
O presidente da Câmara,

Henrique Eduardo Alves,

promete colocar em pauta

esta semana projetos

relacionados à segurança

pública e violência no trânsito.

A antecipação da

campanha presidencial

aqueceu precocemente o

mercado brasileiro de pesquisas.

Além de Eduardo Campos —

que, conforme antecipou a

coluna, contratou o instituto

do sociólogo Antonio Lavareda

para saber seu tamanho

político real — o PSDB e

o PT prospectam parceiros

para seus levantamentos.

O PP de Paulo Maluf,

começa a esquentar

os tamborins para a

eleição de sua nova

cúpula. Os favoritos para

presidir a legenda são os

senadores Ciro Nogueira

e Francisco Dorneles.

No próximo dia 28, será

a vez de o PCdoB ocupar

a TV no horário nobre.

O partido pretende celebrar

seus 91 anos com loas a Dilma.

A Rede, de Marina Silva,

já admite que está difícil

recolher as 550 mil assinaturas.

A coleta não chegou a 100 mil.

Avança na Câmara um

projeto inusitado de autoria

do deputado João Arruda

(PMDB-PR): a alteração da

base de cálculo do imposto

de renda devido por

academias de ginástica.

Atualmente, as academias

pagam 32% de imposto

de renda sobre a receita bruta.

O parlamentar quer que esse

percentual seja de 8%, o mesmo

pago por serviços hospitalares.●

Osecretário-geral da Presidência, Gilberto Carvalho,

tem sido o principal consultor da presidente Dilma

para assuntos “papais”. Ele estará o tempo todo

ao lado dela na comitiva brasileira que participará

da posse de Francisco amanhã, em Roma.

Os dois conversarão com o papa sobre a Jornada

Mundial da Juventude, que será em julho, no Rio.
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No momento em que o governo brasileiro volta todas as suas
atenções para os gargalos da produtividade e da competitivi-
dade, a resposta das políticas públicas de estímulo à ciência,
à tecnologia e à inovação tem sido desanimadora. Malgrado
as boas intenções preconizadas nos planos estratégicos, os in-
vestimentos em pesquisa empacaram em 1,2% do PIB — meta-
de da média dos países desenvolvidos. Segundo o último ran-
king do Fórum Econômico Mundial, o Brasil ocupa apenas o
48º lugar entre 144 países nos quesitos competitividade e ino-
vação tecnológica.

Não bastasse a insuficiência do volume de investimentos,
60% dos financiamentos estão concentrados nas instituições pú-
blicas e universidades, mas apenas cerca de 10% dos grupos de
pesquisa do CNPq estão vinculados ao setor privado. Na contra-
mão das principais economias do planeta, que têm na iniciativa
privada a grande fomentadora da pesquisa, somente 25% de
nossos pesquisadores atuam nas empresas, algo em torno de 50
mil pessoas, enquanto nos EUA 1 milhão de cientistas se debru-
çam sobre a inovação de produtos e processos de produção.

No Brasil, apesar do número crescente de artigos científicos
publicados, 80% dos 12 mil doutores formados anualmente têm
como destino a sala de aula, e não as empresas. Este dado mos-
tra que ainda nos encontramos no primeiro estágio do desenvol-
vimento científico: ainda formamos os professores, e só então
estes formarão os cientistas. A modesta participação do país em
geração de patentes evidencia a dificuldade de se transformar
ciência em ativos competitivos. Essa defasagem dos processos
produtivos, junto com a falta de qualificação profissional, é pon-
to central na perda de fôlego que testemunhamos.

O problema é que a reprimarização da pauta de exportações
em nada estimula o desenvolvimento científico. Entre 2007 e
2010, a participação das commodities nas trocas internacionais
do Brasil saltou de 40% para 50%, enquanto o déficit na balança
comercial em segmentos de média e alta tecnologia passou de
US$ 10,1 bilhões para US$ 28,4 bilhões no mesmo período, cres-
cimento de 184%. Sem inovação tecnológica, a indústria segui-
rá perdendo espaço na composição do PIB para produtos agrope-
cuários, minérios e madeira.

Para a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
(SBPC), o Brasil precisa formar 150 mil novos doutores e 450 mil
novos mestres nos próximos 10 anos. Para tal, o investimento
em pesquisa deveria dobrar, mas nos últimos anos o orçamento
do Ministério de Ciência e Tecnologia sofreu cortes sistemáticos
— 22% em 2011 e 2012. Se o governo e o setor privado devem
priorizar a pesquisa, os estados também têm de assumir o papel
de fomentador. Segundo dados do próprio ministério, São Pau-
lo responde por 33% do PIB, mas concentra 70% de todo o dis-
pêndio dos estados com pesquisa. Dos R$ 7 bilhões investidos
em 2010, R$ 5 bilhões foram aplicados em São Paulo. ■ ●

Gilberto Carvalho
na comitiva de Dilma

O prefeito reeleito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, caminha para um dilema. Se for confirmada
a candidatura à Presidência do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, ele terá que escolher
entre a lealdade ao senador tucano Aécio Neves, seu padrinho político, ou ao seu partido, o PSB, na
eleição presidencial do ano que vem. À coluna, o deputado federal Marcus Pestana, presidente do
PSDB de Minas Gerais, fez sua aposta sem pestanejar. “O grande parceiro dele em 2014 será o Aécio
Neves. Márcio Lacerda jamais ficaria contra o senador. Além disso, a ligação do prefeito no PSB é
mais com Ciro Gomes do que com o Campos.” Tornar-se conhecido e contar com um palanque
forte em Minas Gerais — o segundo maior colégio do Brasil — é peça-chave no projeto presidencial
do governador pernambucano. Nos próximos meses, a agenda de Eduardo Campos no estado, em
São Paulo e no Rio de Janeiro será reforçada. ■

Odirigente do PSDB mineiro joga um balde

de água fria no sonho do governador socialista

Eduardo Campos de lançar MárcioLacerda

como candidato do PSB ao governo de Minas

Gerais. “Essa hipótese nemestácolocadana

mesa.Oprefeitofoienfáticoao dizer que

ficaráno cargoatéofinaldeseu mandato.”

Nome

Para tucano, prefeito
não disputará governo

➤

PEDRO VENCESLAU
pvenceslau@brasileconomico.com.br

JOSÉ ANÍBAL
Economista e secretário estadual

de Energia de São Paulo

André Pires

CassioQuintão, sócio da Proff Gente & Gestão,

afirma que é a postura do superior imediato que vai

determinar se uma equipe será engajada ou não. ➥ P47

A modesta participação do país em geração
de patentes evidencia a dificuldade de se
transformar ciência em ativos competitivos

MOSAICO POLÍTICO

A força das lideranças

A agência Y&R assina a nova campanha que traz o conceito

“Usemuito. Pague pouco” e tem entre as estrelas da ação

a atriz Grazi Massafera. ➥ P32

➤Nova ação da Vivo para os pré-pagos
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José Guimarães
Líder do PT na Câmara

CURTAS

É preciso inovar
para competir

Colaborou

“Márcio Lacerda estará com Aécio”

“Podem alguns até
ficar insatisfeitos,
mas, quando
chegarmos em
2016, vamos ter
executado100%do
PlanodeNegócios
da Petrobras”

PRONTO, FALEI
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 mar. 2013,  p. 3.




