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A tecnologia agrícola brasileira é suces-
so. Mérito da pesquisa agrícola e dos agri-
cultores. Muita gente. Muita pesquisa. Em
números, a produtividade de soja, pouco
maior que 2.100 kg ha-1 no anos 90, chega
a 3.060 kg ha-1 atualmente. Esse avanço
aliado aos preços internacionais favorá-
veis gera uma expectativa de renda alta.
Nas cidades, o comércio começa a calcular
o faturamento, o aumento do negócio, um
futuro melhor. Será?

O custo de produção na fazenda cres-
ceu bem acima da inflação dos últimos
anos. A boa notícia é que os ganhos de
produtividade neutralizaram em boa par-
te esse aumento. A custos de hoje, com a
produtividade de vinte e poucos anos
atrás, um saco de soja sairia da fazenda, no
Mato Grosso, a aproximadamente R$
62,00. Nesta região o agricultor recebe de
R$ 44,00 a R$ 47,00. Esse é valor da tecno-
logia. A viabilização da soja nesta região.
Bom, mas o preço internacional é ainda

bem maior. O que está acontecendo?
A soja de Sorriso da presente safra paga

R$ 18,00 por saca para chegar a Paranaguá,
ou Santos. Ou seja, a mesma soja que sai
de Sorriso a R$ 46,00, vale, no porto, antes
de embarcar, R$ 64,00. Uma bela diferen-
ça. Com transporte mais eficiente, barato,
decente, o Brasil seria ainda mais compe-
titivo, nossas cidades do interior seriam
ainda melhores. Não é de hoje que o trans-
porte é caro, mas, mesmo assim, a média

de frete Sorriso/Paranaguá nos anos de
2010 a 2012 foi próxima de R$ 200,00 por
tonelada, ou R$ 12,00 por saca. Em condi-
ção semelhante, o agricultor receberia,
hoje, R$ 52,00. Se forem computados nes-
tes números o custo dos portos mais caros
do mundo, a diferença seria ainda maior.

Vamos fazer uma conta um pouco dife-
rente, de trás pra frente. Se mantidos os
custos de frete dos últimos anos, uma pro-
dutividade de aproximadamente 2.600 kg
ha-1 seria suficiente para se obter fatura-
mento semelhante ao que tem hoje, pro-
duzindo 3.060 ha-1. Produtividades da or-
dem de 2.600 kg ha-1 eram obtidas no MT
lá pelos idos de 1995/96. Assim, quem
realmente se beneficia do enorme esforço
da pesquisa e do aumento da produtivida-
de? Certamente não o agricultor, não as ci-
dades do nosso interior, não a sociedade
que, além de tudo, tem seu caminho para a
praia atrapalhado. Minha gente, governos
incompetentes, descompromissados, re-
féns de sindicatos, varreram do mapa, em
apenas 1 ano, os ganhos equivalentes a
mais de 15 anos de pesquisa tecnológica,
no caso da soja. Até quando?
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O
Governo brasileiro, por meio da Câmara de Co-
mércio Exterior (Camex), postergou para os
próximos meses o anúncio de uma nova relação
de 100 produtos que passarão a fazer parte da
lista de exceção à Tarifa Externa Comum do
Mercosul. Esta lista sairá das 262 NCMs (No-
menclatura Comum do Mercosul) que estive-
ram abertas à consulta pública até o dia 30 de

abril, prazo este que foi prorrogado, sem estabelecer nova data. O
adiamento é um justo reconhecimento dos argumentos apresenta-
dos pela Abimei, que lançou uma Carta Aberta, contestando o novo
aumento do imposto de importação pretendido pela indústria do-
méstica. Afirmando estarem “ameaçados” pela presença dos produ-
tos importados, os fabricantes nacionais já haviam conseguido a
publicação de uma primeira lista de 100 itens, em vigor desde outu-
bro passado, que subiu de 14% para 25% cerca de 15 insumos e bens
de capital. Importante destacar que, desta vez, a indústria local plei-
teia o aumento do imposto de importação para 35%, o valor máximo
admitido pela Organização Mundial do Comércio (OMC).   

O Grupo de Trabalho criado pela Abimei para analisar as NCMs
da nova lista encontrou 35 insumos e máquinas, cuja demanda ou
nível de qualidade a indústria nacional não consegue suprir. A lista
de insumos inclui borracha, aço, celulose, ferro maleável, cobre, la-
minados, perfis, entre outras ma-
térias-primas; em bens de capital
estão tornos, injetoras, retíficas,
mandriladoras, prensas, soprado-
ras, serras e redutores. Cada um
destes itens tem um fabricante
nacional interessado em aumen-
tar o imposto de importação atual
que incide sobre estes produtos. 

Uma análise mais detalhada
mostra quem são estas empresas.
E o que emerge, na absoluta maio-
ria, são empresas oligopolistas,
com fortes vínculos junto ao BN-
DES ou irrigadas por fundos de
pensão. Outras são verdadeiros
monopólios. E há casos ainda de
fabricantes que, mesmo somando
todos os que produzem o mesmo
tipo de máquina no Brasil, mal
conseguem dar conta da metade do consumo anual daquele meio
de produção. O caso dos tornos é muito ilustrativo. Não há chão de
fábrica onde não exista um torno, de tão primordial que é a sua fun-
ção. No entanto, um dos pleitos ora em discussão refere-se ao torno
horizontal com comando numérico computadorizado (CNC). So-
mente três empresas instaladas no Brasil fabricam este tipo de má-
quina e duas são multinacionais. Juntas, elas entregam 1500 máqui-
nas por ano, enquanto a demanda, em um ano tido como normal, é
de 2500 a 3000 máquinas deste tipo.  Para atender o seu cliente e
conseguir ampliar o leque de produtos que comercializa, a absoluta
maioria dos fabricantes nacionais de bens de capital é também um
importador. Traz do mercado internacional partes e peças que são
usadas para montar as máquinas localmente, ou mesmo importa a
máquina pronta, mudando somente a cor da carenagem e colocan-
do a sua logomarca, para poder oferecer ao mercado um catálogo de
máquinas mais abrangente. 

É de se perguntar, então, por que o fabricante nacional pede au-
mento do imposto de importação para um bem que ele mesmo
não consegue produzir em quantidade suficiente? O comporta-
mento dos preços dos insumos e bens de capital que entraram na
primeira lista de exceção, segundo noticiado pela própria Impren-
sa, já nos indica a resposta: a indústria local aproveitou a sobreta-
xação para aumentar o preço interno dos seus produtos, penali-

zando a própria indústria nacional. No caso de máquinas com
maior tecnologia embarcada, como os centros de usinagem (que
entraram na primeira lista de exceção), o empresário local foi obri-
gado a engavetar seu plano de investimento ou, simplesmente, es-
tá pagando mais caro para ter o mesmo bem. 

Enquanto isto, o Brasil continua a ser exportador de commodi-
ties, sobretudo minerais e alimentos. A participação de produtos
manufaturados despenca ano a ano, fruto da falta de competitivida-
de da indústria nacional. Não é preciso ser genial para entender a ra-
zão. O  protecionismo exagerado de qualquer segmento leva à estag-
nação daquele setor, porque não há renovação dos meios necessá-
rios para a produção dos bens, a tecnologia existente é rapidamente
superada, as máquinas quebram e ficam sucateadas, a mão de obra
também se desqualifica e pára no tempo. Precisamos decidir se que-
remos, de fato, ser um país moderno e competitivo internacional-
mente. Se a resposta é sim, virar as costas para os meios de produção
e bens de capital importados é dar um tiro no pé. Aumento de efi-
ciência e de produtividade, com redução do custo por peça, só é
possível com inovação e tecnologia – e isto custa dinheiro e tempo.
Países como Alemanha, Japão, Suíça, Estados Unidos só estão no to-
po do ranking dos países líderes em inovação de bens de capital por-
que investem milhões e milhões de dólares todo ano para elevar o
patamar tecnológico dos seus equipamentos. As pesquisas de ino-
vação demoram vários anos e envolvem dezenas, às vezes, centenas
de especialistas, nas várias áreas do conhecimento. 

O Brasil tem recursos para isto? Acreditamos que não – e isso não
é nenhum demérito, numa economia globalizada, onde o que im-

porta é produtividade e escala.
O Brasil tem uma clara vocação
para a fabricação de máquinas-
ferramenta com índice de tec-
nologia média. É aqui que pode-
mos nos firmar como players
importantes do mercado mun-
dial e recuperar posições na ex-
portação de máquinas. Máqui-
nas-ferramenta são equipamen-
tos usados na produção de bens
duráveis e na indústria de trans-
formação. São necessárias em
tal grau de variedade e comple-
xidade tecnológica, que não
existe país do mundo líder na fa-
bricação de todos os tipos. Cada
nação escolhe um segmento e
busca se especializar nele. A
China, por exemplo, tem a maior

escala de fabricação de máquinas convencionais do mundo. São
centenas de fábricas despejando no mundo milhares de tornos me-
cânicos ou CNC de baixa complexidade, anualmente – para ficar em
um só exemplo. Na outra ponta, os países com larga tradição em
pesquisa e desenvolvimento, como Alemanha, Japão, Estados Uni-
dos, dominam a oferta mundial de máquinas de altíssima tecnolo-
gia, sistemas celulares totalmente automatizados e milimetrica-
mente eficientes. O vasto segmento de máquinas de média comple-
xidade está à nossa frente, convidando para ser liderado por nós. 

Mas não é impedindo o acesso do fabricante nacional às máqui-
nas importadas que a indústria brasileira conseguirá cumprir com
esta sua vocação. Enquanto os representantes da indústria nacional
tentam encontrar soluções apelando para medidas protecionistas,
nós, representantes dos importadores, preferimos lutar contra o ver-
dadeiro tripé do mal que assola a competitividade da indústria bra-
sileira no mercado internacional, impedindo a sua recuperação. Es-
te tripé é formado pelos juros altos que incidem sobre investimentos
em produção, a carga tributária excessiva sobre a atividade produti-
va e o chamado Custo Brasil, que emperra e encarece o nosso desen-
volvimento. É este tripé do mal que deve ser combatido, em nome
da retomada do crescimento da atividade produtiva, com níveis de
competitividade internacional. Conclamamos todos os setores in-
dustriais a unirem-se a nós nesta batalha. 

Os verdadeiros males que
atrapalham a indústria 

Assespro
organiza a
Cúpula Mundial
de Políticas 
Públicas de TI
ROBERTO MAYER
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E PRESIDENTE DA ALETI (FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES DE TI DA AMÉRICA 
LATINA, CARIBE, PORTUGAL E ESPANHA), E DIRETOR DA MBI

Obter o direito de organizar eventos globais sem-
pre exige estratégias e ações em médio e longo pra-
zos. Na área de Tecnologia da Informação não é di-
ferente. A Associação Brasileira das Empresas de
Tecnologia da Informação (Assespro) representa o
Brasil na Federação Mundial das Entidades de TI
(WITSA). Além da participação institucional nas
atividades da WITSA, a associação foi bem sucedida
em desenvolver um trabalho específico para con-
quistar o direito de organizar, no Brasil, os princi-
pais eventos globais de TI.

Já neste ano, nos dias 12 e 13 de novembro, ocor-
rerá em São Paulo, a Cúpula Mundial de Políticas
Públicas em TI (cuja sigla em inglês é GPATS 2013).
O direito de organizar este evento foi concedido pa-
ra a Assespro durante a Assembleia Geral da WITSA
realizada no final de 2011, na cidade de Guadalaja-
ra, no México. A Cúpula Mundial vem sendo reali-
zada a cada dois anos pela WITSA, desde 1999. Pela
primeira vez, esta Cúpula ocorrerá no Brasil.

O tema escolhido
como “manchete” da
edição 2013 é “Políti-
cas públicas eficazes
para tornar realidade
as promessas da Era
Digital”. Sob este te-
ma, pretende-se de-
senvolver, através de
apresentações, pai-
néis e debates, uma
análise aprofundada
das políticas públicas
e práticas que habili-
tam o desenvolvi-
mento da Tecnologia
da Informação em
cada país.

O objetivo da Cú-
pula Mundial de 2013
é de sublinhar a im-
portância de cada país
a operar um conjunto
de políticas públicas
(muitas vezes referida
como “Agenda Digi-
tal”) que assegurem
que os governos, empresas e cidadãos de cada na-
ção possam participar e maximizar seu desenvolvi-
mento econômico, social e cultural por meio dos
benefícios da Era Digital.

É fato que o desenvolvimento das agendas di-
gitais não guarda proporção com o grau de desen-
volvimento econômico-tecnológico dos países. A
relação mais importante se dá com o nível de de-
senvolvimento da consciência política sobre os
benefícios que a Tecnologia da Informação pode
trazer para os países.

Assim, a Cúpula Mundial de Políticas Públicas
deve atrair tomadores de decisão que ocupam car-
gos públicos e executivos do setor de Tecnologia da
Informação de todo o mundo, a fim de examinar te-
mas e questões sobre como possibilitar que se
cumpram as promessas da chamada “Era Digital”,
que impacta todos os aspectos da vida humana.

As conclusões da Cúpula Mundial devem ser
transformadas pela WITSA num conjunto atualiza-
do de recomendações a respeito de políticas públi-
cas nacionais.

Em paralelo com a Cúpula Mundial, teremos
reuniões de diretoria, grupos de trabalho e assem-
bleias da própria WITSA, da Federação Ibero-Ame-
ricana de Entidades de TI (ALETI) e da própria As-
sespro Nacional, em conjunto com suas Regionais
de todo Brasil. Desta forma, ainda existirá uma
oportunidade única de fortalecer o networking in-
ternacional.

Os participantes da GPATS 2013 terão a oportu-
nidade de ver, ouvir e se envolver em um diálogo
com representantes de governo, de organismos in-
ternacionais e de executivos do setor de Tecnologia
da Informação e Comunicação sobre elementos
críticos das Agendas Digitais Nacionais.

As atividades da Cúpula se realizarão na cidade
de São Paulo, nos dias 12 e 13 de novembro, no Cen-
tro de Convenções Rebouças. Em paralelo, haverá
rodadas de negócios internacionais e a edição 2013
da Feira Internacional de Tecnologia (iTech).

Em breve, as inscrições para a Cúpula Mundial e
demais atividades paralelas poderão ser realizadas
no site www.gpats2013.org, incluindo a possibilida-
de de contratar, simultaneamente, passagens e
hospedagem. Não deixe de participar!
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 21 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A19. 




