharia da Universidade
de Duke, do qual é co-diretor desde 2001,
que emprega as ferramentas computacio-
nais da robótica e da neuroengenharia para
desenvolver neuropróteses capazes de res-
taurar a mobilidade dos membros superiores
de pacientes paralisados por trauma ou de-
generação do sistema nervoso central. O
projeto já custou 26 milhões de dólares, pa-
gos pela Agência de Pesquisa de Projetos
Avançados de Defesa dos Estados Unidos,
que tem um programa específico para o de-
senvolvimento de dispositivos cerebrais.

Nicolelis já ganhou 32 prêmios interna-
cionais, escreveu cinco livros e publicou
102 artigos, dos quais sete na Science e na
Nature, as revistas científicas mais impor-
tantes do mundo. Cursou Medicina na Uni-
versidade de São Paulo (USP) e fez doutora-
do no Instituto de Ciências Biomédicas, tam-
bém na USP. Em 1989, iniciou pós-doutorado
na Universidade Hahnemann, na Filadélfia.
Agora, quer trazer suas pesquisas para o
Brasil e fez um acordo com o Hospital Sírio
Libanês, de São Paulo, que receberá pa-
cientes com paralisias severas para implan-
te de neuropróteses. Em troca, a instituição
vai contribuir com 1 milhão de dólares e ga-
rantirá cooperação técnica para criar o Ins-
tituto de Neurociência que Nicolelis pre-
tende instalar no Rio Grande do Norte. Ca-
sado, pai de três filhos adolescentes, fã in-
condicional de música brasileira e do Palmei-
ras, reconhece que é um workaholic, mas diz
que tem aprendido a dosar o trabalho com
algumas distrações, uma delas é escrever,
especialmente sobre ciência.

Visionário 
de resultados

Desafios - Quando o senhor se interessou pelo

campo da neurociência? 

Nicolelis - O interesse começou na
graduação, quando passei a trabalhar
com computação na faculdade de Me-
dicina. Os microcomputadores esta-
vam aparecendo e eu estava muito in-
teressado em estudar a computação
aplicada à biologia e à medicina. En-
tão, construí alguns programas para
estudar a infecção hospitalar e come-
cei a perceber as analogias entre os
computadores e o cérebro e me inte-
ressei pelo assunto. O computador era
usado como uma metáfora para o cé-
rebro. Passei a freqüentar o laboratório
de neurofisiologia da faculdade e, a
partir daí, desenvolvi minha própria
linha de pesquisa.

Desafios - Existe uma forte expectativa por

parte da comunidade científ ica em relação às

pesquisas com animais que o senhor vem con-

duzindo na Universidade de Duke, e que aliam

princípios da robótica e da medicina para, no fu-

turo, facilitar a vida de pessoas que não podem

movimentar parte ou a totalidade do corpo. O

senhor pode explicar qual é a linha condutora des-

se trabalho e quais os seus benefícios potenciais? 

Nicolelis - Quando uma pessoa quer
andar ou mexer seus braços, o cérebro
gera uma mensagem de como fazer
isso e a transmite através de sinais elé-
tricos para a medula espinal, que, por
sua vez, passa o comando para os
músculos. Uma lesão nesses cabos
elétricos da medula impede que o si-
nal chegue aos músculos, embora a
mensagem continue sendo produzida
pelo cérebro. Há cerca de oito anos
começamos a fazer experiências com
animais. Em 2004, publicamos o pri-
meiro estudo pré-clínico mostrando
que é possível usar técnicas de micro-
eletrônica para capturar esses sinais
no momento em que são produzidos
no cérebro. Como as vias normais de
transmissão estão comprometidas,
usamos um desvio para mandar, de
forma eletrônica, os sinais produzidos

no cérebro para um braço mecânico.
Assim, o animal consegue fazer o mo-
vimento quando gera a mensagem no
cérebro. Tudo isso por meio de pro-
gramas computacionais que extraem
os comandos motores dessa mensa-
gem e os traduzem para uma lingua-
gem digital que o robô entende. En-
tão, a pessoa, ou no caso o animal, co-
meça a produzir os movimentos que
gostaria de fazer, mas não pode mais,
usando o braço mecânico.

Desafios - Sua equipe já conseguiu resultados

concretos? 

Nicolelis - Sim, comprovamos que
essa técnica funciona nos testes feitos
na Universidade de Duke, primeiro
em ratos e depois em macacos. Cria-
mos o termo neuroprótese para defi-
nir essa interface cérebro-máquina,
pois é uma prótese neural. Há um ano
provamos que a técnica também fun-
cionou em alguns pacientes e co-
meçamos a criar um plano para testá-
la em institutos clínicos, para que via-
bilizem essa nova tecnologia como
uma terapia para pacientes que sofrem
de paralisia severa grave, em que a
comunicação do membro afetado
com o cérebro é interrompida. Por-
tanto, essa terapia seria uma alternati-
va para quem teve o braço amputado,
pois a pessoa vestiria o braço robótico,
que faria os mesmos movimentos do
braço original. A neuroprótese tam-
bém poderá beneficiar as pessoas que
ainda têm o braço mas não são capa-
zes de movimentá-lo, pois poderão
vestir (junto ao braço natural) o braço
robótico para fazer os movimentos.

Desafios - Que outros pacientes poderão se

benef iciar da técnica de neuroprótese? 

Nicolelis - Essa primeira técnica – dos
braços robóticos – serviria para os
pacientes que sofreram uma lesão
profunda nos membros superiores.
Mas nós também já começamos a
pensar no mesmo conceito para loco-
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estão sofrendo sérios problemas para
definir o que querem da ciência. Pou-
co dinheiro não é a única questão. Se
o Brasil investir bem, será possível fa-
zer coisas excelentes, como, aliás, já faz.
Existem muitas coisas que acontecem
no Brasil hoje que são de altíssimo ní-
vel, mas a média ainda não é boa.

Desafios - Com base em sua experiência pes-

soal, como avalia os diferentes ambientes de

pesquisa acadêmica no Brasil e nos Estados

Unidos? 

Nicolelis - Quando eu saí do Brasil, no
final da década de 80, era muito difícil
fazer pesquisa independente e de
ponta. O sistema brasileiro é muito
engessado. As pessoas têm pouca
liberdade para explorar sua criativi-
dade, enquanto o modelo norte-ame-
ricano aposta no indivíduo. O cien-
tista tem de agir como um microem-
presário de ciência, que vende suas
idéias às agências financiadoras, con-
segue recursos e publica seus traba-
lhos. Isso permite que os pesquisado-
res toquem as idéias adiante, dêem asas
ao sonho, sem necessariamente ter o
crivo ou a censura de quem está acima
deles. Mas também paga o preço se o
projeto for muito louco e não der cer-
to. Se der certo, quem pesquisou ga-
nha os frutos do próprio trabalho. Na
época que saí do Brasil era muito difí-
cil conseguir qualquer tipo de recur-
so. Quem conseguia fazer alguma coi-
sa de bom tinha de lutar contra a mé-

com os testes em ratos e os testes em
pessoas serão feitos no Instituto de
Neurociência que pretendemos mon-
tar em Macaíba, cidade na periferia de
Natal, no Rio Grande do Norte, em
conjunto com o Hospital Sírio Liba-
nês, de São Paulo. É um projeto ambi-
cioso, que inclui pesquisa básica e
aplicada, escola para crianças, museu
e centro esportivo. Enquanto não é
construído, vamos trabalhar em um
prédio que alugamos em Natal.

Desafios - Como funcionará essa rede?

Nicolelis - Ainda estamos alinhavan-
do todos os acordos. O Instituto de
Natal e o Hospital Sírio Libanês serão
os membros brasileiros. O centro aqui
na Duke será o membro americano. A
escola politécnica de Lausanne, que vai
ser a sede da rede, é o primeiro mem-
bro europeu. Estamos negociando
agora com uma universidade no Japão
e já temos a adesão da Universidade
Hebraica, de Jerusalém, que será o
braço no Oriente Médio. Essas univer-
sidades vão ser membros fundadores
da rede, que esperamos lançar em
meados do ano que vem. Cada par-
ticipante irá contribuir com suas com-
petências específicas, a serem amal-
gamadas numa entidade que possa
oferecer a possibilidade de trabalhar
em projetos que nenhum outro insti-
tuto por si só pode, isoladamente.

Desafios - Por que é necessário montar essa

rede? 

Nicolelis - Vai ser preciso reunir gente
do mundo inteiro e dar liberdade a es-
sas pessoas para pensar livremente,sem
as amarras que também existem nos
Estados Unidos. Fazer ciência na Eu-
ropa ou nos Estados Unidos não é o
paraíso. Muitos colegas brasileiros
acham que tudo aqui é um mar de
rosas. Não é. Pelo contrário, existe uma
crise muito grande hoje em dia, par-
ticularmente nos Estados Unidos, no
que diz respeito a definir prioridades e
financiar pesquisa. O aparato univer-
sitário americano é gigantesco, mas
não está dando conta. Eles também

moção, para fazer as pessoas andarem
novamente. Estamos desenvolvendo
uma série de conceitos, entre eles o de
um robô que a pessoa vestiria e teria
seus movimentos controlados pelo cé-
rebro, de tal forma que carregaria a pes-
soa. Pensamos também em outras in-
terfaces para outras doenças neurológi-
cas.Outros laboratórios do mundo, de-
pois que nosso trabalho começou a
aparecer, tomaram essa idéia e muitos
já trabalham com essa técnica.

Desafios - Em quanto tempo essa terapia, se

comprovada viável, poderá ser oferecida como

alternativa de tratamento?

Nicolelis - Os testes clínicos vão co-
meçar, no máximo, em dois anos. Eu
acredito que, em cinco ou dez anos, a
tecnologia deva chegar à prática mé-
dica se os testes realmente se desenvol-
verem conforme o previsto e a solução
se comprovar viável como acreditamos.
Já existem nos Estados Unidos com-
panhias criadas para trabalhar nessa
área. Temos dois laboratórios na Uni-
versidade de Duke – um para testes
em macacos e outro para testes em
ratos. Vamos criar uma rede mundial
de centros de neurociência para con-
duzir as pesquisas. O laboratório da
Duke ficará com os testes em maca-
cos, a escola politécnica de Lausanne

“As doenças que estão 

começando a matar ou 

piorar a condição de vida das

pessoas estão relacionadas ao

cérebro e existe um 

investimento maciço em

pesquisa básica e clínica 

para introduzir novos 

medicamentos, técnicas 

cirúrgicas e terapias que 

permitam curá-las”

"Nos EUA, o cientista 

tem de agir como um 

microempresário, que vende

suas idéias às agências 

financiadoras, consegue recursos

e publica trabalhos. Isso 

permite que os pesquisadores

toquem as idéias adiante"
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dia, que não queria fazer nada ou não
fazia nada que prestasse. Era muito
complicado, e isso persiste em certos
lugares. O Brasil ainda tem muita difi-
culdade de explicitar o discurso de
excelência. Há muito corporativismo
científico.

Desafios – A que o senhor atribui essa dife-

rença de cenários?

Nicolelis – É uma diferença cultural,
que tem de ser modificada. É preciso
sonhar grande e não ficar perdendo
tempo sonhando pequeno, porque vo-
cê perde tempo e o resultado é inci-
piente. Se você sonha grande e faz, o
impacto é enorme. A ciência brasileira
tem de se abrir e ousar. Às vezes, penso
que as pessoas têm muito receio por
achar que não podem competir com os
Estados Unidos e com a Europa, mas
isso não é verdade. Temos talentos de
sobra no Brasil, o que falta é planeja-
mento, um plano de negócios para a
ciência. É preciso ter ousadia.

Desafios – Em sua opinião, qual a importância

para um país como o Brasil ter um sistema de

inovação?

Nicolelis – A ciência hoje não é apenas
uma questão de desenvolvimento eco-
nômico, cultural e educacional, mas
sim de soberania nacional. O impacto
da ciência nas sociedades modernas
pós-industriais mudou a dinâmica do
que realmente é considerado trabalho
científico, que deixou de ser uma ati-
vidade de uma classe intelectual res-
ponsável por algo abstrato. Ciência
hoje é o motor das futuras economias
do século XXI. Um país sem um pro-
jeto de ciência não sobreviverá sobe-
ranamente e vai ter de se aliar com al-
gum bloco econômico, com algum
país dominante para conseguir sobre-
viver em vários domínios da atividade
científica. Por essa razão, começamos
o projeto em Macaíba, uma cidade
pobre, porque é vital o papel da ciên-
cia num país como o Brasil, com seus
problemas educacionais, sociais e eco-
nômicos. O Brasil precisa ter um pro-
jeto econômico de ciência.

Desafios – O que signif ica, na prática, a ciên-

cia ser um fator de transformação social?

Nicolelis – A ciência vive de alguns
pilares básicos: a busca da verdade,
seja ela qual for, o mérito, a desobe-
diência ao dogma, a crença de que
não existem  fronteiras e de que a
prática científica é uma atividade
prazerosa e lúdica. A base de todo
processo é educar as crianças para
serem felizes, sonhadoras, para de-
sestabilizarem a verdade oficial, o
dogma, o mito e a crença fundada em

nada. É isso que devemos propiciar
para a futura geração de brasileiros.
Assim será possível fazer com que a
ciência contribua decisivamente para
a economia e para a sociedade pós-
modernas. Poucas crianças se tor-
narão cientistas profissionais, mas se
forem educadas para trabalhar não
apenas para si, e sim para o próximo,
para buscar a verdade, teremos a pos-
sibilidade de mudar o sistema educa-
cional, não só do Brasil mas do
mundo inteiro.

Divulgação
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que a “indústria do coração”. Com
essa perspectiva, alugamos um pré-
dio em Natal para funcionar ao
mesmo tempo como sede de um la-
boratório de pesquisa de alto nível e
de uma escola para as crianças do
entorno.

Desafios – Existem parceiros brasileiros?

Nicolelis – É um projeto construído a
partir de parcerias dentro e fora do
Brasil. Nós assinamos, recentemente,
um acordo científico com o Hospital
Sírio Libanês, de São Paulo, que fez a
doação de 1 milhão de dólares ao pro-
jeto do Instituto de Neurociência do
Rio Grande do Norte. Queremos criar
um pólo tecnológico voltado para a
indústria do cérebro em torno do ins-
tituto. Queremos atrair investimentos
brasileiros e internacionais para criar
companhias que atuem na área de
neurologia, de neurociência e que
transformem o conhecimento produ-
zido no Rio Grande do Norte em ati-
vidades econômicas que, além de
garantir recursos para manter a ativi-
dade social do nosso projeto, gerem
divisas para o país. Ciência, hoje, é
uma fonte poderosa de recursos para
qualquer país e qualquer projeto de
desenvolvimento econômico tem de
definir qual será o investimento es-
tratégico em atividade científica.

Desafios – Por que o Rio Grande do Norte e,

mais especif icamente, Macaíba foram escolhi-

dos?

Nicolelis – Porque o índice de desen-
volvimento humano de Macaíba é um
dos piores do Brasil. Queremos que se
converta num município-modelo pa-
ra mostrar que uma ação privada, em
colaboração com o poder público
local, pode contribuir para reverter
uma trajetória de total descaso social
e pode criar um modelo de desen-
volvimento e sucesso comunitário.
Quando falamos em ciência, nunca a
associamos a um projeto comuni-
tário, e sim a um projeto intelectual e
muitas vezes elitista. Queremos mu-
dar essa imagem.

vestimento maciço em pesquisa bási-
ca e clínica para introduzir novos
medicamentos, técnicas cirúrgicas e
terapias que permitam curá-las. Tu-
do isso define o que eu chamo de
“indústria do cérebro”, cujo poten-
cial de arrecadação nas próximas dé-
cadas está orçado em trilhões de dó-
lares, pelo menos dez vezes mais do

Desafios – Como funcionará o Instituto de

Neurociência que será implantado em Macaíba?

Nicolelis – O cérebro é uma nova
fronteira da economia porque a po-
pulação está envelhecendo em todos
os países. As doenças que estão co-
meçando a matar ou piorar a condi-
ção de vida das pessoas estão rela-
cionadas ao cérebro e existe um in-

Jim Wallace/Duke University
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A cobrança da dívida dos contribuintes para com o INSS ajudaria a equilibrar o sistema, pois             

ta. Tem de funcionar como um respaldo
para toda a população, e não apenas para
quem pôde pagar para fazer parte dela”,
afirma Guilherme Delgado,técnico de pla-
nejamento e pesquisa do Ipea.“Por sua na-
tureza redistributiva, o INSS não tem co-
mo ser sustentável.Inevitavelmente vai pre-
cisar ser financiado”, argumenta, contra-
riando a avaliação de outros pesquisadores
do Instituto que defendem a busca do equi-
líbrio das contas da Previdência, deixan-
do o trabalho de assistência social fora do
INSS. Mas Delgado admite que o sistema
corre risco a longo prazo e é preciso fazer al-
guns ajustes agora para garantir o futuro.

Direito Uma das mudanças previdenciárias
de caráter redistributivo foi a aposentadoria
rural, estabelecida pela Constituição de
1988 e regulamentada por lei em 1991,
quando os homens aos 60 anos e as mu-
lheres aos 55 anos passaram a ter direito a
receber um salário mínimo mensal mesmo
sem ter contribuído para a Previdência.A
mudança melhorou a vida de milhões de
moradores da zona rural.Foi o caso do casal
Pedro Fernandes da Silva, de 74 anos, e
Maria Félix, de 70, que moram em Nova
Olinda, no sertão do Cariri, no Ceará, e
usaram o dinheiro das aposentadorias para
construir uma nova casa num terreno doa-
do pela prefeitura.O casal faz parte do con-
tingente de 7 milhões de trabalhadores ru-
rais que passaram a receber a aposentado-
ria, uma forma de distribuição de renda,

idade mínima para aposentadoria. Mas ne-
nhuma das mudanças conseguiu fazer com
que a arrecadação cobrisse os pagamentos
do INSS e o buraco continuou crescendo a
taxas médias de 15% ao ano (veja gráfico na

pág. 21).Basta olhar o fluxo de caixa da Pre-
vidência para perceber que,em pouco tem-
po,serão necessários novos ajustes para evi-
tar um desequilíbrio perigoso do sistema.É
óbvio que a solução não é simples,mas o que
não faltam são idéias para equacionar o
problema. Aposentados, trabalhadores,
servidores,acadêmicos,técnicos,todos têm
sua própria visão sobre o assunto e reco-
mendam um caminho para garantir o futu-
ro da previdência pública.A polêmica é tão
grande que dentro de uma mesma entidade
pode-se encontrar opiniões divergentes.É o
caso do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), onde convivem duas cor-
rentes com propostas diferentes sobre a con-
dução da política previdenciária.

O principal debate está centrado na pró-
pria natureza do sistema de aposentadoria.
Alguns defendem que o INSS seja um órgão
auto-sustentável, voltado para atender as
pessoas que,ao longo da vida,contribuíram
e como conseqüência direta disso,adquiri-
ram direito à aposentadoria.Outros acredi-
tam que a previdência pública, atualmente
o mais poderoso instrumento de distribui-
ção de renda no Brasil,deva continuar sen-
do tratada como parte integrante do sistema
de seguridade social.“Se a Previdência cha-
ma-se ‘social’,ela tem de honrar essa etique-

esde 1974, quando foi criado um
ministério específico para a Pre-
vidência Social até hoje, 21 titu-
lares ocuparam a pasta,com per-

manência média de um ano e meio no car-
go. Só em 2005, tivemos três ministros e o
troca-troca de nomes retrata bem o tama-
nho do “abacaxi”,pois não é fácil comandar
um sistema que em 2004 distribuiu benefí-
cios para 23 milhões de pessoas – sendo
19,7 milhões aposentados ou pensionistas
– e fica com a maior fatia do Orçamento da
União.No ano passado, as despesas do mi-
nistério chegaram a 129 bilhões de reais e
superaram em 3,6 vezes os gastos do gover-
no federal com a saúde e sete vezes as despe-
sas com educação.A partir de 1996, quan-
do a arrecadação do Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS) deixou de ser su-
ficiente para cobrir os pagamentos de bene-
fícios,o quadro se complicou,e muito (veja

gráfico ao lado). A dificuldade não é, em
absoluto, exclusividade do Brasil. Na Amé-
rica Latina, a crise afetou o sistema previ-
denciário público de quase todos os outros
países. Na Europa, o aumento da idade
média da população está obrigando os
países a rever seus sistemas, em busca do
equilíbrio financeiro.

Aqui no Brasil foram feitas diversas alte-
rações legais para tentar resolver os proble-
mas de caixa, entre elas dois esboços de re-
formas da Previdência. Uma em 1998, du-
rante o governo de Fernando Henrique Car-
doso, e outra em dezembro de 2003, já no
mandato do presidente Luiz Inácio Lula da
Silva. O governo Lula mexeu em um tabu e
os funcionários públicos federais protes-
taram contra a reforma na frente do Con-
gresso, especialmente porque aumentou a

D

O tamanho da necessidade de financiamento do INSS
(valores atualizados para dezembro de 2004, em bilhões de reais)
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Fonte: Anuário Estatístico da Previdência Social
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mas que provocou um desbalanço nos co-
fres da Previdência.

Uma das formas de reduzir a diferença
entre o que é gasto e arrecadado e, portan-
to, a necessidade de financiamento da Pre-
vidência é adotar uma política mais rígida
de cobrança dos devedores do INSS. Essa
dívida vem crescendo assustadoramente.
Em 1996 era de 21 bilhões de reais e em
2003 estava na casa dos 83 bilhões, ou seja,
o valor quadruplicou em sete anos.Há qua-
tro anos, o governo procurou reduzir o ta-
manho do prejuízo por meio do Programa
de Recuperação Fiscal (Refis), mas não
obteve o sucesso esperado.Agora,o Minis-
tério da Previdência aposta suas fichas na
criação da Receita Federal do Brasil, mais
conhecida como Super-Receita, que reúne
em um só órgão a Receita Federal e a Receita
Previdenciária.A fusão vai permitir o cruza-
mento dos cadastros de credores e deve-
dores da União e, entre outras mudanças,
um acerto de contas entre eles.Dessa forma,
quem tem crédito no governo federal mas
deve para a Previdência pode ter o valor
transferido diretamente para o INSS.“Essa
mudança vai gerar mecanismos de com-
pensação interna que deixarão a cobrança
muito mais eficiente”, garante Helmut
Schwarzer,secretário da Previdência Social
do Ministério da Previdência Social. Com
a unificação, uma série de duplicidades de
funções existentes em ambas as receitas
deve ser eliminada,liberando mão-de-obra
na Previdência para atacar um velho pro-
blema: as fraudes. De acordo com cálculos
feitos pelo Sindicato Nacional dos Aposen-
tados,ligado à Força Sindical,para cada bra-
sileiro com mais de 90 anos são pagas de
duas a quatro aposentadorias.“O levanta-
mento foi feito com base em número do
censo nacional”, garante João Batista Ino-
centini,presidente do sindicato,que acredi-
ta que o volume de pagamentos indevidos
pode chegar a 20 bilhões por ano.

A última tentativa governamental de co-
locar ordem na casa foi o tristemente famo-
so recadastramento de aposentados com
mais de 90 anos no final de 2003, que re-
dundou em estrondoso fracasso diante das

     cresce assustadoramente e passou de 21 bilhões de reais em 1996 para 83 bilhões em 2003

Fila de aposentados na frente do Juizado Especial Federal em São Paulo

Familia Silva, em Nova Olinda, Ceará: aposentadoria suficiente para a construção de uma casa
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O governo federal cobra diversas contribuições destinadas a f inanciar a Previdência Social, mas               

inúmeras reclamações de idosos que não
conseguiam se deslocar até os postos do
INSS. Na época,o então ministro da Previ-
dência, Ricardo Berzoini, pediu desculpas
pelo atrapalhado recadastramento. Passa-
dos dois anos, o Ministério da Previdência
retoma a idéia, agora de forma aperfeiçoa-
da.Os aposentados e pensionistas receberão
um aviso no terminal bancário quando
forem sacar os benefícios e farão o recadas-
tramento nas próprias agências. A revali-
dação também poderá ser feita por meio de
procuradores, desde que preencham todos
os requisitos legais exigidos e estejam devi-
damente cadastrados no INSS. Quem não
confirmar seus dados ou apresentar alguma
irregularidade receberá a visita pessoal de
um agente previdenciário. O processo será
feito em duas etapas.A primeira, ainda em
2005, deve atingir cerca de 2,6 milhões de
beneficiados cujos cadastros,aparentemen-
te, apresentam alguma inconsistência. Em
2006, o levantamento será estendido a um
grupo maior, englobando 13 milhões de
pessoas.“Essa é uma medida urgente”, ex-
clama o sindicalista Inocentini,“uma vez
que tem gente que com uma só procuração
recebe mais de 1,9 mil aposentadorias. É
claro que há algo errado!”

Na avaliação do Ministério da Previdên-
cia,o recenseamento virtual,como está sen-
do chamado o novo processo de recadastra-

David Callund é um dos maiores especialis-
tas do mundo em reformas de sistemas públicos
de previdência.Desde os anos 70 atua como con-
sultor de governos interessados em implementar
políticas de equilíbrio e capitalização no seg-
mento.Participou das duas fases da reforma pre-
videnciária do Chile e atuou em vários países da
Europa Oriental e da África. Para ele, as origens
dos déficits dos sistemas de previdência estão en-
raizadas em erros de gestão pública. Por exem-
plo, o otimismo político é um dos ingredientes

que desvia a atenção das realidades econômicas
e também das possibilidades de mudanças de-
mográficas de um país,que podem gerar rombos.

Outro fator que contribui para o surgimento
desse tipo de problema,segundo Callund, tem si-
do um gerenciamento falho e também a existên-
cia de focos de corrupção nos sistemas, sobre-
tudo no caso dos países com instituições mais
fracas ou quase  inexistentes,como os africanos.
“Mas no mundo todo as estruturas previden-
ciárias,por serem muito grandes,são muito rígi-

das e incapazes de se ajustar facilmente às mu-
danças econômicas e demográficas”, afirma.
Para ele,mesmo com a “moda”atual de reformas
de previdência,existem problemas políticos para
conseguir o apoio popular para fazer as mudan-
ças realmente necessárias para tornar os siste-
mas previdenciários mais salutares.Os políticos,
na maior parte dos países, possuem visões de
curto prazo e não estão preparados para colocar
em risco seus índices de popularidade ao intro-
duzir as medidas de equilíbrio de contas.

Difícil equilíbrio

O aumento do trabalho informal, como dos ambulantes cariocas, fez cair a arrecadação da Previdência

Paulo Jabur
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mento,traz uma vantagem paralela: a atua-
lização da base de dados do INSS.“Partindo
de um cadastro 100% confiável poderemos
fazer projeções mais precisas,fundamentais
para uma boa gestão”,afirma Schwarzer.“A
previdência pública é um instrumento que
a sociedade criou para proteger a si própria
e, à medida que a sociedade se transforma,
a Previdência tem de se adaptar”, diz ele.
Entre as alterações que aconteceram na so-
ciedade brasileira,uma das maiores diz res-
peito à expectativa de vida.Em 1950,quan-
do foi criado o Regulamento Geral dos Ins-
titutos de Aposentadoria e Pensões, os bra-
sileiros viviam, em média, 46 anos. Para
quem nasce hoje,a perspectiva é passar dos
68 anos. Por outro lado, há cada vez menos
bebês, pois a taxa de fecundidade está se
aproximando de dois filhos por mulher, o
que provocaria a estabilização no tamanho
da população. Esses dois fatores modi-
ficaram o perfil demográfico do Brasil, au-
mentando a idade média e a quantidade de
idosos.Apesar de ainda estar muito longe
do padrão europeu, onde a proporção de
pessoas com mais de 60 anos chega a 25%
da população, os 8% de brasileiros acima
dessa faixa têm impacto nos cálculos do
INSS.A conseqüência é o crescimento do
número de aposentados, a redução pro-
porcional dos contribuintes e uma forte
pressão sobre o orçamento da Previdên-
cia. Em 2003, faltaram 28,6 bilhões de
reais para que o INSS pudesse efetuar to-
dos os pagamentos, e em 2004 a defasa-
gem aumentou para 32,7 bilhões, com um
crescimento de 14,3%.

Para superar esse tipo de obstáculo, são
necessárias medidas mais profundas do que
a cobrança da dívida e o combate às fraudes.
“Precisamos restabelecer o equilíbrio das
contas e isso só pode ser feito por alguém
que tenha a coragem de propor reformas
impopulares”,diz Paulo Tafner,pesquisador
do Ipea, que defende um controle muito
mais rígido do fluxo de caixa do INSS. Na
avaliação de Tafner, o órgão precisa sanear
sua contabilidade e só vai conseguir isso
adotando remédios amargos. “No Brasil,
apenas 40% dos trabalhadores contribuem

para a Previdência.Essa taxa já foi de 65% e
os levantamentos indicam que apenas um
quarto dos que não pagam são,de fato,mui-
to pobres, o restante não entra no sistema
porque opta pela informalidade”, diz ele. E
por que fazem essa escolha? “Porque ga-
nham pouco e, pagando ou não, no futuro
terão direito a uma aposentadoria no valor
de um salário mínimo.Então,qual o incen-
tivo que esse contingente tem para contri-
buir para a Previdência?”, pergunta Tafner.
O modelo atual não estimula o recolhimen-
to de contribuições ao INSS,sustenta ainda.
Antigamente, a aposentadoria no valor do
salário mínimo era concedida somente aos
trabalhadores urbanos que haviam con-
tribuído pelo menos uma vez para a
Previdência.Depois foi estendida aos traba-
lhadores rurais,mas a apenas um por domi-
cílio.Agora foi autorizado o pagamento de
dois por domicílio.“Não estou dizendo que
esse auxílio não deva ser prestado, porque
sei que ele é importante,porém ele não deve
sair do cofre do INSS. Isso é assistência so-
cial e não previdência”,contesta.É a tal dis-
cussão sobre a natureza da Previdência.

Sugestões Mas as críticas de Tafner não se
restringem aos que recebem ajuda. Ele
acredita que é preciso fazer mudanças mais
profundas para adaptar a previdência pú-
blica à nova realidade do país e dispara uma
série de sugestões. Uma delas é estabelecer
uma idade mínima para ter direito à apo-
sentadoria,de 60 anos para os homens e 55
para as mulheres, a exemplo do que já é
praticado com os servidores públicos fe-

derais. Outra mudança necessária é a eli-
minação gradual do privilégio das mu-
lheres, que podem se aposentar cinco anos
antes do que os homens, assim como os
professores do ensino básico, que também
se aposentam cinco anos antes. E também
a redução do valor máximo das aposenta-
dorias para os trabalhadores do setor priva-
do, que atualmente é de 2,5 mil reais. E a
desvinculação do valor dos benefícios ao
salário mínimo. Esta última exigiria uma
mudança na própria Constituição, que de-
termina que nenhum aposentado ou pen-
sionista receberá menos que um salário
mínimo, o que sempre traz imensos pro-
blemas na hora de estipular o aumento des-
se piso salarial,já que cerca de 60% dos 23,1
milhões de benefícios pagos pelo INSS têm
esse valor.“Não digo que tudo isso deva ser
feito de uma hora para a outra, é claro que
as mudanças têm de acontecer de forma
gradual,para que não haja rupturas bruscas
de direitos”, esclarece Tafner.

Desnecessário dizer que essas opiniões
provocam reações adversas. Delgado, cole-
ga de Tafner, discorda totalmente da idéia e
acha que não se pode tirar da população a
garantia de contar com uma aposentadoria,
pelo menos equivalente ao salário mínimo.
Para ele, a raiz do problema social está fora
da Previdência e é de lá que tem de vir a so-
lução.“O desaquecimento da economia ge-
rou desemprego e queda da arrecadação.
Em 1980,55,6% da população economica-
mente ativa contribuía para o INSS,20 anos
depois essa proporção era de apenas 41,8%.
Portanto,o único caminho seguro para ga-

              parte dos recursos é empregada para aumentar o superávit primário ou em outros setores

Crescimento da necessidade de financiamento 

do INSS em relação ao ano anterior
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Uma das propostas para sanear as contas do INSS é passar a cobrar a contribuição             

rantir a saúde do INSS é a retomada do cres-
cimento econômico”, afirma. Os cálculos
apresentados por Delgado mostram que
um crescimento de 4% a 5% do PIB provo-
caria um aumento de 8% a 10% na receita
do INSS por causa dos novos postos de tra-
balho e da redução da informalidade.“Não
adianta nada penalizar os mais pobres”,diz.

Efeitos Outros vão além e dizem que algu-
mas propostas de Tafner não resolvem e
ainda criam novos problemas.“Desatrelar
as aposentadorias do salário mínimo sig-
nifica colocar 24 milhões de pessoas abaixo
da linha de pobreza”,pontua Inocentini,do
Sindicato dos Aposentados.Mas Tafner tem
todos os argumentos na ponta da caneta.
Ele explica que nenhum sistema previden-
ciário público do mundo dá aumento real
no valor dos pagamentos e o correto seria
reajustar todos os benefícios pelo índice de
inflação. Dessa forma não haveria perdas,
mas também não haveria ganhos.Em con-
trapartida, os gastos da Previdência esta-
riam protegidos contra o crescimento iner-
cial que carregam hoje em dia.Alguns aler-
tam para efeitos colaterais de uma eventual
redução no valor dos benefícios.“Qualquer
medida nesse sentido terá um reflexo ime-
diato no crescimento econômico porque
provocará uma queda no consumo dos
aposentados”, diz Rodrigo Pôssas, vice-
presidente da Associação Nacional dos
Auditores Fiscais da Previdência Social
(Anfip). Talvez isso aconteça, mas é bom
lembrar que o que for economizado poderá
ser gasto pelo governo em outros investi-
mentos que gerem emprego e renda.

As propostas de redução da idade míni-
ma para aposentadoria são uma clara ten-
tativa de adaptar a previdência pública à no-
va realidade demográfica do país, mas será
que é mesmo necessário, além de tudo, di-
minuir o valor do teto pago pelo INSS? Em
princípio, o benefício máximo, que atual-
mente está em 2,5 mil reais, pode parecer
baixo, mas Tafner explica que ele permite
que 90% dos trabalhadores se aposentem
com valor integral, já que eles têm salários
iguais ou inferiores a esse limite. Quem ga-

Propostas para o saneamento 
das contas da Previdência

• Proposta: cobrança dos devedores da
Previdência cruzando os dados das 
empresas que têm crédito com o governo
federal e devem ao INSS.
Aplicabilidade: será posto em prática assim
que começar a funcionar a Super-Receita.
Conseqüência: aumento da arrecadação.

• Proposta: combate mais eficiente às fraudes.
Aplicabilidade: ainda no segundo semestre
de 2005 começará o recenseamento virtual
de aposentados.
Conseqüência: redução no volume de 
pagamentos do INSS.

• Proposta: novos modelos de contribuição
com alíquotas diferenciadas para atrair
quem está fora do sistema previdenciário.
Aplicabilidade: há um projeto de lei comple-
mentar tramitando no Congresso que prevê a
criação de um regime previdenciário espe-
cial para microempresários, trabalhadores
autônomos e contribuintes por conta própria.
Conseqüência: incluir os trabalhadores 
informais e aumentar a arrecadação.

• Proposta: desvincular o piso do benefício 
do INSS do valor do salário mínimo.
Aplicabilidade: o tema está em discussão,
mas exige mudanças na Constituição.
Conseqüência: evita que o volume de 
pagamentos do INSS cresça sempre que 
o salário mínimo tiver aumento real.

• Proposta: aumento da idade mínima para
aposentadoria pelo INSS para 60 anos para
homens e 55 para mulheres, como já é prati-
cado para os servidores públicos federais.
Aplicabilidade: depende de lei complementar.
Conseqüência: adaptar a Previdência ao
crescimento da expectativa de vida.

• Proposta: eliminar gradualmente o direito
das mulheres de se aposentar cinco anos
antes dos homens.
Aplicabilidade: depende de lei complementar.
Conseqüência: adaptar a Previdência à
maior expectativa de vida das mulheres e 
aumentar o tempo de contribuição delas.

• Proposta: eliminar gradualmente o 
direito dos professores do ensino básico 
de se aposentar cinco anos antes dos 
demais trabalhadores.
Aplicabilidade: depende de lei 
complementar.
Conseqüência: maior arrecadação,
pois aumenta o tempo de contribuição 
dos professores.

• Proposta: diminuir o valor das 
aposentadorias de quem nunca 
contribuiu para que fiquem abaixo 
do menor valor da aposentadoria dos 
que pagaram ao INSS.
Aplicabilidade: depende de lei complementar.
Conseqüência: aumento da arrecadação,
pois os trabalhadores que recebem um
salário mínimo teriam interesse em 
contribuir para garantir uma aposentadoria
equivalente ao que ganham.

• Proposta: redução do teto de aposentadoria
para o trabalhadores do setor privado,
que hoje está em 2,5 mil reais.
Aplicabilidade: depende de lei complementar.
Conseqüência: redução do volume 
de pagamentos do INSS.

• Proposta: aumentar gradualmente 
para 25 anos o período de contribuição
para o INSS para ter acesso à 
aposentadoria.A regra atual determina 
que o período de contribuição aumente 
em seis meses a cada ano para chegar 
a 15 anos em 2011.
Aplicabilidade: depende de lei complementar.
Conseqüência: maior arrecadação porque
aumenta o tempo de contribuição.

• Proposta: deixar de cobrar a 
contribuição previdenciária exclusivamente
sobre a folha de pagamentos e passar 
a tributar o faturamento ou o lucro 
das empresas.
Aplicabilidade: depende de lei complementar.
Conseqüência: aumento da arrecadação
porque empresas com altos lucros e poucos
funcionários contribuiriam mais.
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nha mais e quer ter uma aposentadoria mais
farta contaria com a previdência comple-
mentar.“Na Argentina, 60% dos aposenta-
dos recebem o teto desse tipo de benefício e
nos Estados Unidos esse percentual não
passa de 40%. Por que no Brasil temos de
garantir esse direito a quase a totalidade da
população?”, pergunta ele. Para quem pas-
sa a vida ouvindo reclamações sobre o
INSS, é surpreendente descobrir que a situa-
ção brasileira não é tão ruim quanto parece.
Até mesmo Inocentini acaba admitindo
que, apesar de todos os problemas, a reali-
dade dos aposentados no Brasil ainda pode
ser considerada boa se comparada a outros
países.“O benefício mínimo pago na Argen-
tina não chega a 100 dólares, e no Uruguai
está na faixa dos 80 dólares”, lembra.

Enquanto muitos se esforçam em buscar
o equilíbrio entre as receitas e as despesas do
INSS, outros têm um olhar diferente sobre
o problema.A Anfip acha que a Previdên-
cia que paga as aposentadorias – e a Segu-
ridade Social – responsável pelos outros
serviços assistenciais do governo – devem
ser tratadas como um todo. Pôssas, vice-
presidente da Anfip,afirma que não faz sen-
tido nenhum essa separação e mostra que,
se forem computadas, além dos recolhi-
mentos de trabalhadores e empregadores ao
INSS, todas as contribuições sociais ar-
recadadas no país, a conta do sistema não
só fecha, como há sobra de caixa. Para che-
gar a esse resultado, ele agrega o valor obti-
do por meio da Contribuição Financeira da
Seguridade Social (Cofins), da Contribui-

ção Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
de parte da Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira (CPMF) e mais
outras contribuições destinadas ao finan-
ciamento da seguridade social. De fato, so-
mando tudo isso aos recolhimentos do
INSS, em 2004 teria sido possível pagar to-
das as contas da Previdência,da seguridade
e ainda sobrar 33 bilhões de reais. O pro-
blema é que o dinheiro das contribuições
sociais não é destinado exatamente para
esse fim. Parte dele é retirado por meio do
mecanismo chamado Desvinculação das
Receitas da União (DRU), que permite ao
governo aplicar 20% da arrecadação para
um fim diferente do planejado.“Além disso,
outra parte é usada para financiar o su-
perávit primário”,reclama Pôssas,“por isso
é que vivem propalando esse tal déficit pre-
videnciário que não existe.” Porém, quase
ninguém concorda com a visão da Anfip
sobre a situação contábil da Previdência.

Disfarce Um dos mais respeitados estu-
diosos da previdência pública, o professor
Helio Zylberstayn,da Faculdade de Econo-
mia e Administração da Universidade de
São Paulo (FEA-USP), não economiza
críticas.“Isso é uma hipocrisia. Pode escre-
ver exatamente o que estou dizendo. Eles
chamam de contribuição porque não que-
rem chamar de imposto, mas todas essas
contribuições são impostos disfarçados e
não vão servir para resolver o problema da
Previdência.”A avaliação do professor Zyl-
berstayn é um exemplo clássico dos que de-
fendem que a previdência pública deve ser
um sistema baseado no modelo pagou-le-
vou, isto é, cada um teria direito de retirar
aquilo que contribuiu durante a vida e,
nesse caso, não haveria falta nem sobra de
dinheiro. Esse sistema existe e funciona em
alguns países. O pioneiro nesse tipo de ad-
ministração da Previdência foi o Chile,que,
no final dos anos 70, fez uma das mais ra-
dicais reformas já vistas na história,privati-
zando o sistema previdenciário público.
Dentro desse padrão é inimaginável a ne-
cessidade de qualquer contribuição social
que venha a cobrir algo que já foi deposita-

           sobre o faturamento das empresas, e não mais sobre o valor da folha de pagamentos

Para Schwarzer a Previdência é um instrumento que a sociedade criou para se proteger

Aniele Nascimento/Gazeta do Povo/AE
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O número de contribuintes por benef iciário passou de 4,2 nos anos 70 para 3,3 em 2004

gere,por exemplo,uma modalidade para os
estudantes, contemplando os que traba-
lham mas ganham menos de um salário
mínimo. Pode ser uma alíquota baixa, mas
seria atraente,porque já contaria como tem-
po de contribuição. Resgatar os que estão
fora do sistema de previdência é o sonho de
todos. Agora mesmo, está tramitando no
Congresso Nacional um projeto de lei,pro-
posto pelo governo federal, instituindo tra-
tamento especial para microempresários e
criando incentivos para os contribuintes in-
dividuais e por conta própria.As mudanças
têm potencial para atingir um grupo de 15
milhões de pessoas, sem considerar os que
hoje estão fora do mercado de trabalho,co-
mo donas-de-casa e inativos, que poderão
optar por contribuir com alíquotas mais
baixas.“Esse projeto é um passo importante
para melhorar a situação da Previdência
porque aumenta a arrecadação sem prejuí-
zo nenhum para os beneficiários”, diz Del-
gado, do Ipea.

Existe também outra forma de driblar a
informalidade nas relações trabalhistas,mas
essa exigiria mudanças radicais. Em vez de
cobrar a contribuição sobre a folha de paga-
mentos das empresas, ela pode ser calcula-
da com base em outro parâmetro, como o
faturamento. Inocentini, do Sindicato dos
Aposentados,defende essa tese.Lembra que

do e garantido há muito tempo. Mas no
Brasil o sistema funciona de forma total-
mente diferente.Vivemos no que é conside-
rado um regime de solidariedade intergera-
cional,pois o que é recolhido hoje serve pa-
ra pagar quem já está aposentado e,espera-
se que no futuro,as novas gerações paguem
para que os trabalhadores do presente tam-
bém possam desfrutar de uma velhice tran-
qüila. É por isso que é preciso tomar medi-
das urgentes no sentido de garantir a atra-
tividade da Previdência para que ela conti-
nue contando com contribuições.Nesse rit-
mo, o sistema público de previdência ca-
minha para um impasse,pois implicará em
maiores contribuições para os futuros tra-
balhadores, de forma a manter quem já se
aposentou. Na década de 70 havia, em mé-
dia,4,2 pessoas que contribuíam para o sis-
tema de previdência pública para cada be-
neficiário – aposentado ou pensionista – ,
mas a relação em 2004 caiu para 3,3 contri-
buintes para cada beneficiário.

Polêmica “O melhor caminho para trazer
novos contribuintes que mantenham a
máquina em bom funcionamento é a cria-
ção de produtos diferenciados que se
adaptem a cada anseio, e também uma fle-
xibilização para tentar incluir os que estão
na informalidade”, propõe Tafner. Ele su-

quando trabalhou na Volkswagen,nos anos
70, a montadora contava com cerca de 45
mil funcionários e tinha capacidade para
produzir 1,1 mil carros por dia.Atualmente,
ela emprega menos de 13 mil trabalhadores
e consegue fabricar 3,1 mil carros diaria-
mente.“Quer dizer que ela contribui muito
menos para a Previdência,mas fatura mais”,
argumenta ele. Tafner, do Ipea, admite que
esse poderia ser um caminho, mas afirma
que a taxação do faturamento não seria a
melhor opção.“Há empresas que faturam
muito, mas também pagam muito pelas
mercadorias,como é o caso dos supermer-
cados. Talvez fosse melhor cobrar sobre o
valor agregado, ou seja, sobre a diferença
entre o que a companhia adquire e o que
ela vende”, diz ele. Mesmo assim, alerta
que seria preciso fazer muitos estudos e,
aparentemente, essa hipótese ainda não
está sendo considerada seriamente no
Brasil.“Além do mais, estaríamos rompen-
do completamente a relação entre contri-
buinte e beneficiado, já que o pagamento
seria coletivo sobre um valor que não
guarda vínculo nenhum com os salários
dos trabalhadores.”

Gestão De qualquer forma,pelo menos por
enquanto, o governo passa longe dessa dis-
cussão. Schwarzer, secretário da Previdên-
cia Social, informa que o ministério está
mais preocupado em melhorar a gestão da
Previdência do que em fazer mudanças pro-
fundas. Ele está empenhado na unificação
das receitas, no recenseamento virtual e na
aprovação de projeto de lei para inclusão
dos informais. Quando perguntado sobre
temas polêmicos,como a desvinculação do
piso previdenciário ao valor do salário mí-
nimo,ele desconversa.“É melhor deixar que
a sociedade debata esse assunto.Por ora,es-
tamos trabalhando para arrumar a casa do
jeito que ela está.” Tomara que ele consiga,
sem estardalhaço,melhorar o desempenho
da previdência pública. Afinal, uma das
poucas certezas que temos na vida é que um
dia envelheceremos, não conseguiremos
mais trabalhar como antes e bateremos na
porta da Previdência. d

Para Zylberstayn da FEA-USP todas as contribuições, como a Cofins, são impostos disfarçados

Vidal Cavalcante/AE
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G u i l h e r m e  C .  D e l g a d oARTIGO

Constituição de 1988 estabeleceu nos
Artigos n.° 201 (parágrafo 5º) e n.° 203
(inciso V) o princípio da vinculação
entre salário mínimo e o piso dos be-

nefícios previdenciários ou assistenciais perma-
nentes (aposentadorias e pensões). Tais benefí-
cios cumprem a função de  substituir a renda do
trabalho quando seus titulares estão vulneráveis
em função da ocorrência dos riscos sociais clás-
sicos – idade avançada, invalidez, viuvez –, ten-
do ao mesmo tempo de manter a própria sub-
sistência e a de seus dependentes. Em tais condi-
ções o custo econômico de reprodução da pes-
soa não é muito diferente se o trabalhador é ati-
vo ou inativo, mas o poder de barganha dos ati-
vos é maior que o dos aposentados. Daí porque
é importante manter e não separar a solidarie-
dade intergeracional dos ativos e inativos no pro-
cesso de determinação do salário mínimo.

A norma constitucional garante a segurança
jurídica de direitos sociais estabelecidos para as-
segurar renda mínima vital, com o mesmo refe-
rencial para os trabalhadores ativos e inativos.
Essa segurança jurídica significa a proteção cons-
titucional contra manipulações tecnocráticas que
tornem o piso do benefício previdenciário víti-
ma dos “ajustes” orçamentários, a exemplo da-
queles praticados nos governos militares, que
antes, como agora, não se orientavam por quais-
quer princípios de justiça distributiva.

A vinculação dos benefícios previdenciários
ao valor do salário mínimo e a constitucionaliza-
ção das contribuições sociais no Orçamento da
Seguridade Social tornaram possível executar
uma política social de Estado, ancorada em direi-
tos sociais básicos. Assim, ficam protegidos de
cortes orçamentários e asseguram esses direitos.
Essa política, ancorada na seguridade social e no
direito de acesso à educação fundamental gratui-
ta, revela-se hoje, decorridos mais de uma déca-
da de sua implementação, o eixo central das po-
líticas públicas contra a fome, a miséria e a desi-
gualdade social no Brasil. Complementar a esse

eixo situam-se os programas governamentais fo-
calizados na linha da pobreza, necessários, mas
isoladamente incapazes de gerar eqüidade social
e combater a pobreza.

Atualmente, 14 milhões dos 22 milhões de
benefícios do Instituto Nacional de Seguridade
Social (INSS) são de um salário mínimo. A evi-
dência empírica do impacto desses benefícios
previdenciários na retirada das famílias da linha
da pobreza é tão forte que não dá espaço para
tergiversações. Os dados da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios (PNAD) do último
decênio (1992-2002) revelam que entre 5 mi-
lhões e 19 milhões de pessoas escaparam da li-
nha da pobreza graças ao acesso aos benefícios
da seguridade. É óbvio que essa política de ca-
ráter nitidamente redistributivo tem impacto fis-
cal, pois produz despesa em política social (e não
déficit), cuja fonte de financiamento é pré-defini-
da e está contemplada no Orçamento da Se-
guridade Social.

Nas atuais condições, a desvinculação do sa-
lário mínimo da seguridade social anularia o
princípio da segurança jurídica para proteger os
mais débeis. Extinguiria uma solidariedade im-
plícita dos trabalhadores ativos e inativos na lu-
ta pelo melhor salário mínimo. Além disso, jo-
garia por terra um princípio básico da política
social, que é a promoção da igualdade e o com-
bate à miséria e à fome.

Guilherme C. Delgado é pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica

Aplicada (Ipea)

Salário mínimo: por que é preciso 
manter a vinculação constitucional
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P a u l o  T a f n e rARTIGO

ara algumas pessoas a reforma da Pre-
vidência faz parte da agenda ideológica
imposta pelos países centrais; para ou-
tros,seria uma simples conseqüência dos

desmandos e da corrupção. Em minha opinião, a
reforma da Previdência faz parte de um processo
contínuo de ajustamento às enormes e profundas
mudanças que têm ocorrido na vida econômica e
social de praticamente todos os países.As dificul-
dades expressam-se, primariamente, em déficits
fiscais e,quando o sistema privado de previdência
e pensão é relevante, de dificuldades de liquidez
desses fundos.Nessa medida,ainda que expressos
sob a forma de déficits fiscais crescentes, os pro-
blemas enfrentados não podem ser analisados ape-
nas como uma questão fiscal, ainda que essa, em
geral, seja a válvula propulsora das reformas.

Mas por que precisamente os sistemas previ-
denciários estão em cheque? Porque dependem de
variáveis que são determinadas fora do sistema.
Dependem do nível de emprego, da taxa de juro,
do salário real médio, da produtividade, do grau
de informalidade, das alíquotas de contribuição,
das regras de concessão dos benefícios e do valor
destes e da dinâmica demográfica – que, em
grande medida, depende do comportamento das
famílias, das condições sanitárias, de higiene e de
saúde da população.E essas variáveis estão mudan-
do de forma a comprometer o equilíbrio do sis-
tema, embora não sejam necessariamente ruins.
Pelo contrário,em geral são socialmente boas e jus-
tas.Apenas um exemplo: quando as condições sa-
nitárias e de saúde melhoram, a população vive
mais e melhor. Isso é ótimo do ponto de vista so-
cial, mas uma tragédia para o financiamento da
Previdência, porque todo esse “ganho” social, nas
regras atuais, é apropriado privadamente. O ideal
seria que parte desse ganho fosse apropriado pela
sociedade,o que significaria aumentar a idade com
que os trabalhadores se aposentam.

Mas alterar as regras do sistema previdenciário
envolve mexer em variáveis que os indivíduos to-
mam como imutáveis.Sistemas previdenciários ex-
plicitam e materializam uma função primordial do
Estado moderno democrático e liberal: a proteção
social contra a perda da capacidade de gerar renda

decorrente de desemprego, invalidez, velhice ou
morte.Além disso, os benefícios assistenciais têm
importante papel como redutor da pobreza nos
países em desenvolvimento.

O caso brasileiro é um fascinante terreno de es-
tudo, pois apresenta desafios em praticamente to-
dos os aspectos mencionados. Embora tenha
surgido nos anos 20 do século passado, seus prin-
cipais contornos foram definidos na Constituição
de 1988. O texto constitucional combina princí-
pios de abrangência universal,com clientela especí-
fica (laboral),multiplicidade de fontes de financia-
mento, adesão compulsória e diferentes lógicas
atuariais. Criou-se um sistema complexo,que en-
trou em operação num ambiente de profundas
mudanças em termos demográficos,de saúde pú-
blica e de condições de vida.No entanto,o Brasil é
caracterizado por ambiente institucional engessa-
do que impede que as mudanças mencionadas
possam ter ajustes correspondentes no mercado de
trabalho,nos mecanismos de financiamento e nos
parâmetros que regulam a Previdência.O resulta-
do agregado são sinais evidentes de esgotamento,
expressos nos crescentes e perigosos déficits,além
do desemprego e informalidade.

Para tanto,é necessário,em primeiro lugar,dis-
cutir e definir as regras que qualquer alteração do
sistema deve cumprir em termos de requisitos de
eqüidade,justiça geracional,mecanismos de finan-
ciamento, eficiência alocativa, formação de pou-
pança e capacidade de impor a adesão ao sistema.
Torna-se imprescindível a discussão franca e de-
sapaixonada de um novo modelo de proteção so-
cial, num contexto de necessidade de adequação
do sistema aos padrões de interações sociais.Em-
bora qualquer solução desperte perplexidade, in-
segurança e desconfiança, não há outro caminho
a percorrer senão a busca do esclarecimento públi-
co. Nessa medida, pesquisadores e estudiosos do
tema têm papel fundamental, pois podem contri-
buir para organizar o debate,separar crenças,con-
vicções e interesses dos fatos, deixando o terreno
mais plano para uma verdadeira troca de idéias.

Paulo Tafner é pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

O necessário debate sobre a Previdência
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As exportações brasileiras podem chegar a 114 bilhões de dólares em 2005, apesar

de os exportadores reclamarem que o real valorizado prejudica as vendas externas

fôlego
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O número de empresas brasileiras que exportam passou de 8 mil no início da década de 90 para               

mércio internacional, puxado pela China e
pelos Estados Unidos, contribuiu para o
crescimento das exportações brasileiras,mas
existem razões de ordem estrutural para jus-
tificar o sucesso do Brasil como exportador.

No início da década de 90, pouco mais
de 8 mil empresas brasileiras vendiam seus
produtos no mercado externo.De lá para cá,
com a abertura das fronteiras do país para o
mundo, esse número saltou para algo entre
18 mil e 20 mil e  as exportações passaram a
estar mais presentes nas estratégias das com-
panhias para incrementar os negócios.Ago-
ra,o objetivo não é apenas abastecer o mer-
cado interno e exportar o excedente, mas
sim agregar valor aos produtos para garantir

s exportações brasileiras não pa-
ram de bater recordes,apesar de os
empresários do setor reclamarem
que a valorização do real em re-

lação ao dólar tira a competitividade de nos-
sos produtos no mercado internacional.Fi-
caram ultrapassadas até mesmo as previsões
do ministro do Desenvolvimento,Indústria
e Comércio, Luiz Fernando Furlan, que
prometera alcançar exportações de 100 bi-
lhões de dólares anuais até o final do atual
governo. Mas essa meta foi atingida em fe-
vereiro deste ano e em agosto passado as
vendas externas já estavam na casa dos 111,2
bilhões de dólares, no acumulado de 12
meses. Sem dúvida, o crescimento do co-
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A maior parte das exportações brasileiras é feita pelo Porto de Santos
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Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), João Alberto De Negri, os consecu-
tivos recordes nas exportações brasileiras
refletem uma mudança gradual de compor-
tamento do empresariado, iniciada com a
abertura comercial.“Antes, as empresas ex-
portavam apenas o excedente de produção.
A partir de 1994, houve uma mudança na
estratégia das empresas,que passaram a en-
xergar as exportações como um compo-
nente de crescimento independente do
mercado doméstico”, explica.As empresas
exportadoras abriram novos mercados no
exterior e não querem perdê-lo, mesmo
quando o real se valoriza frente ao dólar,
diminuindo a competividade dos produtos
brasileiros em outros mercados. É fato que
a cotação do dólar, que esteve favorável às
exportações entre 2002 e 2004, agora está
jogando contra os empresários. A “chora-
deira” é que a desvalorização da moeda
norte-americana está comprometendo as
margens de lucro e poderá influenciar, no
médio prazo, na redução do fôlego das ex-
portações. Por enquanto, o que se vê é que
ela não pára de crescer (veja gráfico acima).
O professor titular aposentado do Instituto
de Economia da Unicamp, Luiz Gonzaga
Belluzzo,acredita que os números brasilei-
ros poderiam ser bem melhores se o câmbio
estivesse favorável às exportações no início
dos anos 90 e se o país tivesse aproveitado

e ampliar a atuação no mercado mundial.A
pauta brasileira de exportação, ainda que
fortemente dependente de produtos com
baixo índice de industrialização, passou a
incluir mercadorias de maior valor agrega-
do, como é o caso dos aviões, telefones, au-
tomóveis e caminhões.

Déficit A decisão do governo de colocar as
exportações como prioridade foi funda-
mental para que o país revertesse os conse-
cutivos déficits na balança comercial entre
1995 e 2000 (veja gráfico acima). Em 1994,
quando 1 real chegou a corresponder a 1
dólar, os produtos importados invadiram
o país.A situação só começou a se reverter
em 1999, quando houve a desvalorização
do real e passou a vigorar o sistema flutuan-
te, em vez do fixo. Os resultados positivos
apareceram somente em 2001, quando o
Brasil conseguiu registrar um superávit na
balança comercial de 2,6 bilhões de dólares.
Desde então, as exportações têm ganhado
importância para as empresas e,conseqüen-
temente,para o crescimento econômico do
país.Atualmente, a venda de produtos bra-
sileiros aos estrangeiros é a maior finan-
ciadora do balanço de pagamentos – que
contabiliza todas as negociações entre o
Brasil e o exterior –,contribuindo para a re-
dução da vulnerabilidade externa.

Para o diretor de Estudos Setoriais do

o boom de investimentos estrangeiros exis-
tentes no mundo na época.“Poderíamos ter
avançado muito mais”, afirmou.

Diante das reclamações dos empresá-
rios em relação ao câmbio, por que as ex-
portações brasileiras não param de crescer?
Muitos economistas, empresários e acadê-
micos não pensam duas vezes para dar a
resposta. Acreditam que esse movimento
está atrelado ao crescimento internacional
e ao aumento do preço das commodities,
sem contar a decisão das empresas de in-
cluir as exportações na estratégia de cresci-
mento.O coordenador da Unidade de Pes-
quisa e Desenvolvimento da Confederação
Nacional da Indústria (CNI), Renato Fon-
seca, acha que a valorização do real frente
ao dólar não vai prejudicar as exportações
no curto prazo. “Não se sabe o que vai
acontecer em 2007.O câmbio deve retornar
para o patamar de 3 reais por dólar. O que
está mantendo as exportações é o fato de
muitas empresas terem conquistado novos
mercados”, sustenta Fonseca. De Negri
concorda que a valorização cambial não
deve prejudicar no curto prazo as expor-
tações brasileiras. Isto é porque as empre-
sas fizeram contratos de longo prazo com
seus clientes no exterior e devem cumpri-
los para não perder mercado.Para Marcelo
Nonnenberg, economista do grupo de
acompanhamento de conjuntura do Ipea,

             20 mil atualmente, tornando as vendas externas menos dependentes de f lutuações localizadas

Os resultados de 2005 são do acumulado em 12 meses até agosto. Fonte: MDIC

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

10,8 10,6 15,2 13,3 10,5 -3,3 -5,6 -6,8 -6,6 -1,3 -0,7 2,6 13,1 24,8 33,7 40,1

Reversão de tendência
Saldo da balança comercial (em U$ bilhões)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

31,4 31,6 35,8 38,6 43,5 46,5 47,7 53,0 51,1 48,0 55,1 58,2 60,4 73,1 96,5 111,2

Recordes sucessivos
Exportações (em US$ bilhões)
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A s  mon t ado ra s  i n s t a l ad a s  n o  B ra s i l  e x p o r t a ram  53 8 . 800  u n i d ad e s  d e  j a n e i r o            

do Fiesta Sedan ao mercado europeu.
“A questão cambial é preocupante, mas

temos a expectativa de que venha a ter uma
evolução favorável para as exportações
brasileiras em geral. Falta de lucratividade
nas exportações, aliada à pressão de custos
de insumos na produção, cria um cenário
de dificuldades, que certamente pode afe-
tar o ritmo dos investimentos setoriais. É
preciso uma política industrial estável, de
longo prazo, que assegure a competitivi-
dade nos planos interno e externo”, diz o
presidente da Anfavea.

A Volkswagen teve de aumentar o preço
dos veículos exportados para o México para
compensar as perdas com a apreciação do
real.A atitude, segundo a assessoria de im-
prensa da montadora,gerou diminuição das
vendas para aquele país, que foram  ampla-
mente compensadas pela exportação do Fox
para a Europa,onde já foram colocados 100
mil veículos neste ano. Atualmente, as ex-
portações representam 35% da produção to-
tal da companhia no Brasil. Os principais
compradores são Europa, México,Argenti-
na, Rússia, Egito,América Latina e Estados
Unidos. Em 2004, a Volkswagen exportou
208.595 veículos. No acumulado de janeiro
a agosto deste ano,esse valor chega a 174.336
unidades.A expectativa deste ano é chegar a
algo próximo a 250 mil unidades exportadas.

A General Motors do Brasil, que regis-
trou recorde de exportações em 2004 – com
receita bruta de 1,3 bilhão de dólares, refe-
rente ao embarque de 181 mil veículos –
também reclama da atual taxa de câmbio e
prevê apenas repetir o resultado do ano pas-
sado.A valorização do real fez a montadora
reduzir de 80 mil para 69 mil a meta de ex-
portação para o México,seu principal mer-
cado de exportação a partir do Brasil.

O cenário é semelhante para os setores
têxtil e de calçados, que, além do efeito dó-
lar,sofrem forte concorrência dos produtos
chineses.A alternativa para os exportadores
de produtos industrializados não perderem
mercado é investir em pesquisa e desenvol-
vimento de novas tecnologias e agregar
mais valor aos produtos, afirma a econo-
mista Fernanda De Negri, do Ipea.A pes-

os exportadores raciocinam no prazo lon-
go e não respondem tão rapidamente às
variações nas taxas de câmbio.“Se o expor-
tador perder os mercados que conquistou,
ficará muito difícil retomá-los. É melhor
perder por dois ou três meses do que sair
agora e perder a fatia de mercado para ou-
tro país”, afirma Nonnenberg.

Saldo As montadoras,por exemplo,já come-
çaram a fazer suas contas e estão pensando
em revisar alguns contratos de exportação,
pois não conseguem repassar para os pre-
ços o aumento de custos, como o do aço, e
a valorização do real frente ao dólar di-
minui a competitividade no exterior. Para
Rogelio Golfarb, presidente da Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos Au-
tomotores (Anfavea) e diretor de assuntos
corporativos da Ford, o crescimento das
exportações conjuga dois fatores: o esforço
da indústria em fabricar produtos moder-
nos e competitivos (investimentos nas mon-
tadoras e em autopeças, no período de
1994 a 2004, foram de 29,2 bilhões de
dólares) e a retomada, ou o crescimento,
dos mercados internos, como Argentina,
Estados Unidos, México, países andinos e
Chile. As exportações do setor como um
todo (montadoras e autopeças) atingiram,
em 2004, 13,8 bilhões de dólares, gerando
um saldo positivo na balança comercial de
6,8 bilhões de dólares. A perspectiva para
2005 é que o segmento exporte mais de 15
bilhões de dólares. As montadoras insta-
ladas no Brasil exportaram 538.800 uni-
dades de janeiro a agosto deste ano, o que
representa um aumento de 31,5% em rela-
ção ao mesmo período do ano passado
(409.668 unidades). Somente no caso da
Ford, foram destinados ao exterior 88.125
unidades de janeiro a agosto de 2005, com
aumento de 32% sobre o mesmo período
de 2004, enquanto o faturamento chegou a
895 milhões de dólares nos oito primeiros
meses deste ano,superando em 36% os 657
milhões de dólares obtidos no mesmo
período do ano passado.A montadora está
compensando os custos e o efeito da valo-
rização do real com a venda do EcoSport e

A vez dos 
pequenos

Raquel Salgado é proprietária de
uma fábrica de bijuterias em Minas Ge-
rais que tem apenas cinco anos de vida,
mas fechou seu primeiro contrato de ex-
portação de 2004, graças à rodada de
negócios realizada pela Agência de Pro-
moção de Exportações e Investimentos
do Brasil (Apex-Brasil) durante o Ano do
Brasil na França.A Rasa Acessórios con-
seguiu colocar 1,5 mil peças nos bal-
cões das Galeries Lafayette, sofisticada
loja de departamento francesa.“A grande
vantagem de levar seu produto para fora
é que você tem a oportunidade de conhe-
cer melhor os clientes e a concorrên-
cia”, afirma Salgado.

A Apex-Brasil procura abrir as portas
do mercado internacional para pequenas
e médias empresas de 55 setores da in-
dústria brasileira, que já respondem por
63% das exportações do país. O objetivo
da agência é realizar, ao longo de 2005,
cerca de 550 eventos de promoção dos
produtos brasileiros em lojas de departa-
mentos e feiras setoriais, com o envolvi-
mento de 15 mil empresas, afirma Juan
Quirós, presidente da Apex. Em 2003, a
participação de 8.196 empresas de mi-
cro, pequeno e médio portes em 410
eventos nacionais e internacionais gerou
vendas de bilhões de dólares. Em 2004,
foram 500 eventos e 13,5 mil empresas
participando, com um movimento de 12
bilhões de dólares, segundo os dados da
Agência.

Para apoiar as exportações dessas
empresas de menor porte, foi necessário
criar centros de distribuição de produtos
em Miami, nos Estados Unidos, e em
Dubai, nos Emirados Árabes.“A Apex pre-
cisa ser um instrumento facilitador das
exportações das micro e pequenas em-
presas, que contribuem para conquistar
novos mercados e diversificar nossas ex-
portações”, conclui.
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quisa “Inovações, padrões tecnológicos e
desempenho das firmas industriais brasi-
leiras”,feita pelo Ipea,mostra que as empre-
sas que investem em inovação possuem
probabilidade 17% maior de exportar do
que as companhias não inovadoras.Além
disso,os importadores aceitam pagar preços
mais elevados por produtos de maior valor
agregado.A fabricante de calçados Grende-
ne conseguiu diminuir o impacto da va-
lorização cambial e da competição dos im-
portados investindo no desenvolvimento de
novos designs para seus produtos.“O câm-
bio prejudica a competitividade dos produ-
tos brasileiros,mas temos buscado compen-
sar isso com novos desenhos, agregando
valor ao produto e adotando alternativas de
distribuição”, afirmou Doris Wilhelm, ge-
rente de relações com os investidores da
Grendene. Outro caminho encontrado foi
vender calçados (sem a marca Grendene)
aos grandes varejistas norte-americanos e
abrir novos mercados na Europa.Além dis-
so,a empresa procura dar preferência a mo-
delos que possuem design diferenciado,co-
mo a sandália Melissa, que não teve suas
vendas no exterior afetadas pela cotação do
dólar. No ano passado, a Grendene, que

atua em 57 países e está entre as 500 maiores
exportadoras do país, colocou no exterior
cerca de 20% de sua produção de 145,5 mi-
lhões de calçados.As exportações garanti-
ram 15% do faturamento de 1,5 bilhão de
reais registrado em 2004.

O grupo Camargo Corrêa tem aplicado
em tecnologia para ganhar mais espaço no
mercado internacional.“Estamos investin-
do em inovação. Compramos equipamen-
tos com  tecnologia de ponta para agregar
valor aos nossos serviços”, afirma Carlos
Fernando Namur,diretor de projetos inter-
nacionais da empresa,que exporta serviços,
como projetos de construção de hidrelétri-
cas e de estradas,para vários países da Amé-
rica Latina. Conquistar contratos no exte-
rior é uma maneira de contornar o proble-
ma da falta de investimento em infra-estru-
tura do governo brasileiro.

Quebra O setor de agribusiness,que é o car-
ro-chefe das exportações brasileiras, tam-
bém tem reclamado da valorização do câm-
bio,que está afetando a rentabilidade do se-
tor, segundo informa Antonio Donizete
Beraldo, chefe do departamento de assun-
tos internacionais de comércio exterior da

Confederação Nacional da Agricultura
(CNA).A CNA já espera um ritmo de cres-
cimento menor para o segmento do próxi-
mo ano. Com a quebra de safra da soja –
provocada, principalmente, pela estiagem
prolongada no Rio Grande do Sul –, a pre-
visão é que a exportação de grãos caia. Por
outro lado,a expectativa é que essa redução
seja compensada pela venda de carne.“O se-
tor industrial pode reduzir a produção para
amenizar os prejuízos. Na agricultura, isso
não dá para acontecer. Uma vez colhido, o
produto precisa ser vendido, independen-
temente do preço”, diz Beraldo.

O efeito câmbio, no entanto, tem im-
pacto diferente em cada setor. É o caso das
empresas brasileiras exportadoras de mi-
nério de ferro,que têm conseguido aumen-
tar suas vendas,mesmo com o real aprecia-
do.Enfim,o mercado é fortemente compra-
dor, especialmente porque a vigorosa de-
manda da economia chinesa mantém os
preços aquecidos. As oscilações cambiais
também não afetam o setor petroquímico.
“A indústria petroquímica é ‘dolarizada’,
pois compramos e vendemos em dólar.
Além disso,o Brasil se tornou um país mais
competitivo”,garante Alexandrino de Alen-

          a  a g o s t o  d e  2 005 ,  c om  a umen to  d e  3 1 , 5%  s o b r e  o  me smo  p e r í o d o  d e  2 004

A venda de 100 mil automovéis Fox para a Europa compensou a queda nas exportações da Volkswagen para o México
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A d ivers i f icação da pauta de exportações contr ibu iu para o crescimento das vendas

15% e 20%.“A desaceleração é lenta,mas já
é sensível e deve continuar em 2006”, pre-
vê. É mais otimista a previsão de Ivan Ra-
malho, secretário executivo do Ministério
de Desenvolvimento,Indústria e Comércio,
para quem as exportações  deverão conti-
nuar crescendo devido, principalmente, ao
trabalho que vem sendo desenvolvido pelo
governo na conquista de novos mercados e
também na diversificação de produtos. Se-
gundo Ramalho,as vendas brasileiras ao ex-
terior vêm crescendo nos mercados tradi-
cionais, como Estados Unidos e Argentina,
além de ganhar mais espaço em mercados
não tradicionais,como África e Oriente Mé-
dio.“Hoje estamos menos dependentes de
flutuações regionais da demanda”, explica
Ramalho, lembrando que no primeiro se-
mestre deste ano as exportações para a Chi-
na caíram 6%, mas no conjunto não houve
queda nas vendas brasileiras.“A indústria
brasileira está passando por um processo
bastante dinâmico. Tivemos crescimento
das exportações em 2004 e continuaremos
tendo em 2005”, acrescenta o secretário.

Para Octavio de Barros, economista-
chefe do Bradesco,o aumento das exporta-
ções está atrelado,principalmente,ao “sorri-
so que o mundo está dando aos emergen-
tes”.Não houve queda no ritmo das expor-
tações neste ano,apesar da apreciação cam-
bial de 2005,devido a mudanças estruturais
do comércio exterior, como a conquista de
novos mercados.Além disso,o Brasil virou
base exportadora de veículos, autopeças e
eletroeletrônicos,ao mesmo tempo em que
ganhou envergadura como exportador
mundial de carne,minério de ferro,produ-
tos de aço, papel e celulose e commodities
agrícolas. Barros lembra que o número de
empresas exportadoras aumentou depois
da desvalorização cambial de 1999,que es-
tabeleceu um patamar de câmbio real mais
competitivo. O número de empresas bra-
sileiras que exportam mais de 100 mil dó-
lares por ano subiu de 7.053 de janeiro a ju-
lho de 2004 para 8.035 no mesmo período
deste ano.Isso implica maior diversificação
das exportações e menor risco diante de
quedas localizadas das vendas.

car, vice-presidente de relações institucio-
nais da Braskem. Para manter as vendas no
mercado internacional, a Braskem investe
50 milhões de reais por ano em tecnologia.
No ano passado, a empresa exportou 700
milhões de dólares.A expectativa de Alen-
car é atingir em 2005 a marca de 1 bilhão de
dólares, o que corresponderá a 20% do fa-
turamento total da companhia.

Promoção Embora as empresas exportado-
ras sejam afetadas de maneira diferenciada
pela cotação da moeda norte-americana,as
exportações tendem a crescer mais devagar
nos próximos anos. Em 2004, as vendas
brasileiras no exterior aumentaram 32%,
acima do crescimento das exportações
mundiais, que foi de 20%. O economista
Fernando Ribeiro, da Fundação Centro de
Estudos do Comércio Exterior (Funcex),
calcula que as exportações brasileiras cres-
cerão cerca de 20% em 2005, enquanto o
comércio mundial deverá aumentar entre

Ainda dá para melhorar

Os sucessivos recordes das exportações bra-
sileiras têm sido um dos principais responsáveis
pelo financiamento das contas externas do país e,
conseqüentemente, pela redução das vulnerabili-
dades.O Banco Central prevê que as exportações
brasileiras fechem o ano em 114 bilhões de dóla-
res e que as importações cheguem a 76 bilhões
de dólares,garantindo superávit comercial de 38
bilhões de dólares. Apesar desses resultados, a
participação do Brasil no comércio mundial con-
tinua por volta de 1%.“Estamos acompanhando
uma tendência.Não estamos mal no comércio in-
ternacional, mas também não fizemos nada dife-
rente, e por isso não conseguimos crescer muito
na economia mundial”, afirmou o diretor executi-
vo do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento
Industrial (Iedi), Julio Gomes de Almeida.

A diversificação dos produtos exportados
contribui para o bom resultado,pois em 2004 en-
traram na pauta de exportações 600 novos pro-
dutos e com isso o país vende hoje cerca de 9 mil
itens.Atualmente, 70% da pauta brasileira é de

produtos manufaturados e semimanufaturados.Os
produtos de média e alta intensidade tecnológica
chegam a representar 30% da pauta. Entre os
principais produtos exportados estão:material de
transporte, produtos metalúrgicos, complexo so-
ja, carne, químicos, petróleo e combustíveis,
minérios e equipamentos elétricos.

O sucesso do comércio exterior brasileiro
ajudou o país a ficar menos vulnerável às crises
externas, pois o valor das exportações anuais é
quase suficiente para pagar a dívida líquida ex-
terna versus exportações. No início de 2000, a
dívida líquida era quatro vezes superior às expor-
tações anuais e a melhoria desse indicador de
solvência é muito positiva, afirma Marcelo
Nonnenberg, economista do grupo de acompa-
nhamento de conjuntura do Ipea. Ele adverte,
porém,que países emergentes,como Chile,Peru,
Indonésia e Rússia, ostentam uma razão entre
dívida externa e exportações anuais inferior a 1,
motivo pelo qual são considerados de baixo risco
para os investidores estrangeiros.

Rogelio Goldfarb, da Anfavea: mais competitividade
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P a u l o  M a n s u r  L e v yARTIGO

crescimento do Produto Interno Bruto
(PIB) no segundo trimestre surpreen-
deu favoravelmente ao revelar uma ex-
pansão de 1,4% ante o trimestre ante-

rior. Essa taxa, que corresponde a um crescimen-
to de 5,7% ao ano, torna-se ainda mais relevante
quando se considera que resultou, pelo lado da
oferta, de um aumento trimestral de 3% na pro-
dução industrial e,pelo lado da demanda,de 4,5%
no investimento. Não deixa de ser surpreendente
que a economia tenha mantido o vigor, na esteira
de um período de nove meses de elevações con-
secutivas dos juros, embora tenha havido desace-
leração em relação à tendência do crescimento de
meados do ano passado. Dois fatores parecem ter
contribuído para esse desempenho: o cenário ex-
terno favorável e a expansão interna do crédito.

No primeiro caso, a combinação de uma li-
quidez relativamente folgada no mercado interna-
cional com o crescimento acelerado dos fluxos de
comércio permitiu uma valorização da taxa de
câmbio que extrapola os efeitos normalmente as-
sociados à taxa de juro. A folga na liquidez inter-
nacional reflete-se, por exemplo, na melhora dos
indicadores de risco para os países emergentes.A
balança comercial brasileira,por seu turno,estaria
se beneficiando tanto da forte expansão do co-
mércio internacional quanto do comportamento
dos termos de troca, com pequena recuperação
nos 12 meses encerrados em agosto (alta de 1% no
período). Ou seja, a taxa de câmbio teria se valo-
rizado como decorrência de fatores favoráveis e
em parte externos à economia brasileira.

No segundo caso, a regulamentação do crédi-
to consignado em folha de pagamento deu mar-
gem a uma expansão muito forte dos empréstimos
pessoais, que em agosto cresciam à taxa anual de
40%. Esse movimento foi acompanhado nos úl-
timos meses por alguma redução nas taxas mé-
dias de juro ao tomador e pela ampliação dos
prazos médios de financiamento, que no caso da
aquisição de automóveis já se aproxima de qua-
tro anos. Não por acaso, na composição do cres-
cimento de 5,8% da indústria geral nos 12 meses
até julho, destaca-se o segmento de bens de con-
sumo durável, com expansão de 17,4%. Como

pano de fundo para essa expansão do crédito ao
setor privado encontra-se a perspectiva de conso-
lidação das contas fiscais e seu efeito positivo so-
bre a evolução da dívida pública, o que tem leva-
do as instituições financeiras a buscar maior di-
versificação de seus ativos. O fator externo e a de-
manda interna continuarão a influir na perspec-
tiva de crescimento econômico para 2005 e 2006.

Em sua dimensão financeira, não há motivos
para esperar uma reversão abrupta do apetite pe-
lo risco por parte dos investidores estrangeiros. É
verdade que pairam incertezas quanto à forma e à
velocidade de correção dos desequilíbrios exter-
no e fiscal dos Estados Unidos ou, ainda, quanto
à evolução dos preços no mercado imobiliário da-
quele país. Mesmo assim, o mercado deverá con-
tinuar favorável aos fluxos de capital para países
emergentes, pois o atual ciclo de elevação dos ju-
ros de curto prazo determinado pelo Federal Re-
serve, o Banco Central americano, já foi absorvi-
do. Pelo lado do comércio internacional, a maior
ameaça vem dos preços do petróleo, cujo cresci-
mento poderia colocar em risco a expansão das
economias industrializadas e, em conseqüência,
aquela dos países em desenvolvimento, especial-
mente da China.

Internamente, o início do processo de redução
gradual das taxas de juro deve estimular o inves-
timento, e o crédito deve continuar crescendo em
bases sustentáveis, ainda que num ritmo mais
moderado, graças ao comportamento favorável
do mercado de trabalho, pois a massa salarial real
acumulava crescimento da ordem de 6% até agos-
to. Esses fatores de demanda interna, em condi-
ções normais, compensariam uma eventual de-
saceleração do crescimento das exportações e
uma aceleração das importações, garantindo as-
sim que a economia brasileira possa crescer 3,5%
neste ano e 4% em 2006. No balanço dos riscos,
uma deterioração do cenário político que im-
plique piora nas condições de “governabilidade”
e aumento da incerteza num ano eleitoral torna-
riam a trajetória de crescimento menos favorável.

Paulo Mansur Levy é diretor de Estudos Macroeconômicos do Instituto de

Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

Cenário econômico para 2006

“O ambiente externo 

favorável e a

manutenção 

da estabilidade 

internamente garantem 

a continuidade do 
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tamente para os países em desenvolvimen-
to e ligados à melhoria das condições bási-
cas de vida, como redução dos níveis de
miséria e de fome, acesso à educação e à
saúde e garantia de sustentabilidade am-
biental. E o último dos objetivos, que trata
do “estabelecimento de uma parceria global
para o desenvolvimento”, é o único dirigi-
do especialmente aos países desenvolvidos.
A idéia é que, por meio de ajudas oficiais,
reestruturação de dívidas, ações conjuntas
com o setor privado e,sobretudo,com am-
pla negociação comercial que possibilite

um ambiente mais justo de comércio, os
países mais ricos auxiliem aqueles em de-
senvolvimento a conseguir superar os obs-
táculos da miséria.

“De todos os objetivos propostos, já
podemos observar que este, em todo o
mundo, é o que está sendo menos cumpri-
do”, avalia Marielza de Oliveira, coorde-
nadora da unidade de parcerias estratégicas
do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (Pnud) no Brasil. “De
uma forma ou de outra,os países em desen-
volvimento, na maior parte dos casos e em

ão é de hoje que o mundo é de-
sigual, com nações muito abas-
tadas e outras que vivem no um-
bral da miséria.Mas foi na década

de 90 que o tema entrou para a agenda glo-
bal e motivou a Organização das Nações
Unidas a incluir o combate a essa praga en-
tre os Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio (ODM) – um conjunto de oito
compromissos dos países-membros,firma-
do em 2000 – para reduzir, pela metade, a
pobreza absoluta existente no planeta até
2015.Sete dos oito ODM são voltados dire-
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Perdão da dívida de 55 bilhões de dólares de 37 países pobres com organismos multilaterais

meio às suas dificuldades,buscam aqui e ali
maneiras de incluir na agenda os caminhos
do crescimento”, afirma Oliveira. Segundo
ela,a pressão mundial tem sido responsável
pelo pouco que já foi feito em termos práti-
cos para cumprir o oitavo objetivo. Um
exemplo disso é o perdão da dívida de 18
nações africanas com organismos multilate-
rais de crédito, como o Fundo Monetário
Internacional (FMI), o Banco Mundial e o
Fundo de Desenvolvimento Africano,deci-
dido no mês de junho,durante a última reu-
nião do G-8,grupo das sete nações mais ri-
cas do mundo mais a Rússia.“É uma res-
posta à mobilização mundial que vem
sendo feita e isso é fundamental,mas ainda
é muito pouco, é preciso muito mais”, afir-
ma Oliveira.O perdão poderá beneficiar até
37 países pobres, com a anulação de uma
dívida de 55 bilhões de dólares com FMI,
Banco Mundial e Agência Internacional do
Desenvolvimento, mas ainda depende da
aprovação do conselho dessas instituições
e do legislativo dos países doadores.

O economista Jeffrey Sachs lembra que
existem hoje no mundo pelo menos 1 bi-
lhão de pessoas em situação de alto risco de
vulnerabilidade,isto é,vivendo em situação
de fome e sem acesso a saneamento. Ele
elaborou uma lista,divulgada em abril,com
medidas práticas que, em sua opinião, se-
riam capazes de ajudar no cumprimento da
meta de reduzir a pobreza pela metade até
2015. No que diz respeito ao oitavo objeti-
vo, as sugestões são polêmicas, pois tocam
em pontos como a Ajuda Oficial ao Desen-
volvimento (ODA, da sigla em inglês), que
são transferências de recursos aos países
mais pobres,sob as mais diferentes formas,
como doações,custeio de projetos,partici-
pação de instituições governamentais dos
países desenvolvidos em atividades de com-
bate à pobreza,capacitação,cooperação téc-
nica e outras formas que, em geral, não ge-
rem ônus ao país receptor dessa ajuda ofi-
cial. Desde 1970, a ONU vem sugerindo
que uma meta de 0,7% do Produto Inter-
no Bruto (PIB) dos países mais ricos seja
destinado à ODA.Esse montante nunca foi
alcançado, tanto que na Cúpula sobre o
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Setembro de 2005: Paul Wolfowitz (centro), presidente do Banco Mundial, e Rodrigo Rato (à dir.), diretor-pre-

sidente do Fundo Monetário Internacional, cedem às pressões globais e indicam os primeiros passos do perdão

da dívida dos países mais pobres; no alto, mulheres e crianças de Bangladesh  
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Financiamento do Desenvolvimento em
2002, na cidade de Monterrey, no México,
voltou-se a cobrar o compromisso de al-
cançar essa meta para a ajuda internacional.

“O problema é que existe hoje uma vas-
ta literatura que questiona a eficácia da
ODA”,explica Renato Baumman,diretor do
Escritório da Comissão Econômica para a
América Latina e Caribe (Cepal) no Brasil.
Os críticos alegam que a ajuda pode “viciar”
os governantes dos países que recebem o
dinheiro e inibir o desenvolvimento de me-
canismos institucionais e econômicos que
façam com que, no futuro, não seja mais
preciso esse tipo de benefício.As evidências
são de que vários países africanos que rece-
beram recursos internacionais também ap-
resentaram elevados índices de corrupção
governamental e baixíssimos índices de
mudanças nos indicadores de desenvolvi-
mento humano. Uma das hipóteses é que
essa ajuda não traz incentivos suficientes
para que esses países completem as ações
necessárias para sair da situação de subde-
senvolvimento.Eles se acostumaram a rece-
ber dinheiro fácil e não praticaram as ações
necessárias para mudar de condição.

A principal questão relativa à ODA é o
fato de que os países desenvolvidos estão re-

duzindo gradativamente a ajuda ao desen-
volvimento. O último relatório de Desen-
volvimento Humano do Pnud, de 2005,
mostra que, das 22 maiores nações doado-
ras, 13 reduziram os fluxos financeiros en-
tre 1990 e 2003, que caíram de 0,45% para
0,41% do PIB. Entre os que mais cortaram
recursos estão os Estados Unidos (de 0,21%
para 0,15%), a França (de 0,60% para
0,41%), a Alemanha (de 0,42% para
0,28%) e o Japão (de 0,31% para 0,20%).
O relatório é bastante crítico com a atitude
desses países ao declarar que os “vence-
dores da globalização” não priorizaram a
necessidade de compensar as perdas que
afetaram as nações que foram mais preju-
dicadas durante esse processo. Um exem-
plo no relatório desse espírito de coopera-
ção é a Irlanda, que até poucas décadas
atrás era um país pobre no cenário euro-
peu.A Irlanda utilizou a maior integração
comercial para se transformar num exem-
plo de crescimento, com taxas anuais pró-
ximas a 7%. Ao mesmo tempo, destinou
volumes crescentes à ODA, atingindo
0,39% do PIB, com aumento de 143% so-
bre o valor que praticava em 1990.

No cenário global, o bloco europeu é o
único que se posiciona publicamente no

sentido de aumentar gradativamente no fu-
turo o comprometimento financeiro para o
combate a pobreza. Em 2002, os 15 países
mais ricos da União Européia estabeleceram
um cronograma para atingir a meta de
0,7% do PIB em ODA até 2015, com obje-
tivos parciais de 0,33% do PIB em 2010 e
0,51% em 2015.Além disso, as dez nações
menos desenvolvidas do bloco estão com-
prometidas a doar anualmente 0,17% do
PIB até 2010 e 0,34% até 2015.Segundo es-
timativas dos especialistas das Nações Uni-
das, descritas no relatório de desenvolvi-
mento humano,se todos os países da União
Européia cumprirem a promessa,serão dis-
ponibilizados de 30 bilhões a 40 bilhões de
dólares em auxílio para o desenvolvimento
até 2010.

Retórica Roberto Guimarães, chefe de
análise social e política do departamento de
assuntos econômicos e sociais das Nações
Unidas, chama de “gap de implementação”
a dificuldade de colocar em prática as
grandes decisões globais pró-desenvolvi-
mento elaboradas dos anos 90 para cá. Um
exemplo? “A Rio 92, que foi um dos mais
emblemáticos casos de cúpulas mundiais,
aprovou medidas relativas à sustentabili-

de f inanciamento ainda depende de aprovação dos leg islativos dos países ricos

Fonte: Banco Mundial, 2005
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A  a juda f inance i ra não reso lverá o drama da pobreza sem l ibera l i zação comerc ia l

tem um tipo de negócio com bases míni-
mas. É a partir dessas bases que eles vão
fechar um novo trato comercial”, alerta.

“Esse é o jogo do comércio. Os países se
defendem porque as negociações são entre
governos, mas são os setores privados que
pressionam pelas condições, é normal que
seja assim”,destaca a professora Lia Valls,da
Fundação Getulio Vargas. Ter acesso aos
mercados do mundo desenvolvido  é uma
forma de os países em desenvolvimento
saírem da pobreza. No entanto, esse acesso
mais amplo não é suficiente para garantir a
superação da pobreza,pois depende da “de-
cisão política local de dar prioridade ao in-
vestimento em capital humano, em infra-
estrutura e em progresso tecnológico. Sem
isso, a ajuda externa e a abertura de novos
mercados não adiantará”, resume Valls.

Saídas Opções como as cooperações entre
países do eixo Sul-Sul são vistas pelas Na-
ções Unidas como possibilidades de au-
mentar a participação no mercado interna-
cional por meio de negociações mais igua-
litárias e parcerias. Mas não vai resolver o
problema.“Esses países, sobretudo os afri-
canos,não saem do atoleiro sem a ajuda ex-
terna do mundo desenvolvido”, sintetiza
Baumman. O desafio, tanto para os países
desenvolvidos quanto para os em desen-
volvimento,é como adequar recursos e im-
plementar políticas para alcançar os Ob-
jetivos do Milênio. Em termos de recursos,
o Projeto do Milênio,elaborado por Jeffrey
Sachs para determinar medidas pragmáti-
cas para auxiliar no alcance dos objetivos,
estimou que a ajuda externa deveria aumen-
tar em cerca de 50 bilhões de dólares anuais
até 2015 – além dos 140 bilhões destinados
atualmente – para que todas as metas fos-
sem atingidas. Não é um volume impensá-
vel, representa cerca de 0,54% do PIB dos
países mais ricos e é bem menos do que o
orçamento anual destinado a investimentos
militares no mundo,na casa dos 900 bilhões
de dólares.Mas,para que essa ajuda seja efi-
caz, será preciso que os países beneficiados
a utilizem de maneira eficiente, sem des-
perdício nem corrupção.

dade ambiental que, se executadas, trariam
inúmeros benefícios ao mundo todo.Já nos
encontros seguintes de revisão dos traba-
lhos, a Rio +5 e a Rio +10, estava evidente
que havia um problema sério, pouco havia
sido feito e que o mundo não achou ainda
um caminho para sair da retórica e partir
para a prática, para trabalhar em bloco e
tirar as idéias positivas do papel e transfor-
má-las em ações”, diz. Para Guimarães, a
parceria global proposta no Oitavo Objetivo
do Milênio sofre desse “mal da implemen-
tação”,ou seja,a intenção é boa,possível de
ser cumprida, mas, na prática, os países ri-
cos não estão dispostos a abrir mão de suas
condições econômicas e políticas atuais
para realmente mudar a geografia social do
planeta.“Mas é bom que mudem de idéia
rápido, porque, além da pobreza, temos aí
na nossa porta um problema ainda mais
grave, que é a desigualdade social, que não
é mais característica de país pobre, mas es-
tá presente em todos os lugares e só com
mudanças efetivas é que se mudam esses
dois problemas”, opina.

“Mas a ODA é apenas uma parte do que
é necessário na parceria pela redução da po-
breza. É preciso pensar em como propiciar
meios para que os países saiam definitiva-
mente dessa condição e essa resposta passa,
invariavelmente, por mudanças profundas
e também polêmicas no campo do comér-
cio”, lembra Carlos Mussi, economista da
Cepal.A proposta significa mexer num ves-
peiro global,porque as mudanças implicam
que alguns percam para que outros possam
participar. A Organização Mundial do
Comércio (OMC), instância máxima para
as negociações comerciais globais, é um e-
xemplo claro de que a retórica da mudança
é mais forte que a prática.“A situação da en-
tidade é preocupante, pois ela vem perden-
do muita força, uma vez que os Estados
Unidos e a Europa preferem fechar acordos
bilaterais ou multilaterais diretamente com
os países, em vez de ir à OMC. E nesse tipo
de negociação o tamanho, o poder, conta
muito. Os mais poderosos saem com mais
vantagens”, acredita Baumman.Além dis-
so,destaca,essas negociações criam instân-

Metas das Nações Unidas para o

alcance do Oitavo Objetivo do Milênio

• Avançar no desenvolvimento de um sistema
comercial e financeiro aberto, baseado em
regras, previsível e não discriminatório.
• Atender às necessidades especiais dos
países menos desenvolvidos.
• Atender às necessidades especiais dos
países sem acesso ao mar e dos pequenos
Estados insulares em desenvolvimento.
• Tratar globalmente o problema da dívida
dos países em desenvolvimento,mediante me-
didas nacionais e internacionais de modo a
tornar a sua dívida sustentável a longo prazo.
• Em cooperação com os países em desen-
volvimento, formular e executar estratégias
que permitam que os jovens obtenham um
trabalho digno e produtivo.
• Em cooperação com as empresas farma-
cêuticas, proporcionar o acesso a medica-
mentos essenciais a preços acessíveis, nos
países em vias de desenvolvimento; em coo-
peração com o setor privado, tornar acessí-
veis os benefícios das novas tecnologias, em
especial as tecnologias da informação e co-
municação.

cias paralelas de soluções de conflitos que
não a própria OMC e,de quebra,cada acor-
do fechado vira uma espécie de modelo
para propostas a outros países.“Fica mais
fácil chegar a um país vizinho e dizer que já

Jeffrey Sachs: um bilhão de pessoas vivem em

condições desumanas hoje no mundo 

David Mercado/Reuters
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indústria de software desempe-
nha hoje um papel central no ce-
nário de convergência das tec-
nologias da informação e comu-

nicação,pois contribui para a inovação nas
mais variadas áreas, da medicina à gestão
empresarial. A importância do setor e seu
rápido crescimento ficam evidentes nas es-
tatísticas da Organização para a Coope-
ração e o Desenvolvimento Econômico

(OCDE): o mercado mundial de software
passou de 90 bilhões de dólares em 1997
para cerca de 300 bilhões de dólares em
2001 e deve chegar a 900 bilhões em 2008.
No Brasil não é diferente e o governo fede-
ral elegeu esse segmento como uma das op-
ções estratégicas da Política Industrial,Tec-
nológica e de Comércio Exterior (PITCE),
ao lado de fármacos e medicamentos,semi-
condutores e bens de capital.

O mercado interno brasileiro de soft-
ware já é o sétimo do mundo, com vendas
anuais de 7,7 bilhões de dólares, e rivaliza
em tamanho com o da Índia e o da China.
A participação do setor no Produto Inter-
no Bruto (PIB) triplicou entre 1999 e
2001, chegando a 0,71%.Apesar desse vi-
gor, as exportações ainda engatinham:
embora as estatísticas sejam pouco con-
fiáveis, estima-se que o Brasil exporte a-
nualmente de 100 milhões a 350 milhões
de dólares. O objetivo do governo federal
é ampliar as vendas externas para 2 bil-
hões de dólares em 2007. A meta é ambi-
ciosa e o tempo é curto. O setor precisa su-
perar obstáculos para ganhar envergadu-
ra no exterior, pois falta crédito para as
empresas, poucas têm o nível de certifi-
cação necessário e o país começa a sofrer
com a escassez de profissionais qualifica-
dos. O diagnóstico está no estudo “Desa-
fios para a indústria de software”, de Luis
Claudio Kubota, pesquisador do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Não faltam competência e bons produ-
tos para o setor brasileiro de software se fa-
zer mais presente no exterior. O Sistema de
Pagamentos Brasileiro (SPB),o Imposto de
Renda e o internet banking são freqüente-
mente citados como bons exemplos do po-
tencial brasileiro.A pesquisa “Desvendando
a economia do conhecimento na Índia,
China e Brasil: uma visão de três indústrias
de software”, do Instituto de Tecnologia de
Massachusetts (MIT, na sigla em inglês),
avaliou 57 empresas instaladas no Brasil
entre maio e outubro de 2002.A conclusão
é promissora, pois os profissionais brasi-
leiros são definidos como criativos, as em-
presas revelam flexibilidade e capacidade
de inovação, sem falar na agressiva pre-
sença de mercado de alguns produtos, que
permitem ao Brasil apostar em soluções
voltadas para os setores financeiro e go-
vernamental para conquistar o mercado
internacional.

É fundamental, entretanto, que o país
faça um trabalho pesado de marketing
para colar sua imagem ao setor de tecnolo-
gia.O Brasil ainda é visto no exterior como

A falta de f inanciamento para as empresas e de pessoal

quali f icado cria dif iculdades para o setor brasileiro de

sof tware ating ir a meta proposta pelo governo federal de

exportar 2 bi lhões de dólares em 2007 

O difícil caminho para o

mundo

A

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
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minho escolhido pela Datasul, uma das
companhias brasileiras que conseguiu se
colocar lá fora, foi franquear empresas no
exterior para vender seus produtos.A em-
presa foi fundada em 1978 e ganhou os-
satura na incubadora da Fundação Certi de
Florianópolis (leia matéria na página 50).
Conta, atualmente, com 2,5 mil funcio-
nários e se especializou na oferta de solu-
ções para gestão e relacionamento empre-
sarial. A empresa tem operações interna-
cionais nos Estados Unidos, Canadá, Mé-
xico, Chile,Argentina, Paraguai e Uruguai,
responsáveis por 4% do total do fatura-
mento da companhia, que atingiu 281 mi-
lhões de reais em 2004. “Optamos pelas
franquias nos outros países, pois percebe-
mos que profissionais locais fazem toda a
diferença. Para eles, não existem barreiras
lingüísticas nem culturais.Esse sistema tem
funcionado bem”, diz Jorge Steffens, dire-
tor-superintendente da Datasul. Ele conta
que as experiências anteriores de destacar
brasileiros para fechar as vendas no exte-
rior não funcionaram.

Presença Não é apenas a imagem do setor
brasileiro de software que inibe as exporta-
ções. Os clientes em potencial exigem que
os produtores de software exibam certifi-
cados que atestem a qualidade das empre-
sas exportadoras,como o Capability Matu-
rity Model (CMM). Apenas 55 empresas
brasileiras possuem certificado do padrão
CMM ou superior,como o Capability Ma-
turity Model Integration (CMMI).“A falta
de certificação é um fator inibidor para que
o país conquiste novos clientes.A presença
de produtos brasileiros no exterior fica
comprometida”, avalia Jaylton Moura Fer-
reira, gerente executivo de operações e tec-
nologia do Instituto de Pesquisas Eldora-
do, organização civil sem fins lucrativos
prestadora de serviços na área de telecomu-
nicações, que em setembro deste ano con-
quistou a certificação CMMI nível 3.“Te-
mos agora mais maturidade no nosso pro-
cesso de desenvolvimento e tenho certeza
de que ganharemos mais visibilidade”,acre-
dita. O certificado CMM foi criado nos

Ipea, acredita “que é ilusão pensar que al-
cançaremos o desempenho exportador in-
diano no curto prazo”.

O modelo de negócios adotado tam-
bém é determinante para o sucesso de uma
empresa no mercado internacional. O ca-

O Brasi l  a inda é v isto no ex ter ior como um exportador de commodit ies e produtos             

exportador de commodities agrícolas, mi-
nerais e produtos industrializados de me-
nor conteúdo tecnológico, como calçados
e suco de laranja. Tal percepção inibe as
vendas lá fora, pois o sucesso de uma em-
presa em conquistar o mercado externo de-
pende da imagem que o país e a indústria
projetam, além, é claro, das vantagens rela-
tivas de preços.“Como o mercado interno
de software sempre foi muito bom, o país
não se preocupou em exportar e agora
percebe que o trabalho vai ser árduo para
mudar essa realidade”, afirma Jorge Suka-
rie, presidente da Associação Brasileira das
Empresas de Software (Abes).Para Ricardo
Saur, diretor executivo da Associação Bra-
sileira das Empresas de Software e Serviços
para Exportação (Brasscom),o país,de fa-
to, não tem nenhuma reputação na área.
“Mas poderia ser pior: o Brasil poderia ter
uma imagem ruim. Não é o caso. Os com-
pradores internacionais simplesmente não
conhecem os detalhes do que fazemos”,
diz.A Brasscom foi criada para posicionar
o Brasil no mercado global como um im-
portante gerador e fornecedor de tecnolo-
gia de software.

Marca A empresa de consultoria ATKear-
ney foi contratada pelo governo e pela
Brasscom para levantar as oportunidades
do software brasileiro no mercado interna-
cional e constatou que uma das prioridades
é reforçar a marca no exterior. O grande
problema é que as empresas brasileiras do
setor não têm uma cultura internaciona-
lizada, opina Renata Sanches, gestora de
projetos de exportação de tecnologia da
Agência de Promoção de Exportações e
Investimentos (Apex), vinculada ao Mi-
nistério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (MDIC). Silvio Meira,
presidente do conselho de administração
do Porto Digital do Recife, concorda com
essa avaliação.“As empresas brasileiras não
entendem o mercado internacional de soft-
ware e as cadeias de valor nele existentes.
Para alavancar as exportações, o país pre-
cisa conhecer bem o mercado externo,além
de promover sua marca”,afirma.Kubota,do

Fotos Divulgação

Giancarlo Stefanuto da Softex (no alto), Jorge
Sukarie da Abes (no centro) e Jorge Steffens da
Datasul (acima): investimento e criatividade
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anos 90 nos Estados Unidos e nada mais é
do que um conjunto de práticas que pro-
porcionam à empresa um guia para organi-
zar o processo de criação do software em
cinco níveis de maturidade.Atesta um pa-
drão de qualidade mundialmente adota-
do para classificar as empresas, mas o cus-
to para alcançar esse grau de certificação
fica próximo de 250 mil reais e os em-
preendedores demoram cerca de 45 meses
para obtê-lo.

Formação As companhias brasileiras de
software terão de superar outra barreira
para vender seus produtos no exterior, pois
começam a faltar profissionais altamente
qualificados, problema que tende a se
agravar à medida que a indústria se volta
para o mercado externo, encontra oportu-
nidades de novos negócios e, portanto, se
aquece.“Todo software tem como base a
matemática. Precisamos de mais matemá-
ticos. É por isso que os indianos são mais
competitivos. Precisamos ter mais centros
de excelência no país e mandar mais gente
estudar fora, para que essas pessoas criem
redes de contatos. Boa formação é funda-
mental para reduzir a taxa de mortalidade
das empresas”, diz João De Negri, diretor
de Estudos Setoriais do Ipea.As projeções
indicam que em 2010 haverá um déficit de
250 mil docentes de matemática, física,
química e biologia nas escolas públicas de
ensino médio brasileiras.A péssima colo-
cação dos estudantes brasileiros em avalia-
ções internacionais de proficiência em
matemática, como a realizada em 2004
pela OCDE, também não contribui para
melhorar a imagem do país no aspecto
tecnológico. Entre as 40 nações avaliadas
em 2004, os estudantes brasileiros ficaram
em último lugar, enquanto os finlandeses
ocuparam a liderança.

Para superar essas limitações, o Minis-
tério de Ciência e Tecnologia (MCT) colo-
cou, no topo de sua lista de prioridades, o
incentivo à certificação de empresas brasi-
leiras de software e a formação de pessoal
qualificado para trabalhar no setor.“A Índia
forma 70 mil pessoas anualmente em áreas

        industrial izados de menor conteúdo tecnológ ico, o que l imita a exportação de sof tware

Número de empresas desenvolvedoras de sof tware 
de acordo com o tamanho da empresa

9.573 empresas

313 empresas

93 empresas

84 empresas

10.063 empresas

Receita operacional líquida anual das empresas desenvolvedoras 
de sof tware de acordo com o tamanho da empresa

906 milhões de reais

1,3 bilhão de reais

765 milhões de reais

4,4 bilhões de reais

7,4 bilhões de reais

Total de pessoal ocupado nas empresas desenvolvedoras de sof tware 
de acordo com o tamanho da empresa

23.576 pessoas ocupadas

9.593 pessoas ocupadas

6.404 pessoas ocupadas

45.222 pessoas ocupadas

84.795 pessoas ocupadas 

Fonte:“Desafios para a indústria de software”, Luis Claudio Kubota

Até 19 pessoas De 20 a 49 
pessoas

De 50 a 99 
pessoas

Mais de 100
pessoas

Total

Mercado de tecnologia
Despesas mundiais dos usuários f inais
(em bilhões de dólares)

2004 2005* 2006* 2007*

Software 92,5 98,1 104,4 111,4

Serviços de TI 608,1 639,2 676,6 717,9

Total 700,6 737,3 781,0 829,3

* previsão
Fonte: Gartner Dataquest
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Ao tentar se fazer mais presente no exte-
rior, o Brasil certamente vai esbarrar em al-
guns gigantes que há muito ocupam espaço
considerável no mercado internacional de
software, principalmente os Estados Unidos,
sede das maiores companhias de informática
do mundo. As empresas nacionais também
terão de se defrontar com três países emer-
gentes que têm se destacado no mundo da tec-
nologia da informação e comunicação: Índia,
Israel e Irlanda. Relatório do Instituto de Tec-
nologia de Massachusetts (MIT) aponta que a
Índia é forte na prestação de serviços, a Irlan-

da na tradução e na adaptação do software à
realidade tributária de cada país e Israel por
investir muito em pesquisa e desenvolvimento.
O Brasil não tem uma imagem definida no mer-
cado. Embora as estratégias de internaciona-
lização tenham sido diversas, esses países bus-
caram nichos de atuação bastante específicos.

A índia se aproveitou da queda no custo
de telecomunicações internacionais para
entrar no mercado de terceirização de servi-
ços de tecnologia da informação, no qual já
fatura cerca de 8 bilhões de dólares anuais e
tem planos de alcançar 50 bilhões de dólares

em 2008. As empresas da República da Ir-
landa produzem software de baixa complexi-
dade, mas estão ganhando cada vez mais re-
conhecimento nos mercados internacionais e
construindo parcerias estratégicas com em-
presas norte-americanas. Já o setor de tec-
nologia da informação israelense, que cres-
ceu 4,5 vezes durante os anos 90, se carac-
teriza pela existência de um grande contin-
gente de pessoal altamente qualificado, o que
permitiu que o país investisse em pesquisa e
desenvolvimento, principalmente na área de
segurança da informação.

Imago Fotografia

Competição para valer 

afins de software, enquanto o Brasil forma
10 mil.O idioma também é uma vantagem
para os indianos.Não temos uma massa de
programadores e não temos gente suficiente
que fale inglês”, avalia Marcelo Lopes, se-
cretário de política de informática do MCT.
Meira, do Porto Digital, estima que sejam
necessários de 40 milhões a 50 milhões de
reais de investimentos anuais em formação
profissional durante os próximos cinco a
dez anos para superar o déficit de pessoal
qualificado.“Se esse investimento começar
a ser feito neste ano, o Brasil só conseguirá
exportar 1 bilhão de dólares anuais de soft-
ware a partir de 2009”, calcula.

Recursos O MCT ainda não conta com
esse volume de dinheiro, mas tem um pro-
jeto de formação e qualificação de recursos
humanos para a área de software, ainda
sem data para lançamento,que prevê inves-
timentos da ordem de 40 milhões de reais
por ano.O programa envolve desde cursos
de inglês até mestrado e doutorado na área.
A idéia não é só formar pessoal, mas atua-
lizar aqueles que estão no mercado e treiná-
los com as novas ferramentas que aparecem
quase que diariamente. Para viabilizar o
projeto, serão desembolsados 15 milhões
de reais do Fundo Setorial de Informática.

O programa contará ainda com recursos
do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae), do Serviço
Social da Indústria (Sesi),da Confederação
Nacional das Indústrias (CNI) e do Serviço
Social do Comércio (Sesc). Além disso, a
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Nível Superior (Capes), do Minis-
tério da Educação, incluiu na revisão do
Plano Plurianual (PPA 2004-2007) uma
ação de formação de recursos humanos pa-

ra apoiar as prioridades da Política Indus-
trial, Tecnológica e de Comércio Exterior.
“Estamos identificando as maiores de-
mandas e nossa intenção é apostar no
mestrado profissional. Mas só isso não é
suficiente, já que o doutorado é a base para
o processo de inovação”, diz Jorge Guima-
rães, presidente da Capes.

De acordo com o estudo de Kubota,
atuam no Brasil 10.063 empresas desen-
volvedoras de software,das quais 9.573 em-

As empresas de software instaladas no Porto Digital, na ilha da parte antiga de Recife, são exportadoras
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companhias que querem comprar software
e serviços correlatos desenvolvidos no
Brasil.A segunda é o Prosoft Empresa, que
oferece financiamentos para firmas de
qualquer tamanho, para a realização de in-
vestimentos e planos de negócios. As em-
presas candidatas não precisam dar garan-
tias reais para financiamentos de até 6 mi-
lhões de reais. E, finalmente, a terceira li-
nha, o Prosoft Exportação, apóia finan-
ceiramente quem estiver se preparando
para exportar.“A reformulação foi conse-
qüência de um aprendizado.Antes era um
programa experimental voltado para pe-
quenas e médias empresas. Agora que já
temos mais experiência no setor, formu-
lamos um programa para atender às neces-
sidades de toda a indústria”,explica Regina
Gutierrez, gerente de estudos setoriais
para a indústria de software do BNDES.
“Acredito que o novo Prosoft irá se confi-
gurar uma alternativa muito boa de finan-
ciamento para as pequenas empresas”,afir-
ma Mario Salerno, diretor de desenvolvi-
mento industrial da Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial (ABDI).

A Financiadora de Estudos e Projetos
(Finep) também planeja criar um progra-
ma, cujo nome provisório é Inovasoft, que
teria, numa primeira rodada, cerca de 60
milhões de reais para oferecer exclusiva-

    p r o f i s s i o n a l  p a r a  g a r a n t i r  a  o fe r t a  d e  p e s s o a l  q u a l i f i c a d o

Esta é a última reportagem de uma série de
seis sobre temas que serão discutidos na
3.ª Conferência Nacional de Ciência,Tecno-
logia e Inovação (CNCTI), que será realizada
em novembro, em Brasília. Informações so-
bre a CNCTI estão disponíveis na Internet no
endereço www.desafios.org.br/conferencia

Apoio

Total de matrículas nos cursos de graduação - 2003

Ciência da computação 66.043

Engenharia de software 135

Informática 7.243

Tecnologia da informação 578

Linguagens de programação 444

Tecnologia em desenvolvimento de softwares 1.035

Matemática 20.567

Matemática computacional 664

Utilização de softwares 50

Fontes: Ministério da Educação (MEC), Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Total de matrículas nos cursos 

de pós-graduação em matemática, ciência da

computação e engenharia elétrica - 2004*

Mestrado 5.101

Doutorado 2.113

Mestrados prof issionalizantes 329

pregam até 19 pessoas (veja tabela na pági-

na 47). No total, essas empresas mobilizam
uma força de trabalho de 84.795 pessoas.
Esse universo corporativo de pequeno
porte sofre de um problema comum: a di-
ficuldade de conseguir crédito no merca-
do financeiro ou com o governo por não
ter como oferecer garantias reais. “É um
grande desafio fazer com que o dinheiro
chegue às empresas menores, que cons-
tituem a maior fatia do mercado”, afirma
Sukarie, da Abes. Para Giancarlo Stefanu-
to, coordenador de planejamento e estu-
dos da Associação para Promoção da Ex-
celência do Software Brasileiro (Softex),
que reúne cerca de 1.000 empresas espa-
lhadas pelo país, o financiamento é de fa-
to um gargalo a ser superado.“Há uma di-
ficuldade de lidar com a indústria de soft-
ware, cujas características são bastante es-
pecíficas. Não há garantias reais, as garan-
tias são as idéias”, lembra Stefanuto.

Prosoft Para tentar remover esse tipo de
entrave, o Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES) re-
formulou o Programa para o Desenvol-
vimento da Indústria Nacional de Software
e Serviços Correlatos (Prosoft), que agora
funciona em três frentes. A primeira é o
Prosoft Comercialização, que financia as

mente ao setor de software.“Essa nova li-
nha será voltada para empresas que bus-
cam crescimento baseado num plano de
negócios e que queiram exportar”, afirma
Alexandre Cabral, analista de projetos na
área de tecnologia da informação da Finep.
A empresa teria dois anos de carência e
quatro anos para a amortização da dívida.
O Inovasoft também não exigirá garantias
reais. A estimativa é que sejam apoiados
cerca de 60 projetos da ordem, cada um, de
500 mil reais. Essas mudanças fazem parte
de um longo caminho a ser percorrido
para que o Brasil realize seu potencial co-
mo exportador de software. d
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A Fundação Cer t i ,  de F lor ianópo l is,  at ing iu a
ma i o r i d a d e  a o s  2 1  a nos  e f u nc i o nou  como
a r t i c u l ad o ra  d e  emp r e s á r i o s ,  c i e n t i s t a s  e
poder públ ico para  gerar  uma das  me lhores
e x p e r i ê n c i a s  b r a s i l e i r a s  d e  f o m e n t o  a o
empreendedor ismo e de est ímu lo  à inovação
em tecnolog ia e negócios

de novos empreendedores
Matriz
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para dar aula na faculdade na qual estudou e foi trabalhar no labo-
ratório de metrologia, onde passou a ter muito contato com em-
presas catarinenses.“O curso de Engenharia foi criado em 1965, já
ligado às demandas da indústria local,sendo que o estágio em em-
presas era obrigatório”,lembra Schneider,que não era estranho ao
ambiente industrial,pois sua família era proprietária de uma fábri-
ca de bombas hidráulicas em Blumenau. Ele foi o idealizador da
fundação, que se materializou graças ao apoio de 16 empresas ca-
tarinenses que bancaram um investimento de 400 mil dólares ao
longo de dois anos.Não foi necessário investir em instalações,pois
a Certi ficou abrigada no laboratório de metrologia da faculdade
de Engenharia.“No dia seguinte da fundação,contratamos dez en-
genheiros e passamos a dar consultoria às empresas”, conta
Schneider.O primeiro cliente foi a Metal Leve,fábrica de auto-peças
de São Paulo,interessada nos sistemas de controle de qualidade da
Certi.Em seguida,a fábrica de geladeiras Cônsul,de Santa Catarina,
bateu à porta da fundação para que testasse os motores que
equipavam seus produtos.

A maioria dos clientes, no entanto, vinha de fora de Florianó-
polis e,para corrigir o rumo,o conselho de curadores da Certi deu,
em 1986, a orientação para que a fundação trabalhasse com em-
presas da cidade. “Nas eleições de 1985, todos os candidatos a
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A Fundação Cert i  fo i  cr iada em 1984, junto à escola de Engenhar ia da Univers idade

Fundação Certi,de Florianópolis,é um bom exemplo de
que é possível criar uma ponte entre as empresas e o ta-
lento e a pesquisa da universidade para gerar inovação e
uma safra de novos empreendedores.Ela faz pesquisa na

área de tecnologia e abriga uma das mais bem-sucedidas incubado-
ras de novas empresas tecnológicas existentes no Brasil.O nome da
entidade já revela seu objetivo – Fundação Centros de Referência
em Tecnologias Inovadoras.Foi criada em outubro de 1984 dentro
de um laboratório da escola de Engenharia da Universidade de
Santa Catarina (UFSC), quando Florianópolis era mais conheci-
da pelas boas praias para a prática de surfe.A fundação ajudou a
transformar a capital catarinense em referência na área de desen-
volvimento de software, automação bancária e eletrônica.

A proposta da entidade é posicionar-se como organização líder
em pesquisa e desenvolvimento na área de “economia da experiên-
cia”, no ambiente de inovação, sistemas mecatrônicos, metrologia
e garantia da qualidade. E tem sido bem-sucedida, conforme o
testemunho de Ronald Dauscha,presidente da Associação Nacional
de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia das Empresas Ino-
vadoras (Anpei),para a qual a Certi “não é apenas uma instituição
de pesquisa e um centro de estudos estratégicos, mas também
chancela a viabilidade mercadológica de projetos inovadores aos
quais é chamada a dar consultoria”. De fato, quando aparece al-
guém com uma boa idéia no campo da tecnologia, o primeiro fil-
tro é aplicado no Centro de Inovação em Negócios da fundação,
que avalia a consistência mercadológica e tecnológica do produto
ou projeto.O trabalho de consultoria da Certi levou seus especialis-
tas a várias partes do país, inclusive à Amazônia. Dauscha lembra
que a Certi ajudou a Superintendência da Zona Franca de Manaus
(Suframa) a planejar e a implantar o pólo tecnológico de Manaus.
Segundo Dauscha, a Siemens, da qual é diretor de Gestão de Tec-
nologia,é uma cliente satisfeita com os serviços prestados pela Certi.

Para contrariar ditados populares, como “santo de casa não faz
milagre”ou “casa de ferreiro,espeto de pau”,a Certi,embora tenha
a maioria de seus clientes fora de Santa Catarina, fez muito pela
cidade e pelo estado onde está implantada.Ajudou a definir e a pavi-
mentar o caminho que fez de Florianópolis uma referência nacional
em tecnologia da informação e comunicação. Deu um empurrão
para que fossem criadas a Associação Catarinense de Empresas de
Tecnologia (Acate), em abril de 1986, e a Incubadora Empresarial
e Tecnológica,em outubro de 1986.Foi o berço para que surgissem
muitas das 26 empresas fabricantes de equipamentos eletrônicos e
as 110 de desenvolvimento de software que hoje funcionam na
cidade de 365 mil habitantes, considerada uma das que oferece a
melhor qualidade de vida no Brasil.

O grande responsável pelo sucesso da Fundação Certi é o en-
genheiro Carlos Alberto Schneider, seu atual diretor-superinten-
dente e seu grande animador. Depois de se formar em Engenharia
Mecânica pela UFSC,ele passou cinco anos em Aachen,na Alema-
nha, fazendo doutorado.Ao voltar, em 1979, já estava contratado

A

O engenheiro Carlos Alberto Schneider, diretor-superintendente da Fundação                       
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Federal de Santa Catarina, com apoio de 16 empresas, que investiram 400 mil dólares

Radiografia da Certi

Fundação Centros de Referência 
em Tecnologias Inovadoras (Certi)

Criação 

outubro de 1984

Caráter

instituição independente e sem f ins lucrativos, 

de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, com foco na inovação em 

negócios, produtos e serviços no segmento de tecnologia da informação

Funcionários

175, sendo 71 com nível superior

Desempenho

faturou 12,7 milhões de reais com estudos, projetos e serviços. 

Atendeu 609 empresas em 2004: 241 em Santa Catarina 

(37,4% do total), 122 em São Paulo (20% do total) e 90
no Paraná (14,8% do total)

Parceiros 

Universidade Estadual de Santa Catarina, Companhia de Desenvolvimento 

do Estado de Santa Catarina, Prefeitura Municipal de Florianópolis, 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Ministério 

da Ciência e Tecnologia, Federação das Indústrias de Santa Catarina, 

Serviço Nacional da Indústria (Senai), Associação Brasileira da 

Indústria Elétrica e Eletrônica, e empresas privadas

Centro Empresarial para Laboração 
de Tecnologias Avançadas (Celta)
Incubadora de empresas ligada à Fundação Certi

Criação

agosto de 1995

Empresas incubadas

38, que faturaram 40 milhões de reais em 2004

Empresas graduadas

29, que faturaram 670 milhões em 2004

Postos de trabalho

94 empresários, 7 empresárias e 684 funcionários

prefeito falavam em geração de emprego e a Certi passou a bater na
tecla de que era preciso dar força às empresas de informática”, diz
Schneider.O discurso chegou até o governador do estado e,assim,
a Certi acabou contratada pela Secretaria de Indústria e Comércio
para montar a primeira incubadora, que foi instalada num prédio
que estava embargado pela prefeitura,devido a irregularidades,a 2
quilômetros do campus da UFSC. Foi preciso muita saliva para
conseguir a autorização de funcionamento, mas, em contraparti-
da, o proprietário cobrou um aluguel barato.A incubadora fun-
ciona até hoje, no mesmo edifício, com o nome de Midi Tecno-
lógico, ligada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae) de Santa Catarina e operada pela Acate.“Demos
prioridade às empresas fabricantes de equipamentos de telecomu-
nicações, da área de mecânica fina”, conta Schneider,“e lançamos
a pedra fundamental do atual pólo tecnológico de Florianópolis.”

Amostra Atualmente,o faturamento das cerca de 290 empresas de
base tecnológica de Florianópolis já deve superar o de hotelaria e
turismo, de acordo com Alexandre d’Avila da Cunha, presidente
da Acate, com base em uma amostra levantada com os 88 associa-
dos da entidade. Uma delas é a Cebra, presidida por Cunha, que
nasceu na Incubadora Empresarial e Tecnológica, onde ficou de

       Certi: primeiro cliente foi a Metal Leve

Lauro Maeda

melhores  30/09/05  22:46  Page 53



A empresa de desenvolvimento de software
Agriness Gerenciamento de Agroempresas está
abrigada na incubadora Celta, de Florianópolis.
Apesar de criada em 2001, é muito conhecida
entre os granjeiros catarinenses do setor de
suinocultura porque desenvolveu um software
que ajuda a controlar e a aumentar a produtivi-
dade de suas granjas, do nascimento ao abate
dos animais. A pequena empresa está abrigada
na incubadora Celta desde outubro de 2001,
mas revela ousadia, pois pretende conseguir
metade de seu faturamento no exterior em 2007.
A empresa já tem clientes na Argentina, Bolívia,
Uruguai e Paraguai, Portugal e França e não
fará esse roteiro internacional desacompanha-
da, pois a empresa francesa de genética suína
Pen Ar Lan atuará como parceira e cicerone. É
uma das líderes européias no fornecimento de
animais de alto desempenho para os suinocul-
tores. Seus dirigentes brasileiros conheceram o
software da Agriness por meio de granjeiros que
usam o produto. Foi o famoso boca a boca.“Tra-
duzimos nosso software para o francês porque

a Pen Ar Lan quer oferecê-lo na França”, conta
Everton Gubert, sócio e fundador da Agriness,
antiga Anitec. E a empresa francesa já está pro-
duzindo uma versão em polonês, interessada
nesse mercado em que a suinocultura moderna
está em expansão depois da integração do país
à União Européia.

Também não é novidade para Gubert e seus
sócios fazer parceria com grandes empresas.
Em janeiro de 2004 fecharam um acordo com a
Sadia para instalar o Anitec S2, de gerencia-
mento da produção em 300 granjas de produ-
tores de carne suína associados até o final de
2006.A implantação já foi feita em 180 granjas
e existe a possibilidade de estender o projeto
para os outros 700 fornecedores da Sadia.
Outra grande produtora de alimentos de origem
animal, a Seara já instalou o Anitec S2 em 138
de suas 600 granjas. Essas alianças alavanca-
ram o faturamento da empresa, que deve chegar
a 1,5 milhão de reais em 2005. Parece pouco,
mas será o triplo do que venderam no ano pas-
sado. Os planos para 2006 já estão desenhados

e será marcado pelo ingresso no mercado inter-
nacional, avisa Gubert.

A trajetória da Agriness é um bom exemplo
das sinergias construídas pela Fundação Certi,
que envolveu universidade, empresas, entidades
de classes e entidades governamentais. E com-
prova que vale a pena conhecer de perto a reali-
dade dos clientes. Gubert se formou em Ciência
da Computação na Universidade Federal de San-
ta Catarina (UFSC) em 1999 e começou a de-
senvolver projetos de informática para empresas
de conhecidos.“Acabaram os amigos e eu não
tinha um produto de prateleira.Tive meu primeiro
contato com um suinocultor quando fui visitar
minha cidade natal, Xanxerê, no oeste cata-
rinense, onde fui procurar oportunidades de ne-
gócio.”E ele achou.Ao visitar uma granja conhe-
ceu um software norte-americano, o Pigchamp,
que não tinha interface gráfica e rodava no sis-
tema operacional DOS.Percebeu que o programa
era voltado para as necessidades do veterinário,
e não do granjeiro.Também detectou o potencial
de mercado,pois Santa Catarina é o maior produ-
tor de carne suína do Brasil, com 45% do total.

O caminho para o sucesso exigiu muita de-
dicação de Gubert e de seus sócios. Em primeiro
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A  i n c ubado ra  Ce l t a  a b r i g a  3 8  empresas  q u e  fa t u ram  40  m i l h õ e s  d e  r e a i s  p o r            

Ousadia premiada

A sede da incubadora Celta, no ParqTec Alfa: abrigo para empresas de base tecnológica

Renato Gama
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lugar, era preciso conhecer o processo de produ-
ção dos suinocultores e a realidade dos diversos
tipos de granjeiros, quase sempre pequenos pro-
dutores.“Passei 54 dias na propriedade de um
granjeiro amigo,dormi no chão do escritório,mas
fiz uma pós-graduação em suinocultura.”Gubert
também percebeu que não seria tarefa fácil de-
senvolver o software, que rodaria com o sistema
operacional Windows.Foi preciso encontrar um só-
cio, que ficou com metade dos direitos autorais e
custeou o desenvolvimento e o lançamento do soft-
ware SuinoSys, de gerenciamento de granjas suí-
nas, em abril de 2001. Na ocasião, ainda não ti-
nham uma empresa, e todo o desenvolvimento foi
feito num quarto do apartamento da mãe de Gu-
bert.Registraram a companhia e decidiram dispu-
tar uma vaga na incubadora Celta.“Tivemos de
fazer um plano de negócios e fomos aceitos em
outubro de 2001”, narra Gubert.

Pronto, já tinham uma sede de 30 metros
quadrados, acesso rápido para a Internet, tele-
fones, luz, água, serviço de limpeza.Além de infra-
estrutura, recorda Gubert, receberam treinamen-
to em gestão de negócios, vendas, recursos hu-
manos e controle de qualidade, pois o Celta tem
uma parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio

às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) de Santa
Catarina. O Celta também ajudou Gubert e seus
sócios a conseguir, em maio de 2003, um finan-
ciamento, a fundo perdido, de 189 mil reais com
a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), do
Ministério da Ciência e Tecnologia,o que lhes deu
fôlego para lançar em maio de 2003 o Anitec S2,
versão mais avançada do pioneiro SuinoSis.

Daqui a pouco a Agriness vai ter de pensar
em nova pousada, pois o espaço de 120 metros
quadrados que agora utiliza na incubadora Celta
começa a ficar pequeno para sua equipe de 15
pessoas, que inclui Gubert e seus quatro sócios.
Além disso, o Celta estimula que as empresas
saiam da incubadora depois de quatro anos como
“hóspede”, período que vence neste mês.
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1990 a 1994, e deve faturar cerca de 6,5 milhões de reais neste ano
com produtos para o setor de automação bancária. Outra iniciati-
va da Certi que ajudou a definir a vocação tecnológica da capital
do estado foi planejar o ParqTec Alfa, em parceria com o governo
do estado, para abrigar a nova safra de empresas geradas na pri-
meira incubadora ou que fossem atraídas pelo potencial da cidade.
A idéia surgiu em 1986,mas a inauguração só ocorreu em maio de
1993.Atualmente,o parque Alfa,instalado no início da estrada que
vai de Florianópolis em direção ao norte da ilha, abriga 59 empre-
sas de base tecnológica, 12 outras de serviços, que, no conjunto,
faturam 145 milhões de reais por ano,onde trabalham 1,8 mil pes-
soas, das quais 1,2 mil com curso superior.

Também funciona no parque a segunda incubadora de Floria-
nópolis, o Centro Empresarial para Laboração de Tecnologias
Avançadas (Celta), gerido pela Fundação Certi, criado em agosto
de 1995.As 38 empresas em operação na incubadora faturam 40
milhões de reais anualmente (leia quadro na página 53), sendo que
29 foram criadas por empresários formados na UFSC. Não é fácil
ser aceito no Celta, pois o processo de seleção é rigoroso. Segundo

Tony Chierighini, gerente da incubadora, já foram entregues até
hoje 900 planos de negócios, dos quais 450 passaram pelo
primeiro filtro, mas apenas 83 foram aprovados para serem in-
cubados. A taxa de mortalidade das empresas é baixa, pois ape-
nas sete empresas encerraram suas atividades. O rigor do proces-
so de seleção é uma das explicações para essa taxa de sucesso, mas
também é importante o treinamento em gestão, marketing e ou-
tras disciplinas que o Celta oferece por meio do Sebrae-SC, como
explica o empresário Everton Gubert, sócio da Agriness, que de-
senvolveu um bem-sucedido software para o agribusiness.
“Aprendemos a fazer planejamento de médio e longo prazo” (leia

quadro abaixo). Em setembro, a Agriness foi eleita a melhor em-
presa incubada de 2005 e mereceu o prêmio da Associação
Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Ino-
vadores (Anprotec) – que reúne as incubadoras existentes no
Brasil –, no qual concorreram 43 empresas.

A direção do Celta dá um prazo de no máximo quatro anos para
que as empresas fiquem abrigadas em suas instalações,mas admite
algumas exceções, avaliadas pontualmente. O objetivo é abrir es-

          ano  e  j á  deu  or igem a  29 ou tras,  com vendas  de  670 m i l hões  de  rea i s  em 2004

Gubert (o segundo da direita para a esquerda, de pé) e a equipe da Agriness

O.F.Jr.
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O novo desaf io da Fundação Certi é o Sapiens Parque, a ser instalado no norte da ilha de             

Pouca gente sabe, mas a Suntech, empresa
que foi criada na incubadora Celta, de Floria-
nópolis, está ganhando dinheiro com a corrup-
ção, ou melhor, com a luta contra a corrupção e
contra o crime em geral. Ela desenvolveu um
software para gestão das interceptações legais
de ligações feitas de telefones móveis celulares
que é líder no mercado brasileiro, utilizado por
90% das operadoras que adotaram a tecnologia
GSM, como Claro, Oi e Tim. É outro bom exemplo
de como o conhecimento da necessidade do
mercado e a capacidade de inovar tecnologica-
mente empurram empreendedores para o pódio
do sucesso empresarial.

O percurso começou em 1993, quando

Maurício Ibarra Dobes, sócio e principal executi-
vo da Suntech, terminou o curso de graduação em
Engenharia Elétrica na Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC), já sonhando em montar
uma empresa de desenvolvimento de software.
Ainda não tinha escolhido com precisão a área
em que ia trabalhar, depois de concluir o mestra-
do em Engenharia Biomédica na UFSC.Sabia que
deveria ser em inteligência artificial, voltada para
medicina ou para telecomunicações. A lâmpada
acendeu e Ibarra detectou uma oportunidade de
negócios no setor de telecomunicações.A priva-
tização do setor abriu uma janela de oportu-
nidades para empreendedores, pois as novas em-
presas, livres das amarras da estatização, inves-

tiam em tecnologia e disputavam ferozmente o
mercado consumidor.

O número de usuários de telefonia móvel
crescia e a empresa precisava gerenciar o trá-
fego, medir a qualidade das conexões e todo o
aparato tecnológico e de marketing para atender
às demandas de um público exigente.“O nicho es-
tava descoberto, pois os programas existentes
ainda rodavam plataformas complexas.Decidimos
lançar uma alternativa baseada no sistema opera-
cional Windows, mais fácil de operar”, recorda
Ibarra.A Suntech foi fundada em junho de 1996 e
em março do ano seguinte passou no “vestibular”
e foi aceita no Celta. Ibarra já tinha experiência
com empresas incubadas,pois quando era estagiá-
rio do Certi, enquanto cursava a faculdade, teve
contato com as primeiras que se abrigaram na
Incubadora Empresarial e Tecnológica,que surgiu
em 1986 e era gerenciada pela fundação.

Ligado nas oportunidades

ticas,de serviços e educacionais.“Estamos negociando com o hos-
pital Sarah Kubitschek,de Brasília,para que instalem uma unidade
no Sapiens Parque”,informa Leandro Carioni,da Fundação Certi,
gerente executivo do projeto.A meta é ambiciosa, pois envolverá
1,5 bilhão de reais em investimentos a serem captados no setor pri-
vado,mas as promessas são grandes,pois o planejamento feito pela
Certi prevê que em dez anos o Sapiens Parque criará 30 mil empre-
gos, com uma receita anual de 1,3 bilhão de reais. Para Cunha, da
Acate,a proposta é importante para mudar,de uma vez,a vocação
regional da ilha,ainda muito dependente do turismo de verão,nos
meses de janeiro e fevereiro, quando a população chega a dobrar.
Em setembro,foi superado o primeiro obstáculo para a criação do
Sapiens Parque,quando o empreendimento recebeu a licença am-
biental prévia para seguir em frente.

Potencial Uma das empresas que surgiu na incubadora do Celta é
a Audaces, que produz software para a automatização do processo
industrial no setor de confecção e vestuário. Ela faturou 4 milhões
de reais no ano passado. Sua história é representativa da proposta
que levou à criação da Fundação Certi. O sócio e principal execu-
tivo, Cláudio Grando, que fez Ciência da Computação na UFSC,
conhecia o funcionamento das pequenas empresas do pólo têxtil e
de confecção de Blumenau.Identificou uma oportunidade de negó-
cios, criou a Audaces em janeiro de 1992 e entrou na incubadora
Celta em 1997.Atualmente,tem 52 funcionários,é líder na América
do Sul e procura um sócio para vender seu software na China.

paço para novos empreendimentos e colocar as empresas na rota
da expansão. No entanto, é comum que muitos empresários prefi-
ram permanecer na incubadora, onde desfrutam, além de infra-
estrutura e treinamento,de um ambiente sinérgico,no qual podem
trocar experiências e criar uma interação que é extremamente im-
portante, porque é movida pelo conhecimento, como explica José
Eduardo Azevedo Fiates,presidente da Anprotec.A exemplo do que
foi feito pela Certi, é essencial acoplar a incubadora a um parque
tecnológico, para que as empresas possam se instalar depois que
saírem do ambiente protegido,afirma.Para ele,a primeira condição
para uma incubadora ser bem-sucedida não é a infra-estrutura,
mas sim a existência de empreendedores.

No caso específico de Florianópolis, o parque Alfa ficou pe-
queno e já não é capaz de abrigar as empresas que se graduam (is-
to é,saem do ambiente protegido) nas duas incubadoras da cidade,
informa Cunha, da Acate, e o poder público municipal não colo-
cou em sua lista de prioridades a criação de outros parques tec-
nológicos. Coube à Certi, em conjunto com a Companhia de
Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina (Codesc), do go-
verno estadual,dar o pontapé inicial para remover esse gargalo.Há
cinco anos começaram a planejar o lançamento do Sapiens Parque,
a ser instalado num terreno de 4,5 milhões de metros quadrados
na praia de Canasvieiras, no norte da ilha, onde funcionou uma
colônia penal agrícola até a década de 80. O projeto é mais amplo,
pois, além de um condomínio para empresas de base tecnológica,
prevê um centro de convenções e instalações para atividades turís-
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Grando,que acabou de voltar de Xangai,onde participou da segun-
da mais importante feira internacional do setor têxtil e de confecção,
reclama da falta de ajuda governamental para abrir espaço num
mercado de enorme potencial, como o chinês, pois não recebeu
nenhum apoio de nosso corpo diplomático.“Em outros países é
diferente,pois já fui procurado por diplomatas da França e da Grã-
Bretanha em nome de empresas de software interessadas que as re-

presentássemos no Brasil.Ainda não temos a cultura de exportação
de software e precisamos percorrer um caminho solitário para
vender no exterior”, relata (leia matéria na pág. 44).

A Audaces teve de sair do Celta em junho último, até porque
seus funcionários não cabiam nos 200 metros quadrados que alu-
gavam.Grando sabe que não tinha alternativa,mas reconhece que
vai sentir falta do ambiente de fomento existente na incubadora e
da troca permanente de experiência que impulsiona as empresas
tecnológicas. Mas não quis ficar longe e, depois de procurar du-
rante dois anos um local para instalar a empresa,acabou compran-
do um prédio com 1.000 metros quadrados de área útil bem em
frente ao parque Alfa, do outro lado da rodovia.

Além do ambiente, do treinamento, da infra-estrutura, in-
cubadoras como a do Celta ajudam as empresas a conseguir finan-
ciamento para alavancar seus negócios.Maurício Ibarra Dobes,só-
cio e principal executivo da Suntech, que ficou abrigada na in-
cubadora da Certi de 1997 a 2001, conseguiu levantar dois finan-
ciamentos com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep),com
o apoio do Celta, que foram vitais para a expansão de suas ativi-
dades (leia quadro abaixo). A Suntech, que fornece software para
operadoras de telefonia celular, deverá faturar 7 milhões de reais
em 2005 e já faz planos de abrir capital nas bolsas de valores em
2010. Planejar com o pé no chão, atento às necessidades do mer-
cado, mas sem deixar de olhar para a frente, foi a orientação que a
Fundação Certi seguiu, desde que foi fundada – um roteiro que
seu criador, o engenheiro Schneider, não cansa de pregar.

             Florianópolis e que abrigará atividades empresariais, turísticas, ambientais e educacionais

O software de gerenciamento de redes e
análise de desempenho foi bem-aceito pelas ope-
radoras e assim Ibarra passou a conhecer a reali-
dade dessas empresas e percebeu outra oportu-
nidade, a gestão dos pedidos feitos pela Justiça
brasileira para interceptação legal de ligações
por celulares.“Como a Justiça brasileira é pulve-
rizada, as operadoras recebiam milhares de pedi-
dos de interceptação por meio de diversos escri-
tórios ou sucursais”, diz Ibarra. E depois, confir-
mada a legalidade do pedido, o que exigia longos
percursos até o departamento jurídico das ope-
radoras, era preciso fazer a interceptação e ge-
rar os relatórios para a Justiça.“Criamos o sis-
tema Vigia,que automatiza todo o processo.Os pe-
didos entram por um único lugar, são encami-
nhados para o departamento jurídico e, se aprova-
dos, comandam a interceptação, entregue sob a
forma de voz e texto.”

Atualmente, o Vigia responde por 60% do fa-
turamento da Suntech, que deve chegar a 7 mi-
lhões de reais em 2005, com crescimento de
80% sobre o ano anterior.Tentam agora colocá-
lo no mercado externo e o negociam com empre-
sas da Argentina, Colômbia e México. Para 2006,
informa Ibarra, a meta é faturar 10 milhões de
reais, 30% dos quais no exterior. Mas a empresa
não dorme em cima do sucesso e já lançou outros
produtos, como o programa que permite a locali-
zação da posição geográfica de um telefone mó-
vel, que, por exemplo, muitos pais adotam para
saber onde estão seus filhos. Ibarra e seus sócios
também estão de olho no mercado de ligação te-
lefônica celular através da Internet (voiceIP).

Os recursos para bancar a primeira fase de
desenvolvimento de produtos vieram de dois fi-
nanciamentos da Financiadora de Estudos e Pro-
jetos (Finep), de 40 mil reais em 1998 e de 200

mil reais em 2002, feitos com apoio da Fun-
dação Certi.Além disso, Ibarra e seus três sócios
fundadores foram buscar um sócio capitalista e
bateram na porta do Fundo de Investimento em
Empresas Emergentes de Santa Catarina (Fiee-
SC), montado por fundos de pensão e adminis-
trado pela Fator Administradora de Recursos,
que hoje possui 19% do capital da Suntech, en-
quanto a Fundação Certi tem 1,5% e o restante
se divide entre os quatro sócios.A Suntech saiu
da incubadora em 2001, mas continua perto da
universidade, pois a sede está no bairro de Trin-
dade, ao lado da entrada do campus da UFSC.
Atualmente, a empresa conta com 38 funcio-
nários, dos quais 30 têm nível superior e incluem
cinco estagiários, alunos de Engenharia e
Ciência da Computação. Pode ser que a Suntech
esteja funcionando, também, como matriz de no-
vos empreendedores.

Grando, da Audaces: participação em feira na China, na busca de parceiro local

O.F.Jr.

d
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R e n a t o  R o s e n oARTIGO

Medida Provisória n.° 259, ainda não
apreciada pelo Congresso Nacional,
determinou o reposicionamento da Se-
cretaria Especial de Direitos Humanos

(SEDH) na estrutura do governo federal. Pelo
texto, a secretaria deixa de ter status ministerial e
vinculação direta à Presidência da República e
passa a ser coordenada pela secretaria executiva
da Secretaria Geral da Presidência. Os motivos
que levaram o presidente da República a tomar
essa decisão não são claros e a medida não parece
ter procedência.

No começo do atual governo, uma das reivin-
dicações e esperança dos movimentos de direitos
humanos era dar centralidade a essa política. De-
sejávamos, como ainda desejamos, fazer do Esta-
do brasileiro um propulsor da cultura de direitos
humanos em nossa sociedade. Mais ainda, que o
Estado fosse o promotor e garantidor (na acepção
jurídica da palavra) desses direitos em seu sentido
mais amplo. Enfim, que iniciássemos a superação
de um Estado que historicamente viola, por ação
ou omissão,os direitos dos seres humanos.No iní-
cio do governo,o posicionamento da SEDH como
secretaria especial, com status de ministério, ani-
mou-nos e recebeu nosso elogio.Entretanto,o âni-
mo cessou devido às sucessivas posteriores res-
trições orçamentárias.Ao rebaixar a SEDH, o go-
verno federal renunciou à idéia de que o tema direi-
tos humanos deve ocupar um lugar central, mes-
mo que simbolicamente,na política de Estado e deu
uma péssima sinalização à sociedade civil.Quando
analisamos o declínio do orçamento da SEDH e a
edição da MP n.° 259,concluímos que a relevância
e a prioridade esperadas nem sequer laudatórias
conseguiram ser.

Contudo, queremos analisar especificamente
o impacto da medida sobre os direitos da infância.
A Secretaria de Direitos Humanos tem sob sua
coordenação a Subsecretaria de Promoção dos
Direitos da Criança (SPDCA). O rebaixamento
sofrido pela SEDH acarreta, por conseqüência,
também o rebaixamento da SPDCA e, portanto,
da qualidade de sua relação institucional com os
demais órgãos do Estado para a articulação e a
execução da política de atendimento aos direitos

da infância. Em outubro do ano passado, o
Comitê dos Direitos da Criança das Nações Uni-
das, em análise sobre a implementação da Con-
venção sobre os Direitos da Criança, foi asserti-
vo ao recomendar ao país o desenvolvimento de
um sistema de coordenação adequado para asse-
gurar a plena implementação de nossa legislação
interna e da própria convenção, o que a biblio-
grafia específica tem chamado de “autoridade
central em matéria de infância”. Nossa autorida-
de central é a SPDCA. Por isso, devemos inferir
que deveria atuar para tornar realidade a políti-
ca para a infância, estruturada em suas três dife-
rentes funções: promoção, defesa e controle so-
cial. E, também, para implementar a política de
atendimento socioeducativo aos adolescentes em
conflito com a lei e a política de enfrentamento da
violência sexual contra crianças e adolescentes.No
entanto, na contramão, o governo federal não re-
forçou a autoridade da SPDCA e retirou-lhe status
e orçamento,ou seja,sua capacidade de dar conse-
qüência à política de promoção dos direitos da
criança.Não bastasse esse retrocesso institucional,
o pior é que está previsto para 2006 o menor orça-
mento para a SPDCA desde 1995.A proposta en-
viada ao Congresso representa para a SEDH
menos de 5% do orçamento autorizado em 1995.

O Congresso Nacional pode alterar a Medida
Provisória n.° 259, devolvendo à SEDH seu status
ministerial (e estamos lutando para isso), porém
isso não basta. O orçamento atual para a política
de direitos humanos é literalmente vergonhoso.A
absoluta prioridade devida à infância é uma deter-
minação constitucional.A recuperação da credi-
bilidade oficial com os movimentos de direitos hu-
manos,especialmente os da infância,passa por dar
relevância a essas políticas. Para isso, precisamos
de uma posição institucional consistente com os
recursos públicos necessários. Caso contrário, te-
remos perdido uma grande oportunidade de am-
pliar a efetivação dos direitos humanos no país.

Renato Roseno é advogado, coordenador do Centro de Defesa da Criança e

do Adolescente do Ceará e representante da Associação Nacional dos Centros de

Defesa da Criança e do Adolescente no Conselho Nacional dos Direitos da Infância

e do Adolescente

Retrocesso na política para a infância
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contribuição do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea)
para a formulação e a avaliação
de políticas já é bastante conheci-

da. Mas, para que tal interlocução seja real-
mente fértil, é necessário que, paralela-
mente ao cotidiano do monitoramento e
dos debates urgentes, exista também o es-
forço reflexivo.

Essa é a proposta dos autores do livro
Questão Social e Políticas Sociais no Brasil
Contemporâneo,que se divide em duas par-
tes: uma dedicada à recuperação da “questão
social”brasileira; a outra dedicada à análise
da atuação social do nosso Estado – especi-
ficamente da esfera federal. Os quatro pri-
meiros capítulos convidam o leitor a uma re-
flexão histórica,revelando as causas profun-
das dos atuais problemas sociais do Brasil.
O leitor perceberá que este país é “um museu
de grandes novidades”, como dizia o com-
positor Cazuza, no que diz respeito às suas
desigualdades e injustiças.

O problema da agricultura familiar de
subsistência, incapaz de se integrar à eco-
nomia formal e dinâmica, foi sempre con-
siderado como residual. Mantida à mar-
gem da economia latifundiária-escravista-
exportadora, continuou marginal durante
a industrialização do século XX e continua
alheia ao dinamismo do atual agribusiness.
Alheia, marginal, residual, mas de modo

algum insignificante, pois ainda hoje en-
volve cerca de 3 milhões de famílias. Aos
homens livres que viviam da agricultura
de subsistência, juntaram-se no final do
século XIX os escravos libertos.

O baixo dinamismo das atividades ru-
rais de então – exceção feita ao café e à bor-
racha – já estimulava a migração de parce-
las dessa população para as áreas urbanas.
Surge assim uma população urbana e tra-
balhadora, confinada “a ocupações ins-
táveis ou mesmo a não-ocupação”. O mo-
delo “nacional-desenvolvimentismo” do
século XX esquivou-se de enfrentar dire-
tamente o desafio da integração desses
contingentes populacionais, tanto no cam-
po como na cidade – o crescimento eco-
nômico por si só seria suficiente para
aborvê-los.

A segunda parte do livro se inicia com
uma análise da atual configuração do Sis-
tema Brasileiro de Proteção Social (SBPS),
um mecanismo “amplo, ainda que certa-
mente heterogêneo, incompleto e muitas
vezes ineficaz, mas dotado de instituições,
recursos humanos e fontes de financiamen-
to estáveis que garantem sua implemen-
tação em caráter permanente”. O livro
analisa a abrangência das políticas e dos
programas sociais de esfera federal,seu gas-
to e financiamento. Revela as distintas tra-
jetórias de expansão ou estagnação da

cobertura e do gasto das ações na área de
proteção social, em especial no período de
1995 a 2002. Discute o financiamento das
políticas sociais: a elevada carga tributária
arrecadada em nome do social, mas que
atende também a outras prioridades e,mais
ainda, tem um perfil extremamente regres-
sivo, com um grande esforço contributivo
dos mais pobres. Analisa também a atua-
ção, no interior do SBPS, dos Conselhos
Nacionais de Política Social e das organiza-
ções não-governamentais, como parceiras
na execução das políticas.Com apropriado
realismo, são discutidos criticamente seus
defeitos e virtudes, limites e superações.

Os autores concluem a publicação reafir-
mando a filiação a uma nova agenda.Ape-
nas o compromisso com o desenvolvimen-
to social poderá gestar uma sociedade
brasileira menos desigual e excludente, em
um entendimento amplo, que abrange des-
de o “Projeto para o Brasil”, de Celso Fur-
tado, até o desenvolvimento humano com
eqüidade, de autores como John Rawls e
Amartya Sen. Retomar a via estrita do
crescimento econômico ou propor um sis-
tema de proteção social que se restrinja à
“gerência da miséria” são opções clara-
mente insuficientes para superar a questão
que limita, há séculos, a construção de
uma nação mais cidadã.

José Aparecido Carlos Ribeiro
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A proteção social em foco

Questão Social e Políticas Sociais 
no Brasil Contemporâneo
Luciana Jaccoud (org.) e outros autores 
Editora Ipea, 2005, 435 p., R$ 38,00
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Influências esquecidas

Fórmula 
para crescer

ue a sociedade brasileira é resul-
tado da miscigenação de negros,
brancos e índios, todos sabemos.
Gilberto Freyre, entre tantos, já
explorou bem as razões e as im-

plicações dessa mistura em sua obra Casa
Grande e Senzala. Mas da parcela branca
só os portugueses são mencionados. O
que Victor Leonardi faz, no livro Os Na-
vegantes e o Sonho, é adicionar outro ele-
mento formador do jeito de ser do bra-
sileiro: os orientais. O autor lembra e des-
creve objetos e hábitos vindos da Ásia que,
de tão incorporados ao dia-a-dia do bra-
sileiro, até parecem “produção nacional”
e, por esse motivo, passam ocultos. É o ca-
so da jaca, do coco, dos gados nelore e gir,
e até da tão “original” manga.

Outro fato curioso que chama a aten-
ção para a presença do Oriente em nosso
caldo cultural é que o budismo, religião
surgida na Índia, é praticado por apenas
0,1% da população indiana, mas no Brasil,
em 1990,0,3% da população era budista.A
maior parte das histórias que ele reconta
nesse ensaio remete aos tempos coloniais
em que o Brasil e a Índia estavam sob o
domínio da Coroa portuguesa. Os portos
brasileiros eram paradas obrigatórias para
os navegantes que iam do Atlântico em di-
reção ao Índico.Aqui,nas costas brasileiras,
o contato com os navios que iam e vinham
da Ásia era intenso e rotineiro.Mas Leonar-
di não quer apenas descrever essas “marcas”
orientais na cultura brasileira. Seu objetivo
é nos convencer de que o imaginário e a
sensibilidade típicos do brasileiro devem, e
muito, à influência do Oriente.

Ele chama a atenção também para o fa-
to de que a Índia influenciou cronistas, au-
tores e poetas portugueses e, conseqüen-
temente, todas as formas de expressão em
língua portuguesa. Camões, Bocage e Gil
Vicente conheciam e viveram a Índia in-
tensamente. Isso sem contar que Portugal
esteve sob o domínio do mundo árabe du-
rante 431 anos.Logo,os portugueses,quan-
do vieram para o Brasil, já trouxeram na
bagagem parte da sensibilidade oriental.

Mas por que então quase não se fala dessa
influência? Portugal, segundo o autor,
“cortou da memória” os vínculos com o
mundo árabe. Talvez por querer apagar de
sua história um período de dominação. O
Brasil, por sua vez, conhece pouco ou qua-
se nada a Ásia. Aliás, o autor usa o termo
Ásia para se referir não só a formas de vi-
da tradicionais e distantes da moderni-
dade, mas também às atividades relacio-
nadas à intuição e à imaginação.

O que Leonardi propõe e estimula em
Os Navegantes e o Sonho é que estudantes
e pesquisadores desvendem esse continen-
te. E o objetivo da empreitada é entender
o “caráter aberto e inconcluso” da cultura
brasileira e tirar melhor proveito desses
traços tão peculiares. E, quem sabe até, en-
contrar alternativas para alguns de nossos
problemas.

Por Giovana Tizianni

or que uns países são ricos e outros
são pobres e por que alguns países
crescem mais rapidamente que ou-
tros em longos períodos de tempo?

Essas duas simples perguntas fascinam eco-
nomistas ao longo dos tempos. O livro A
Natureza do Crescimento Econômico – Um
Referencial Alternativo para Compreender o
Desempenho das Nações, de autoria de
Anthony Thirlwall, professor de Economia
Aplicada da Universidade de Kent, em
Canterbury, no Reino Unido, apresenta uma
consistente abordagem para analisar as di-
ferentes trajetórias de crescimento econômi-
co dos países. Ele é um crítico da teoria neo-
clássica de crescimento,bem como da “nova”
teoria do crescimento endógeno, por serem
demasiadamente voltadas para a oferta de fa-
tores de produção e por não reconhecerem
que as restrições de demanda ocorrem muito
antes dos impactos das restrições de oferta.
Numa economia aberta,em desenvolvimen-
to, uma das principais restrições ao cresci-
mento econômico é a escassez de divisas
estrangeiras para financiar importações,sus-
tenta o autor. Para ele, o aumento das expor-
tações alivia as restrições impostas pelo ba-
lanço de pagamentos à demanda e torna-se,
ao mesmo tempo,crucial para determinar as
taxas de crescimento global.

Marcelo Piancastelli de Siqueira

A Natureza do Crescimento Econômico
A.P.Thirlwall
Editora Ipea, 2005, 112 p., R$ 15,00

Q

Os Navegantes e o Sonho - Presença 
do Oriente na História do Brasil
Victor Leonardi
Editora Paralelo15, 2005, 171 p., R$ 28,00
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Inovação

Crescem as
incubadoras

Meio ambiente

Reciclagem para exportação

A tecnologia pioneira e 100%
nacional de reciclagem via plasma
de embalagens do tipo longa-vida já
atrai interesse internacional. Está
sendo exportada para a Espanha, e
uma delegação chinesa esteve em
setembro no Brasil para acompa-
nhar todo o processo de coleta se-
letiva e reciclagem. O Instituto de
Pesquisas Tecnológicas (IPT) de
São Paulo, em conjunto com a Tetra
Pak, a Klabin, a Alcoa e a TSL Am-
biental, desenvolveu uma tecnologia

que permite a separação total dos
resíduos da reciclagem, o que é
uma grande novidade. As embala-
gens longa-vida são compostas de
camadas de papel, plástico e alumí-
nio. Já existia um método para sepa-
rar o papel, que podia ser usado na
confecção de caixas de papelão, en-
quanto a mistura de plástico e alu-
mínio era empregada na fabricação
de telhas e vassouras. A tecnologia
de reciclagem via plasma permite a
separação do plástico e do alumí-

nio. “O reaproveitamento do resíduo
agrega valor. Como um ciclo virtuo-
so é criado, é possível que a indús-
tria de reciclagem aumente em
30% a remuneração das cooperati-
vas de catadores”, acredita André
Vilhena, diretor executivo da asso-
ciação sem fins lucrativos Compro-
misso Empresarial para Reciclagem
(Cempre). O plástico é transforma-
do em parafina, usada na indústria
petroquímica, e o alumínio, em lin-
gotes de alta pureza.

A Associação Nacional de
Entidades Promotoras de Empreen-
dimentos Inovadores (Anprotec)
acaba de lançar o Panorama 2005
sobre incubadoras de empresas e
parques tecnológicos existentes no
Brasil (leia matéria na página 44).
O levantamento mostra que 297 in-
cubadoras operam em todo o país,
o que significa um aumento de 5%
em relação a 2004. Outros 92 pro-
jetos estão em fase de implantação.
O Nordeste foi a região que mais
cresceu (14%), passando de 37
para 42 incubadoras. O número de
parques tecnológicos, entretanto,
cresce em ritmo menor do que o
vivenciado pelas incubadoras de
empresas. Existem 2.327 empresas
instaladas nas incubadoras, sendo
que o setor com maior represen-
tação é o de desenvolvimento de
software, com 18% do total. Mais
informações: www.anprotec.org.br

CIRCUITO
ciência&inovação

Ranking

Campeãs em pesquisa

A revista de inovação Technology Review,
editada pelo Instituto de Tecnologia de Massachu-
setts (MIT, da sigla em inglês), publicou em sua
edição de setembro o ranking das 150 empresas
mundiais líderes em pesquisa e desenvolvimento
(P&D). O índice foi montado com base nas se-
guintes informações: o investimento em P&D em
2003 e em 2004, quanto foi gasto por emprega-

do e qual a porcentagem desse gasto em relação
ao faturamento das empresas. O destaque, de
acordo com a revista, são as pesquisas da IBM
sobre o cérebro, da Intel sobre microscopia de
moléculas e dos Laboratórios Bell sobre com-
putação quântica. No placar de 2004 há algu-
mas surpresas em relação ao ano anterior. A
campeã de 2004, a farmacêutica francesa Sa-

nofi Aventis, a terceira da lista, a Biogen Idec,
dos Estados Unidos, bem como a Merck, que fi-
cou em quinto lugar, são estreantes no rol das
15 melhores empresas. O segundo posto ficou
com a Microsoft, e a General Motors ganhou o
quarto lugar. Para ler a pesquisa completa,
acesse: http://www.technologyreview.com/ar-
ticles/05/09/issue/rd_scorecard.pdf

Fotos: Stock.xchng
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Agricultura

Patrimônio genético
O arroz selvagem, encontrado

nas várzeas e no cerrado de Rorai-
ma, pode contribuir para as pes-
quisas de melhoramento genético
das variedades comerciais de arroz
que vão para a mesa do brasileiro.A
descoberta é da Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária (Em-

brapa), que já coletou amostras de
quatro espécies silvestres e vai ma-
pear seus recursos genéticos para,
posteriormente, usá-los no melhora-
mento do arroz plantado comercial-
mente. Roraima foi escolhido por ter
biomas totalmente diferentes de ou-
tros estados do Brasil.

Informação

Mapa do 
financiamento

Acaba de ser lançado um ser-
viço de busca sobre um banco de
dados de agentes nacionais e in-
ternacionais de financiamento à
pesquisa. O portal Financiar re-
sulta da parceria firmada entre a
Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG) e a Universidade
Federal de Viçosa (UFV) e vai fun-
cionar como um centro virtual de
informações sobre captação de
recursos em diversas áreas do
conhecimento. A intenção é apro-
ximar pesquisadores e gestores
das fontes de recursos para novos
projetos de pesquisa. Para isso, o
serviço reúne cerca de 200 agen-
tes financiadores no Brasil e 400
no exterior. Mais informações:
www.financiar.org.br

Saúde

Algas que
curam

Pesquisadores da Universida-
de Federal Fluminense (UFF) des-
cobriram,após dez anos de estudo,
que a substância química do grupo
dos disterpenos polioxigenados en-
contrada em alguns tipos de algas
endêmicas do litoral brasileiro pode
inibir o vírus da Aids e um dia vir a
substituir o AZT, um dos medica-
mentos usados contra a doença. A
grande vantagem em usar os dis-
terpenos é que essas substâncias
não são tóxicas e os efeitos colate-
rais podem ser menores.A pesqui-
sa ainda está na fase de experi-
mentos com culturas de células in
vitro.Testes em camundongos vi-
rão em seguida. A previsão é que
os testes em humanos comecem
dentro de cinco anos.

Medicina

Células 
alternativas

Uma nova esperança surgiu
em recente estudo da Universida-
de de Kingston, na Inglaterra, em
conjunto com a Universidade de
Medicina do Texas, nos Estados
Unidos.A pesquisa revelou que al-
gumas células-tronco do sangue
do cordão umbilical têm caracte-
rísticas similares às das células-
tronco embrionárias. Em experi-
mentos no laboratório, a equipe de
cientistas conseguiu transformar
com sucesso células-tronco reti-
radas do sangue do cordão, se-
melhantes às embrionárias, em cé-
lulas do fígado.Atualmente, são in-
tensas as discussões no Brasil e
no mundo em torno do uso de em-
briões congelados em clínicas de
fertilização para pesquisa na área.

é o montante 

que as pequenas
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da informação
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Os caminhos do Novo Mundo

Migração
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Os mesmos avanços que propiciaram a globa-
lização da economia facilitaram também a migra-
ção entre países. O Fundo de População das Na-
ções Unidas (UNFPA) estima que, em 1990, 120
milhões de pessoas viviam fora do país natal. No
continente americano, o fenômeno não foi diferen-
te. O número de migrantes dentro da América Lati-
na saltou de 1,5 milhão em 1960 para 11 milhões

em 1990. A Comissão Econômica para a América
Latina e o Caribe (Cepal) traçou o perfil dos movi-
mentos migratórios na América e comprovou que,
cada vez mais,os americanos se mudam para países
dentro do próprio continente. O Brasil é um bom
exemplo.O número de estrangeiros que vivem aqui
diminui ao longo dos anos mas a participação de
americanos na população brasileira é crescente.

Quando surgem denúncias de crimes
financeiros, envolvendo  tanto dinheiro
público quanto privado, quase sempre
aparecem referências a empresas
offshore.A expressão inglesa significa
“ultramar”,e também é aplicada para
denominar categorias de embarcação
marítima e uma técnica de extração de
petróleo em águas profundas. No caso
das empresas, a expressão inicialmente
foi usada apenas para indicar uma
sociedade anônima implantada fora do
país de origem de seus dirigentes. Com 
o tempo, porém, o rótulo offshore
tomou características bem específicas 
e passou a definir uma empresa criada 
em um paraíso fiscal, de forma apenas
cartorial, ou seja, ela está registrada em
um país no qual não desenvolve nenhuma
atividade. Normalmente o endereço é 
uma caixa postal ou um representante
especializado em sediar empresas desse
tipo. O objetivo da offshore é apenas
realizar operações financeiras no paraíso
fiscal, quase sempre com o intuito de
escapar da tributação ou de fazer
investimentos no exterior. Mas como
estão localizadas em paraísos fiscais,
onde as aplicações de recursos sem
origem comprovada são aceitas e o
sigilo bancário é garantido, as offshore
se prestam perfeitamente à lavagem de
dinheiro e à sonegação de impostos.
Os paraísos fiscais mais utilizados pelos
brasileiros, atualmente, são as Ilhas
Cayman e as Ilhas Virgens Britânicas.

O que é?

Empresa
offshore

Percentual 
de imigrantes na 
população do 
continente americano

Percentual de imigrantes na população 
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Percentual de estrangeiros 
na população brasileira
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1960

Censo
1970

Censo
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2000

1,78

0,93

REPARE: o país com maior participação de imigrantes em sua população é o
Canadá, e não os EUA, como muitos supõem 

REPARE: enquanto a participação de estrangeiros na população brasileira declina, a de americanos cresce no mesmo período

1,32

0,53
0,30

Percentual de americanos entre os
estrangeiros que vivem no Brasil

Censo 
1960

Censo 
1970

Censo 
1980

Censo 
1990

Paraguai EUA Argentina Uruguai Canadá

6,0
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11,3
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De onde vêm os imigrantes 
americanos que vivem no Brasil?

(década de 90)

Para que países americanos 
migraram os brasileiros nos 
anos 90? (mil pessoas)

33,5
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82,5

13,5 9,4

Argentina

19%

Uruguai

17%

Chile

16%
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15%
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12%

EUA

9%

Outros
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Fontes: Cepal e IBGE
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O ABC do Brasil

Educação

Quais livros têm em casa Quantos livros têm em casa Quem influenciou o gosto pela leitura

Hábitos de leitura dos brasileiros

No mês passado, o Instituto Paulo Montenegro
divulgou a terceira apuração do Indicador Nacio-
nal de Alfabetismo Funcional (Inaf), abrangendo
quatro anos. É possível perceber que a inclusão es-
colar de crianças durante a década de 90 trouxe
frutos, porém tímidos. O percentual de analfabetos
na população caiu de 9% para 7%. Já o nível de al-
fabetizados plenos, aqueles que conseguem ler e

entender textos longos e complexos, permaneceu
estagnado, demonstrando que apenas 74% dos bra-
sileiros têm intimidade com a palavra escrita. O
grupo que cresceu no período pesquisado foi o dos
alfabetizados em nível básico, que são os que con-
seguem ler textos curtos, localizando informações
explícitas. A íntegra da pesquisa pode ser obtida no
endereço www.ipm.org.br.

Brasil (2005)

Perfil dos analfabetos

Evolução da alfabetização

(percentual da população)
Conceitos

Analfabeto

Não consegue realizar tarefas simples que
envolvam decodificação de palavras ou frase

Alfabetizado Nível Rudimentar

Consegue ler títulos ou frases, localizando
uma informação bem explícita

Alfabetizado Nível Básico

Consegue ler um texto curto, localizando
uma informação explícita ou que exija pouca
inferência

Alfabetizado Pleno

Consegue ler textos longos, localizar 
e relacionar mais de uma informação, fazer
comparações e identificar fontes

REPARE: o número de analfabetos caiu e aumentou a participação dos alfabetizados
nível básico, sem aumentar a quantidade dos alfabetizados plenos.

REPARE: a Bíblia é o livro mais presente na casa dos brasileiros, sendo que quase 90% da população tem algum tipo de livro religioso, enquanto menos da metade declara ter algum livro de literatura

Maioria 
de homens

Homens
64%

Mulheres
36%

Têm mais 
de 35 anos

Mais de 35
77%

Menos de 35
23%

Maioria 
de negros

Brancos
18%

Negros
66%

Outros
16%

Maioria 
das mulheres

Mulheres
53%

Homens
47%

São jovens

Menos de 34
70%

Mais de 34
30%

Concluíram 
o ensino 
básico
(anos de estudo)

Mais de 10
15%

Até 8 anos
60%

De 8 a 10
16%

Perfil dos 
alfabetizados plenos 
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Bíblia/religiosos

Livros escolares

Dicionário

Livros infantis

Livros de receitas

Guias/Catálogos

Livros de literatura

Enciclopédia

41%

33%

31%

18%

11%

10%

6%

6%

Mãe/responsável do sexo feminino

Professor

Pai/responsável do sexo masculino

Outros/Ninguém

Amigo (a)

Parente

Colega de trabalho

Líder religioso

Menos de 10

33%

Mais de 50

21%

Entre 11 e 50 livros

46%
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A criação do novo fundo para
a educação pública, Fundeb
(Desafios, edição de setembro
de 2005), pode ser o pior dos
mundos, pois ele vai passar a
atender também alunos e pro-
fessores da pré-escola e do ensi-
no médio – o que é bom –, mas
no final das contas o investi-
mento per capita vai diminuir. E,
assim, a qualidade do ensino pú-
blico pode cair.

Mariana Cagliari
Santa Maria - RS

Finalmente a sociedade se pro-
põe a tratar de um tema mais do
que conhecido entre os especia-
listas da pedagogia, que é o de in-
cluir as crianças de 3 a 6 anos no
ensino público, como mostra a
matéria sobre o Fundeb. Essa é
uma fase fundamental na for-
mação dos indivíduos e não deve
ficar esquecida nas políticas de
educação.

Ana Paula Antunes
São Paulo - SP

Existem muitos exemplos de
como o Brasil pode dar certo e
um deles é o da Confederação
Brasileira de Voleibol (Desafios,
edição de setembro de 2005),
em que planejamento, continui-
dade e persistência permitiram
que as seleções brasileiras colhes-
sem inúmeras vitórias. A com-
petição foi estimulada e surgiu
uma nova safra de talentos num
país que não tinha tradição nesse
esporte. Parabéns para a CBV.

Henriqueta de Moraes
Rio de Janeiro - RJ

É um absurdo a proposta de
alguns luminares da economia
brasileira de aumentar a idade
para aposentadoria e deixar de
usar o salário mínimo como fator
de correção (Desafios, edição de
setembro de 2005). Querem tirar
dinheiro dos idosos para manter o
tal do superávit fiscal. Mas onde
fica a justiça social?

Osório Horniz
Manaus - AM

Importante a matéria de De-
safios sobre a reforma do sis-
tema político (edição de agosto
de 2005), mas ela deixa a dese-
jar ao não mostrar que o voto
distrital pode ser uma solução
para aprimorar nosso sistema e
aproximar os eleitos dos eleito-
res. E aumentar o controle da
população sobre a atuação dos
políticos.

Matias Mantovani
Campinas - SP
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Acesse o conteúdo da revista Desaf ios do Desenvolvimento no endereço:

www.revistadesafios.org.br

Enquete
Acordos entre países do chamado eixo Sul-Sul são um bom

caminho para o crescimento econômico das nações em desen-
volvimento? A pergunta foi colocada no endereço eletrônico
de Desafios, a propósito da entrevista com o economista
Joseph Stiglitz, publicada na edição de setembro de 2005 da
revista. Leia abaixo a resposta de alguns internautas:

Em termos. Acho que acor-
dos com outras nações emer-
gentes são uma tentativa válida
para o Brasil expandir seu co-
mércio e reafirmar sua presença
como um ator relevante no ce-
nário internacional, mas não
podemos perder o horizonte do
que pode, de fato, incrementar
nosso comércio exterior: acor-
dos com os países mais indus-
trializados do hemisfério norte,
que detêm os mercados, o po-
der de consumo para adquirir
nossos principais produtos. A
China cresce a quase 10% ao
ano, vendendo seus produtos
não ao Camboja, ao Vietnã ou à
Coréia do Norte, mas aos EUA
e à Europa.

Breno Junqueira 
Brasília - DF

Sim. As rodadas de negocia-
ção comercial, empreendidas no
âmbito da Organização Mundi-
al de Comércio,já forneceram in-
dícios mais do que suficientes de
que os países mais ricos e indus-
trializados empunham a bandei-
ra da liberalização comercial ape-
nas em proveito próprio.Acordos
comerciais como Nafta ou Mer-
cosul-União Européia são mira-
gens no deserto. O Brasil, como
um global player, tem de trilhar
caminho próprio e abrir outros
mercados para tentar contornar
as fortalezas intransponíveis eri-

gidas pelo mundo desenvolvido,
construindo alianças políticas e
comerciais com outras nações
em desenvolvimento.

Cláudio Henrique
Rio de Janeiro - RJ

As relações Sul-Sul devem ser
estimuladas, sobretudo no que
tange ao intercâmbio de solu-
ções para problemas específicos
a esses países. O fato de terem
desafios muito semelhantes po-
de fazer com que soluções criati-
vas encontradas por um dos
parceiros sejam úteis aos outros.
No entanto, essa modalidade de
relações internacionais não po-
derá substituir o tradicional pa-
radigma Norte-Sul. O intercâm-
bio com outros países do Sul
tem, portanto, caráter comple-
mentar. Lembremos que a inten-
sidade dos fluxos financeiros e
tecnológicos provenientes do
Norte é muito maior. O Brasil,
ou qualquer outro país,não deve
deixar de se integrar, de forma
favorável, a esses fluxos de rique-
za. Da mesma forma que adotar
integralmente a agenda dos paí-
ses desenvolvidos não é reco-
mendável, as relações Sul-Sul
não são a panacéia para enfren-
tar nossos enormes desafios ao
desenvolvimento.

Rogério Ferreira
São Paulo - SP
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