
A Comissão de
Desenvolvimento Urbano

da Câmara dos Deputados
aprovou ontem um projeto
de lei de peso. As empresas
de transporte terrestre e aéreo
serão obrigadas a instalar
assentos específicos para
obesos nos ônibus e aviões.
O Projeto precisa antes passar
pelas demais comissões.

A senadora ruralista Kátia
Abreu (PSD) precisou de

escolta para sair, ontem, do
debate sobre o Código Florestal
no Senado. Grupo de estudantes
gritava: “Eu, eu, eu, Kátia
Abreu não comprou eu (sic)”.

Depois da greve, os Correios
tentam reconquistar

a simpatia da população.
A estatal promete responder
às cartas de crianças que
escreverem para o... Papai Noel.
A iniciativa conta com ajuda
de escolas públicas.

E por falar em Código
Florestal, Eduardo Suplicy,

sempre ele, foi o mediador entre
Kátia Abreu e os estudantes.

Em maio, a confecção “fast
fashion” foi denunciada por

uso de trabalho escravo em suas
oficinas em São Paulo. Segundo
auditores fiscais, a empresa
mantinha trabalhadores em
ambientes insalubres e pagava
R$ 2 por peça produzida.

Caetano Veloso e Elymar
Santos juntos no mesmo

ritmo? Graças aos apelos
de Sérgio “Royalties” Cabral,
os dois músicos juntaram-se ao
Cristo Redentor e desfraldaram
a bandeira contra a divisão dos
royalties do pré-sal. O ato é hoje.

A Zara se redimiu.
Representante da empresa

prometeu ontem, no Senado,
assinar o Pacto de Erradicação
do Trabalho Escravo.

●

●

A oposição ao prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo
Paes (PMDB), está agoniada com a demora de
Fernando Gabeira, do PV, em definir seu futuro
político. Ocorre que o verde, que anda desanimado
com a política, é até o momento o único nome forte
para enfrentar a chapa PMDB-PT no pleito de 2012.

● ●

Um recente trabalho do professor Carlos Pacheco da Unicamp
(“Uma Comparação entre a Agenda de Inovação da China e do Bra-
sil”) traz uma conclusão importante: falta ao Brasil, de fato, am-
pliar seu esforço de inovação, mas uma distinção relevante com re-
lação à China reside no peso da indústria no PIB. Se a participação
da indústria brasileira fosse a mesma que a indústria chinesa tem
no seu PIB, com a mesma intensidade do gasto em inovação que já
fazemos, o investimento em P&D da nossa indústria seria de 0,73%
do PIB, quase duas vezes maior do que de fato é, ou seja, 0,37% do
PIB, segundo dados de 2008. Na China, nesse mesmo ano, o investi-
mento em P&D da indústria equivalia a 0,97% do PIB.

O maior esforço inovador da China reside, assim, na rele-
vância que o modelo chinês atribui à indústria como alavan-
ca de aproximação aos níveis de desenvolvimento de países
mais avançados. Outros pontos devem ser considerados,
mas, em termos do esforço em P&D, três quartos da distân-
cia entre os dois países se explica pelo peso relativo da indús-
tria. E é notável que no último ano para o qual se dispõe de
informações mais detalhadas para as atividades de inovação
industrial, o ano de 2008, no segmento considerado de maior
intensidade tecnológica as diferenças em termos de P&D en-
tre as duas economias fossem ainda pequenas.

O estudo também ajuda a desfazer outros mitos sobre as estra-
tégias de inovação. Primeiramente, o crescimento acelerado, tal
como a China vem experimentando, cria oportunidades de no-
vos negócios e potencializa o investimento. E o novo investimen-
to difunde produtividade e abre caminho para a incorporação de
novas tecnologias. Em outras palavras, o dinamismo econômico
ajuda na formação de um “ambiente favorável” à inovação, re-
modela culturas e comportamentos, confere maior atratividade
aos investimentos de risco, conecta mais a economia com o mun-
do e premia o sucesso inovador na concorrência empresarial.
Em suma, o crescimento favorece o desenvolvimento de uma
economia mais inovadora, o que, por sua vez, reforça e amplia as
fronteiras do crescimento. Em segundo lugar, se uma elevada es-
cala de produção é combinada com fatores sistêmicos favorece-
dores da competitividade industrial — bons padrões de infraes-
trutura, custo de capital, tributação e câmbio —, os menores cus-
tos de produção daí resultantes aprofundam a capacidade expor-
tadora, o que renova a busca por inovações como um diferencial
de competitividade para o futuro. Isso é verdadeiro na China,
mas, salvo raras exceções, não no Brasil, aonde vem sendo espe-
rado que a inovação compense diferenciais sistêmicos de compe-
titividade muito acentuados, o que certamente não é possível.

A natureza sistemática e continuada do planejamento chinês e a
enorme ênfase na capacitação em larga escala de recursos huma-
nos na China comparativamente ao Brasil são fatores que deverão
contribuir para que o fosso entre os dois se aprofunde na atual dé-
cada. Ademais, a inovação e o desenvolvimento tecnológico são,
na China, um componente de uma estratégia nacional de desenvol-
vimento, enquanto no Brasil isso vem sendo verdadeiro para o
agronegócio e a economia do petróleo, graças ao sucesso inovador
da Embrapa e da Petrobras, mas não para a indústria. ■

●

●

●

OposiçãodoRioquersaber:
“Oqueé isso,companheiro?”

Não se fala de outra coisa na base aliada.
A presidente Dilma ficou bastante irritada com o
repertório de frases de efeito usado por CarlosLupi,
do Trabalho, para se defender dasacusações que
pesamsobre sua pasta. Ontem ele se superou: “Não
soua bola da vez. Sou a bola sete, que é a da sorte”.

Acuado,ministroLupiapela
parametáforasdasinuca

Enquanto o seu PDT se digladia em praça pública devido às denúncias de corrupção envolvendo
o Ministério do Trabalho comandado pelo pedetista Carlos Lupi, o senador Cristovam Buarque,
um dos maiores quadros da legenda trabalhista, anuncia que vai deixar a política. A aposentado-
ria das urnas será em 2018, quando termina seu mandato. “Terei 73 anos. Vou me dedicar a escre-
ver”, revelou o parlamentar à repórter Regiane de Oliveira, do BRASIL ECONÔMICO, durante um
evento de educação em Doha, no Catar. Cristovam afirma que não quer “ser como outros congres-
sistas que têm planos de ficar no Senado até os 90 anos”. Antes de pendurar as chuteiras, porém,
ele pretende tocar a vida no Senado focado em três temas: educação, educação e educação. Em
relação ao turbilhão enfrentado pelo seu PDT, o senador, sincero que é, diz estar “tão incomoda-
do quanto o Lupi”. Mas faz uma ressalva: “Não há nada contra ele”.

➤

José Cruz/ABr

Votação das medidas de austeridade impostas pela
UniãoEuropeia será no sábado, quando também deverá ser
oficializada a renúncia do premiêr Silvio Berlusconi. ➥ P36

Julio Gomes de Almeida
Professor da Unicamp e Economista do IEDI

Itália antecipa aprovação deajustes fiscais

Estudoda Organização Internacional do Trabalho (OIT) desenvolvido
em21 países, inclusive o Brasil, mostra que faltam trabalhadores
qualificados para cuidar dos projetos da economia verde. ➥ P12

O crescimento favorece o desenvolvimento
de uma economia mais inovadora, o que
reforça e amplia fronteiras do crescimento

PEDRO VENCESLAU
pvenceslau@brasileconomico.com.br
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Indústria e inovação
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Aécio Neves, senador
do PSDB, falando sobre
a campanha do Rio em
defesa dos royalties

CURTAS

PRONTO, FALEI

Cristovam diz adeus à política

“Quemestáno
Parlamento
estáaquipara
enfrentar
pressões.Nãome
preocupa isso”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 3.
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