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Cérebros no estrangeiro
Setor privado patina em sua participação no Ciência sem Fronteiras, que completará dois anos em dezembro
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Indústria ainda aguarda lista para acordo UE-Mercosul
Rodrigo Pedroso
De São Paulo

A lista fechada pelo Ministério
de Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior para ser nego-
ciada no acordo de livre comércio
entre Mercosul e União Europeia
não chegou às mãos de setores en-
volvidos no processo. Empresá-
rios, no entanto, afirmam que ela
não deve diferir muito do que os
europeus pediram. Isto é, a elimi-
nação das tarifas de importação
para 90% do comércio.

Está previsto para o início de
dezembro uma reunião para a

apresentação das propostas em
conjunto pelos dois blocos. De
acordo com Mario Marconini, di-
retor de negociações internacio-
nais da Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo (Fiesp), o
setor de equipamentos médicos
deve ter sido o responsável por
um possível recuo dos 90% de
produtos incluídos na lista.

“Não há uma exigência de que
tenha que ser só essa porcenta-
gem. Esse é um desejo dos euro-
peus, mas estamos fazendo um
grande esforço por parte da in-
dústria para chegar próximo a
essa porcentagem. Estamos há

dez anos tentando negociar esse
acordo. Além do mais, precisa-
mos ver também a proposta de-
les”, afirma.

Marconini ressalta ainda que,
uma vez que o governo feche ofi-
cialmente a lista e comunique os
setores, ainda terá que ser feito
um arranjo com os outros países
do Mercosul antes do encontro
de dezembro. “Chegamos a um
número próximo aos 90%. A por-
centagem exata ainda não nos
foi informada, mas não vai se dis-
tanciar muito disso”, diz.

Sem requerer proteção alguma,
os fabricantes de calçados, no en-

tanto, estão descrentes de que o
Mercosul apresente uma lista con-
junta em dezembro. A Associação
Brasileira das Indústrias de Calça-
dos (Abicalçados) é favorável ao
fim de alíquotas de importação
para toda a cadeia calçadista entre
os dois blocos. “Mas desde que se
observem as regras de preferência,
como a origem e o conteúdo local.
Ainda estamos aguardando res-
p o s t a”, afirma Heitor Klein, presi-
dente da associação.

Ano passado, as exportações de
calçados à UE caíram 37% ante
2011 e somaram US$ 215 milhões.
Um acordo seria importante para

o setor, já que no ano que vem o
Brasil sai do sistema geral de prefe-
rência europeu, que taxa em 9% o
calçado brasileiro, ante média de
17% para outros países.

A Argentina, que desde o início
do ano passado vem restringindo
o fluxo de calçados brasileiros, é
contrária ao acordo, o que fomen-
ta o ceticismo de Klein. “Não tenho
esperança de que as negociações
prosperem. Mesmo se os argenti-
nos aceitarem, vão criar uma série
de barreiras depois”, diz.

A Associação Brasileira da In-
dústria Têxtil (Abit) também afir-
mou que não foi informada da

porcentagem de seus produtos
que foi incluída pelo governo na
lista de negociação. O setor diz es-
perar uma resposta oficial para te-
cer qualquer comentário.

Na semana passada, o Va l o r
PRO, serviço de informação em
tempo real do Va l o r , apurou que a
oferta brasileira estava pronta pa-
ra ser submetida à aprovação da
Câmara de Comércio Exterior (Ca-
mex), em meados de setembro,
mas a decisão foi adiada devido à
intervenção do ministro da Saúde,
Alexandre Padilha. A oferta cobre
87% das importações originárias
do bloco europeu.

Leilão de transmissão
sairá no 1º trimestre
Marta Nogueira e Rodrigo Polito
Do Rio

O leilão das linhas de trans-
missão que farão o reforço do es-
coamento de energia da hidrelé-
trica de Belo Monte, no rio Xingu
(PA), para o Sudeste deve ocorrer
no início do primeiro trimestre
de 2014, informou o presidente
da Empresa de Pesquisa Energé-
tica (EPE), Maurício Tolmasquim.
O empreendimento é cobiçado
por grandes empresas de trans-
missão de energia e engenharia
nacionais e estrangeiras.

Segundo estudos da EPE, a
principal linha do sistema terá
2.140 quilômetros, ligando a hi-
drelétrica a uma subestação em
Minas Gerais, e investimentos de
R$ 4 bilhões. Terá capacidade pa-
ra escoar 4 mil megawatts em
800 quilovolts - nível de tensão
inédito para o sistema brasileiro.

O primeiro grupo de linhas de
transmissão de Belo Monte, que
vão reforçar a ligação entre o Norte
e o Nordeste, foi licitado no início
do ano. Dividido em dois lotes, o
empreendimento foi arrematado
pelas construtoras espanholas Iso -
lux e Abengoa.

Sobre os leilões de energia deste
ano, Tolmasquim lembrou que a
Pe t r o b r a s já afirmou que não terá
gás natural para ofertar a empre-
endedores termelétricos. Segundo
ele, dessa forma, apenas projetos
térmicos que tenham fornecimen-
to próprio do insumo energético,
como é caso da Eneva (ex-MPX) e
da própria Petrobras, poderão ter
sucesso nos leilões. Alguns partici-
pantes também podem ter garan-
tia de oferta de gás externa, o que
pode viabilizar o projeto, mas não
se sabe a que preço.

Diante da indisponibilidade de
gás natural pela Petrobras, Tolmas-
quim descartou, ao menos neste
ano, que seja feita uma etapa pré-
via para negociar o suprimento de
gás pela estatal para as térmicas in-
teressadas em participar do leilão.

Sobre a participação de projetos
de energia solar nos leilões dos ti-
pos A-3 e A-5, ele afirmou que a
fonte eólica possui preços compe-
titivos e dificilmente perderão pa-
ra a energia solar. Destacou, po-
rém, que alguns participantes po-
dem ter projetos de geração de
energia solar dentro de parques
eólicos, o que pode tornar o em-
preendimento mais competitivo.

ANP libera competição
entre chineses em Libra
Do Rio

A hispano-chinesa Repsol Si -
nopec e a portuguesa Pe t r o g a l
poderão competir contra as esta-
tais chinesas CNPC e CNOOC no
leilão do campo de Libra, no pré-
sal da Bacia de Santos. A questão
estava em análise pela Comissão
Especial de Licitação (CEL), for-
mada pela Agência Nacional do
Petróleo (ANP) para a licitação, já
que todas as quatro empresas
têm em sua estrutura acionária
participação do governo chinês.

A agência reguladora enten-
deu que a Petrogal e a Repsol Si-
nopec não são operadas pelo go-
verno chinês, logo, uma possível
participação de cada uma das
duas de forma independente não
fere o edital do leilão, que deter-
mina que sociedades empresa-
riais do mesmo grupo societário
não poderão fazer lances dife-
rentes pelo mesmo ativo.

Helder Queiroz, diretor da
ANP, explicou que como o con-
trole da Petrogal e da Repsol Si-
nopec é diluído e não pertence
ao governo chinês não há risco
de que a concorrência seja pre-
judicada. Atualmente, a joint

venture que forma a Repsol Si-
nopec Brasil tem 60% de partici-
pação da Repsol e 40% da Sino-
pec (100% estatal chinesa). Na
estrutura da Petrogal, a Galp
Energia tem 70%, enquanto a Si-
nopec tem 30%.

As estatais chinesas CNPC e a
CNOOC, controladas pelo gover-
no chinês, serão obrigadas a es-
tar em um mesmo grupo para
poder participação do leilão do
campo de Libra.

“A grande preocupação é ga-
rantir as melhores condições de
c o m p e t i ç ã o”, afirmou Queiroz,
que participou ontem do semi-
nário “GEE: Desafios à Energia
no Brasil”, realizado pelo Grupo
de Economia da Energia da Uni-
versidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ).

Queiroz negou que a Repsol
Sinopec ou a Petrogal tenham
feito solicitações para que a
questão fosse revista. O diretor
também evitou afirmar quais as
expectativas da agência regula-
dora em relação à formação de
consórcios para a licitação. De
acordo com ele, a agência quer
que as 11 empresas inscritas e
habilitadas participem. MN)

Usina nuclear poderá
ter investidor privado
Do Rio

As quatro usinas nucleares
que estão em estudo pelo Minis-
tério de Minas e Energia (MME)
deverão contar com a presença
de investidores privados. A afir-
mação foi feita ontem pelo secre-
tário de Planejamento e Desen-
volvimento Energético do minis-
tério, Altino Ventura.

“Não entendemos que o pro-
grama nuclear seja puramente
estatal”, afirmou Ventura, duran-
te seminário realizado pelo Gru-
po de Economia da Energia da
Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ). “Com as experiên-
cias que estamos tendo na parte
de transmissão e geração, muito
bem-sucedidas [com relação à
participação privada], é desejá-
vel que essa experiência seja es-
tendida para nuclear, no que diz
respeito à parte convencional da
usina", disse o secretário.

Segundo Ventura, a energia nu-
clear no país ganhará relevância
nos próximos dez anos, visto que
há uma quantidade limitada de re-
cursos hídricos para se somar à
atual capacidade de geração de
energia elétrica. O ministério cal-

cula que entre 2025 e 2030 todo o
potencial hídrico que pode ser ex-
plorado para a geração de energia
no Brasil deverá estar esgotado.

As energias renováveis, como
biomassa, energia solar e ener-
gia eólica, também terão espaço
no crescimento da oferta de
energia, mas o papel delas será
complementar e não de base,
afirma o secretário.

As quatro usinas nucleares são
previstas pelo ministério em um
horizonte de longo prazo, até
2030. Segundo Ventura, elas ain-
da estão em estudo e deverão ser
localizadas no Nordeste e no Su-
deste. Ventura evitou dar um pra-
zo para que os estudos de viabili-
dade sejam concluídos.

Ventura comentou denúncias
feitas pelo “Fa n t á s t i c o”, da Rede
Globo, de espionagem estran-
geira direcionadas ao governo
brasileiro, que agora tiveram co-
mo alvo o Ministério de Minas e
Energia. O secretário admitiu
que informações estratégicas re-
lacionadas a leilões de petróleo
e de energia são guardadas pelo
ministério. Entretanto, disse não
acreditar que as denúncias in-
viabilizem os leilões. (MN)

Educação Ciência sem Fronteiras
avança mais nos órgãos do governo

Setor privado
libera só 15%
das bolsas do
prog rama
Luciano Máximo
De São Paulo

Mesmo na posição de maiores
vítimas e, ao mesmo tempo, críti-
cas ferozes do problema da escas-
sez de mão de obra qualificada no
país, grandes empresas, como Pe -
trobras, Va l e e Eletrobras, e entida-
des empresariais — Federação Bra-
sileira dos Bancos (Febraban) e
Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI) — não conseguem avan-
çar no apoio a estudantes e pesqui-
sadores que buscam qualificação
em outros países dentro do pro-
grama Ciência sem Fronteiras.

De dezembro de 2011, quando a
política federal de concessão de
bolsas de estudo para engenharias
e outras áreas estratégicas foi lan-
çada, até setembro deste ano, fo-
ram concedidas 53.552 bolsas de
estudos. Por meio da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes) e do Conse-
lho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), o
governo respondeu por 49.952
dessas bolsas. O setor privado, por
3.600. A meta global do programa
é ofertar 101 mil bolsas até 2015:
75 mil de responsabilidade do se-
tor público e outras 26 mil finan-
ciadas por empresas.

O governo cumpriu mais de 65%
de seu objetivo. A performance do
setor privado não chega a 14%. O
ministro da Educação, Aloizio
Mercadante, manifestou insatisfa-
ção sobre o assunto e anunciou a
inclusão do mestrado profissional
no Ciência sem Fronteiras, que até
então contemplava graduação e
três categorias de doutorado. Para
Mercadante, a medida serve de es-
tímulo para um maior engajamen-
to das empresas no programa, já
que o mestrado profissional é um
curso de formação aplicada.

“A iniciativa privada sempre de-
fendeu essa modalidade acadêmi-
ca, que qualifica em alto nível pro-
fissionais de áreas importantes da
indústria e da tecnologia. Temos
um acordo com empresas e enti-
dades empresariais, é muito im-
portante que elas cumpram o
compromisso da contrapartida
das bolsas privadas para que não
seja uma sobrecarga para o Estado
b r a s i l e i r o”, disse Mercadante em
entrevista coletiva concedida na
última sexta-feira, em Brasília.

Apesar da reclamação do minis-
tro, o governo e a maioria dos res-
ponsáveis pelas bolsas particulares
são evasivos sobre as razões do
problema. A Capes não atendeu à
reportagem e as empresas parcei-

ras do Ciência sem Fronteiras con-
sultadas minimizam a situação.
Além disso, o comitê de acompa-
nhamento e assessoramento do
programa, criado por lei para “ava -
liar, divulgar indicadores e mani-
festar-se sobre ações desenvolvi-
das para o cumprimentos das me-
tas do programa”, não coloca à dis-
posição dados sistematizados so-
bre a política de bolsas — esse ór-
gão é composto por seis ministé-
rios, pela Presidência da República
e por integrantes do setor privado.

Sandoval Carneiro Jr., gerente-
geral de parcerias e recursos da
Va l e , disse ao Va l o r que a alta do
dólar associada ao valor das
anuidades das universidades es-
trangeiras repercute na baixa
execução da mineradora no
Ciência sem Fronteiras. A Vale
planeja apoiar mil bolsistas em
quatro anos, a um custo inicial-
mente planejado de US$ 27,8 mi-
lhões. Signatária do programa há
um ano, a empresa ofereceu até
agora 153 bolsas. “No cálculo ori-
ginal o custo médio era de US$
27,8 mil [por bolsista]. O proble-
ma é que as fees [anuidade] fica-
ram caras, o que mexeu na estru-

tura de custos”, diz Carneiro Jr.
Para o professor Leandro Rus-

sovski Tessler, que acompanha o
Ciência sem Fronteiras pela Uni-
versidade Estadual de Campinas
(Unicamp), empresas são mais se-
letivas, o que prolonga a negocia-
ção com as agências do governo
para a escolha dos programas aca-
dêmicos do Ciência sem Frontei-
ras. Pelas regras da política federal,
as empresas têm o direito de esco-
lher as áreas de estudo e repassam
o valor da bolsa à Capes ou ao
CNPq, que viabilizam a matrícula,
viagem e acomodação do estudan-
te beneficiado. “Tem ainda a ques-
tão do inglês, fluência na língua in-
glesa é um obstáculo gravíssimo
ao programa”, avalia Tessler.

Maior associada particular do
programa, a Febraban, com meta
de 6,5 mil bolsas, financiou 650
bolsas em quase dois anos de
participação (10%). Mário Sérgio
Vasconcelos, diretor da entidade,
conta que o compromisso para
este ano é chegar a 22% da meta.
“A cada semestre acertamos com
CNPq e Capes novos aportes, que
dependem de assinaturas de pro-
tocolos acadêmicos e científico.

De forma geral, a parceria públi-
co-privada é um caminho para
solução de vários problemas de
interesse nacional”, resumiu Vas-
concelos.

Do lado da indústria, o com-
promisso assumido na ocasião
do lançamento do Ciência sem
Fronteiras dá conta do financia-
mento de 6 mil bolsas de estudo.
Porém, a CNI e o governo ainda
não bateram o martelo sobre o
formato da cooperação. Até ago-
ra, nenhum auxílio estudantil foi
patrocinado pelo setor.

Em um ano e meio como par-
ceira do programa, a Pe t r o b r a s
fechou o financiamento de
1.160 bolsas: 955 de graduação,
108 de doutorado e 97 de dou-
torado pleno. Mas a estatal se
comprometeu a financiar 5 mil
estudantes e pesquisadores.
O montante repassado pela esta-
tal ao CNPq até o momento é de
R$ 77,4 milhões.

Em quase dois anos de progra-
ma, a Eletrobras cumpriu apenas
14% da meta de financiar 2,5 mil
bolsas de estudo do Ciência sem
Fronteiras. De acordo com infor-
mações da assessoria de impren-

sa da empresa, foram patrocina-
das até agora 350 bolsas, número
considerado adequado. “A distri-
buição de bolsas se estenderá por
quatro anos. A distribuídas até o
momento correspondem à meta
traçada para o primeiro ano.”

Diferentemente da Petrobras
ou da Vale, a Eletrobras é uma
das poucas parceiras do progra-
ma que abrirá vagas exclusivas
para seus funcionários. Cerca de
300 bolsas custeadas pela estatal
do setor elétrico serão destina-
das a seus empregados.

A Natura destinará a colabora-
dores entre 15 e 20 bolsas de um
total de 100 que pretende finan-
ciar até 2015. A empresa de cos-
méticos vai investir R$ 2,38 mi-
lhões no programa federal e já
conseguiu implementar 40 bol-
sas. “Definimos temas de interes-
se para aprovação do cofinancia-
mento de bolsas de forma que a
Natura possa acompanhar a evo-
lução do conhecimento e avaliar
perspectivas de investimento
adicional, formando parcerias
internacionais”, disse Luciana
Hashiba, gerente de gestão de
portfólio e redes da Natura.
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