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O papel dos
engenheiros
na inovação

Anatel deve votar hoje a abertura
do mercado de TV a cabo

Fernando Scheller

O farmacêutico bioquímico Fer-
nando Amaral passou as primei-
ras três décadas de sua vida no
meio acadêmico. Emendou uma
bolsa de mestrado após a gradua-
ção e depois concluiu o doutora-
do em biologia molecular. Com
o diploma na mão, há dois anos e
meio, optou por partir para a ini-
ciativa privada. O motivo, expli-
ca ele, é um só: com o aumento
da quantidade de graduados, as
universidades não têm mais co-
mo acomodar todos esses profis-
sionais.

É nesse vácuo que entram em-
presas como a americana Life
Technologies, que usa mão de
obra especializada para prestar
assistência técnica aos laborató-
rios e pesquisadores que utili-
zam os princípios ativos que co-
mercializa. Amaral, hoje supervi-
sor de suporte científico na com-
panhia, afirma que a mudança da

pesquisa em universidade para
uma multinacional exige um ou-
tro ritmo de trabalho: “O proces-
so é rápido e é necessário levar
em conta o lado comercial. Tra-
balhamos com mais temas e de
forma menos especializada. Mes-
mo assim, a função é de dissemi-
nação de conhecimento.”

De acordo com Patricia Mune-
rato, que coordena a equipe de
assistência científica da Life, a
maior parte dos mestres e douto-
res que trocam o setor público
por empresas privadas consegue
um aumento de salário. “É mui-
to comum, na academia, o acadê-
mico viver de bolsa. E a maior
bolsa disponível hoje é a de pós-
doutorado, que é de R$ 5 mil. Es-
se é o salário inicial que pagamos
atualmente, sem contar os bene-
fícios oferecidos pela empresa”,
diz Patrícia, PhD em doenças in-
fecciosas. “Hoje, nossa equipe

de suporte científico tem 20 pes-
soas, sendo 70% com doutorado
e 30% com mestrado.”

Descoberta. O número de em-
presas com uma quantidade con-
siderável de mestres e doutores
não é maior, segundo o consul-
tor Valter Pieracciani, porque
muitas empresas ainda não des-
cobriram a própria vocação ino-
vadora. Às vezes, diz ele, os proje-
tos de tecnologia e processo exis-
tem, mas não são organizados
em uma estrutura organizada.
“É uma característica do Brasil:
há muita produção de documen-
tos científicos dentro das univer-
sidades, mas muito pouco disso
é aproveitado pela indústria.”

Para o especialista, é essencial
que a academia e a indústria se
aproximem. “É algo que aconte-
ceu há 25 anos na Coreia do Sul,
com bons resultados. É um país
do tamanho do Estado de Per-
nambuco, que produz carros
vendidos para o mundo todo”,
diz. Tendo isso em mente, Pie-
racciani promove eventos como
o TechDay, em que professores
universitários apresentam suas
pesquisas a empresas, que são
encorajadas a dar um norte práti-
co às ideias. “É uma forma de ge-

rar uma interação entre a ciência
e o mundo dos negócios.”

A dificuldade em lidar com a
inovação está em companhias
de diversos portes, diz Pieraccia-
ni. Entre os clientes do consul-
tor está a Universal, empresa de
tecidos que criou um pequeno
departamento de inovação há
dois anos – trata-se de um grupo
formado por um gerente e dois
funcionários, mas que já moti-
vou a companhia a criar produ-
tos a partir de garrafas pet e res-
tos de fibras, por exemplo.

Já a empreiteira Andrade Gu-
tierrez, por exemplo, só recente-

mente começou a reunir as
inovações implantadas em
seus canteiros de obra. “Cria-
mos uma ferramenta para re-
ter e catalogar o conhecimen-
to gerado nas obras e repassá-
lo para toda a empresa”, expli-
ca Érico da Gama Torres, dire-
tor de qualidade e sistemas da
empresa. Essa iniciativa, diz
Torres, é uma forma de econo-
mizar horas de trabalho do
corpo de engenheiros da com-
panhia e também de consulto-
rias contratadas para solucio-
nar problemas em contratos
específicos.
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O governo publicou ontem no
Diário Oficial da União as regras
do Processo Produtivo Básico
(PPB) para a fabricação de ta-
blets no Brasil. Uma portaria in-
terministerial, assinada pelos mi-
nistérios do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior e
da Ciência e Tecnologia, estabe-

lece os critérios a serem observa-
dos e os porcentuais de conteú-
do nacional exigidos para a fabri-
cação dos tablets no País.

Conforme o ministro do De-
senvolvimento, Fernando Pi-
mentel, já havia antecipado ao
Estado, as empresas estão libe-
radas temporariamente de utili-
zar alguns componentes nacio-
nais na produção dos tablets, co-

mo baterias e gabinetes.
No caso de carregadores de ba-

terias, somente será exigido que
50% delas sejam fabricadas no
Brasil a partir de 2012. A partir de
2013, a exigência de conteúdo na-
cional para esse componente já
passa a ser de 80%, segundo a
portaria publicada hoje.

As telas de cristal líquido, plas-
ma ou outras tecnologias estão

dispensadas da montagem local
até 31 de dezembro de 2013. Após
essa data, será exigido que 50%
das telas sejam nacionais.

A portaria também define o
cronograma e exigência de con-
teúdo nacional para outros com-
ponentes. Os tablets produzi-
dos no Brasil, por exemplo, já te-
rão de ter 50% das placas mãe
produzidas no País neste ano. A

exigência será de 80% em 2012,
chegando a 95% em 2013.

Para as placas de comunica-
ção que possibilitem acesso à re-
de de telefonia celular, a exigên-
cia de conteúdo nacional será de
20% a partir de 2013 e de 30% de
2014 em diante. Para as placas
usadas para acesso à rede de co-
municação sem fio, será exigido
50% de conteúdo nacional so-

mente a partir de 2013, chegando
a 80% em 2014.

O PPB exige que 20% dos com-
ponentes que atuem como fun-
ção de memória sejam nacionais
a partir de 2012; 30%, a partir de
2013; 50% de 2014 em diante.

Os tablets foram incluídos na
chamada Lei do Bem no dia 23 de
maio, com a publicação de uma
Medida Provisória que estendeu
os benefícios fiscais da lei. Com
isso, as alíquotas da contribui-
ção para o PIS/Cofins foram re-
duzidas a zero.

Profissionais trocam a academia
pelos laboratórios de empresas

Governo define regras para produção de tablets no País

WILSON PEDROSA/AE–24/02/2011

DANIEL TEIXEIRA/AE–31/5/2011

Oi quer plano de
banda larga só
em cidades pobres
Ministro Paulo Bernardo discorda da proposta da operadora, e
diz que ‘se eles não oferecerem nas capitais, alguém vai oferecer’

Uma das ferramentas para fo-
mentar a inovação no País, de
acordo com a Associação Nacio-
nal de Pesquisa e Desenvolvi-
mento das Empresas Inovado-
ras (Anpei), é o aumento da for-
mação de engenheiros. Segundo
Guilherme Marco de Lima, vice-
presidente da entidade, hoje cer-
ca de 5% dos graduados no Brasil
saem das escolas de engenharia.
Na China, o porcentual é de
40%. A formação de engenhei-
ros é importante para expandir a
inovação no setor privado, afir-
ma Lima, pois esses profissio-
nais são de grande interesse para
as empresas inovadoras.

Além disso, os programas de
subvenção para contratação de
mestres e doutores – em que as
companhias recebem ajuda de
custo do CNPq ao contratar mes-
tres e doutores – se limitam às
pequenas e médias empresas. Se-
gundo o consultor Valter Pierac-
ciani, as empresas que poderiam
receber a ajuda oficial, que garan-
te o pagamento de 50% do salá-
rio de mestres e doutores por até
dois anos, desconhecem o bene-
fício. “Existe a burocracia do pro-
cesso, mas se trata de uma opor-
tunidade considerável.” / F.S.
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A Oi apresentou ao governo
sua proposta para oferecer
banda larga de 1 megabit por
segundo (Mbps) a R$ 35 (valor
com impostos), sem que o con-
sumidor seja obrigado a adqui-
rir uma linha de telefone fixo,
que custa cerca de R$ 40 por
mês. A operadora porém, fez
uma ressalva: não quer que es-
sa obrigação valha para as 600
cidades com maior Índice de
Desenvolvimento Humano
(IDH), áreas onde ela tem a
maior receita.

O ministro das Comunica-
ções, Paulo Bernardo, disse ao
Estado que essa foi a proposta
apresentada pela empresa e a jus-
tificativa apresentada pela com-
panhia para a restrição é o fato
de que, nas capitais brasileiras e
nos municípios com maior ren-
da do País, a concessionária tem
forte concorrência de outras em-
presas e que essa obrigação pode-
ria reduzir a receita.

“Estão falando de IDH, mas na
verdade é onde têm concorrên-
cia mais dura. Eles falam o se-
guinte: se pegam as capitais, on-
de tem mais atores nesse merca-
do, então eles têm problema de
canibalizar o telefone deles”,
afirmou Bernardo. O ministro,
porém, discorda da Oi.

“Para falar a verdade, é uma
estratégia errada, porque ele não
vai oferecer, mas alguém vai ofe-
recer. Nós estamos falando isso
com eles”, disse. “Estamos con-
versando com as operadoras mó-

veis, as fixas que não são conces-
sionárias, como a GVT, e esta-
mos negociando. Vai sair pacote
de tudo quanto é jeito. Se vocês
não vão fazer, alguém vai fazer. E
eles (a Oi) estão tentando ver se
resolvem”, reforçou. Procurada,
a Oi não quis se pronunciar.

Mais barata. O governo está
analisando a proposta da empre-
sa e ainda não há decisão tomada
sobre o assunto, segundo o mi-
nistro. “Qual o nosso critério?
Nós queremos baratear substan-
cialmente a banda larga, pois o
consumidor paga caro e por uma
velocidade baixa. Isso vai defla-
grar uma venda enorme de equi-
pamentos, como tablets, note-
books e smartphones, e vai esti-

mular profundamente a econo-
mia, pois vamos aumentar a qua-
lidade do serviço e baixar o pre-
ço”, destacou.

As negociações com outra em-
presa, a Telefônica, também não
foram concluídas. Bernardo dis-
se ter falado com Antonio Carlos
Valente, presidente da compa-
nhia, na terça-feira, e que cobra-
ria pessoalmente uma posição
do executivo no 55.º Painel 2011
Telebrasil, que está ocorrendo
em Brasília. CTBC e Sercomtel,
segundo Bernardo, não apresen-
taram resistência em cumprir a
meta, determinada pela presi-
dente Dilma Rousseff.

A expectativa do ministro é
que as negociações estejam con-
cluídas até o dia 15. Isso porque o
dia 30 é a data limite para publica-
ção do decreto com a terceira re-
visão do Plano Geral de Metas de
Universalização (PGMU 3) e os
contratos de concessão. O PG-
MU 3 era para ter entrado em vi-
gor em 1.º de janeiro, mas foi adia-
do por conta do impasse com as
empresas para se ter uma oferta
considerada satisfatória para o
Plano Nacional de Banda Larga.

Carreiras

Universalização. Ministro espera concluir as negociações de metas até o próximo dia 15

Mudança. Após doutorado, Amaral foi para o setor privado

BRASÍLIA

A última amarra para a abertura
do mercado de TV a cabo será

desfeita hoje pela Agência Nacio-
nal de Telecomunicações (Ana-
tel). As novas regras preveem a
oferta ilimitada de licenças, a R$

9 mil por outorga.
A conselheira Emília Ribeiro,

que na semana passada pediu vis-
tas da proposta do regulamento,
disse que apresentará seu voto
na reunião do Conselho Diretor.
“Não tem porque adiar mais.
Sou voto vencido desde o iní-
cio”, afirmou.

O Estado apurou que o resul-
tado da votação do novo regula-
mento de TV a cabo deve ser três
a um, pois há consenso entre os
outros conselheiros. Emília reco-
nhece a necessidade de libera-
ção de novas outorgas para au-
mentar o acesso ao serviço, mas
entende que isso só pode ser fei-

to por licitação.
O ministro das Comunica-

ções, Paulo Bernardo, ligou para
todos os conselheiros da Anatel
e solicitou que não passasse de
hoje a votação. “Não interfiro
em voto. Mas esse assunto preci-
sa ser resolvido o mais rápido
possível”, destacou. / K.M

● Preço

● Quem indica
O velho ‘QI’ ainda continua uma
boa forma de arranjar uma vaga:
na Life Technologies, a indicação
de colegas e o relacionamento
prévio com um pesquisador pe-
sam na hora da contratação.

Dificuldade de escolas
em absorver mestres
e doutores motiva
graduados a migrar
para a iniciativa privada

R$ 35
deve ser o valor, com impostos,
do acesso de 1 Mbps
no Plano Nacional de Banda
Larga, sem a obrigação
de contratar uma linha
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