
ou invenção. Compramos coisas que foram pensadas lá longe, as 
quais serão brevemente superadas por outras coisas que também 
não terão sido pensadas aqui. É um processo estéril”.

Passo acelerado
Nas palavras do professor Drugowich, o Brasil aprendeu a 

investir dinheiro em pesquisa, mas ainda não sabe transformar 
pesquisa em dinheiro. Isso significa que há um gap entre o 
aumento exponencial da produção científica e os benefícios 
socioeconômicos percebidos.

O relatório mais recente sobre o Brasil do think tank Thomson 
Reuters qualifica o salto de produtividade científica como “feno-
menal”. O País passou de 8 mil artigos publicados em 1998 para 
mais de 20 mil em apenas dez anos. Só o estado de São Paulo 
publica tanto quanto Argentina, México e Chile somados.

O salto marcado em pouco mais de uma década reflete o 
resultado de políticas públicas importantes. Os 16 
fundos setoriais iniciados em 1999 bombearam 
novos recursos para Pesquisa & Desenvolvimento, 
apesar de um longo período de contingenciamento 
voltado para garantir superávit fiscal. Embora o or-
çamento do Ministério da Ciência e Tecnologia esteja 

estagnado há anos em torno de 1% do PIB, o próprio crescimento 
do País possibilitou melhora dos investimentos nessa área.

“O problema é que nos países desenvolvidos, como EUA e 
Japão, os investimentos privados têm muito mais importância. E 
no Brasil são muito pequenos. Se tirarmos a indústria de infor-
mática, o resto é praticamente nulo”, diz o físico José Davidovich, 
representante da Academia Brasileira de Ciências.

Para Davidovich, remediar esse panorama requer uma mu-
dança cultural no setor produtivo, acostumado durante décadas 
a um mercado fechado e à inflação extremada, que estimulavam 
mais especulação que produção. Em pesquisa realizada pelo 
IBGE, em 2005, com 95.300 empresas, apenas 6.168 declara-
ram alguma atividade de P&D. A Lei da Inovação, aprovada em 
2004, oferece incentivos fiscais, mas até o ano passado só 441 
empresas haviam buscado o benefício.

Segundo o professor Drugowich, a concentração de C&T 

nas universidades sem conexão com o setor produtivo também 
tem raízes históricas, acentuadas durante o regime militar: “A 
gente achava errado porque a universidade era o último reduto 
de autonomia que não tinha sido vendido para os militares. 
Essa interação academia-indústria começa muito timidamente 
na década de 80 e só desabrocha nos anos 2000”.

É talvez irônico que as grandes realizações da ciência brasileira 
sejam justamente resultado de projetos econômicos estratégicos. 
Destacam-se a Embrapa, a dupla ITA/Embraer e a indústria do 
etanol (leia mais na pág. 44). Projetos de longo prazo que, no 
entanto, ainda não inspiraram aventura semelhante em outras áre-
as. No ano passado, o País perdeu 18 posições 
no ranking de inovação global da Insead – de 
150º para 168º – e a revista The Economist [1] 
pergunta: “O Brasil pode se tornar inovador em 
seus próprios termos ou o crescimento recente não passa de um 
efeito colateral do apetite chinês por commodities?”

Para a Unesco, que no relatório sobre ciência em 2010 elogia 
os avanços brasileiros, restam ainda três desafios fundamentais: 
reduzir as disparidades regionais (quatro universidades no estado 
de São Paulo respondem por 60% das publicações científicas do 
País), incentivar P&D para os negócios, não apenas com recursos 
públicos, mas criando um ambiente profícuo para o investimento 
privado, e internacionalizar as melhores universidades.

No capítulo de conclusão, os autores observam que o inves-
timento público em ciência ainda é questionado nos círculos 
políticos brasileiros. Prepararam dois bons argumentos que 
reproduzimos aqui: “Contribuir para o conhecimento universal 
torna os brasileiros mais aptos a determinar seu próprio destino”. 
Ou, para os mais pragmáticos: “Quanto mais conhecimento 
uma sociedade obtém com base em métodos científicos, mais 
rica ela se torna”. 

 Memória seletiva
Para o historiador da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Carlos Ziller, se o 
fator ciência não aparece nas elaborações 
sobre identidade nacional, isso se deve 
mais ao radar dos brasileiros que à própria 
história. O professor afirma que o Brasil 
começou urbano, no litoral, e que, apesar 
dos mecanismos de censura, havia 
circulação de ciência nesses ambientes.

Segundo Ziller, a obra de Gilberto 
Freyre fixou a ideia de que a casa-grande, 

no meio agrário, definiu os traços mais 
marcantes da nossa cultura. “Enquanto 
os historiadores estão preocupados 
com as relações sociais nas fazendas 
da época colonial, deixam de lado as 
atividades culturais produzidas nos 
centros urbanos. O Brasil já começou com 
a marca do conhecimento astronômico, 
trazido pelas caravelas. O próprio engenho 
de açúcar já era uma inovação enorme”, 
defende o professor.

Um dos motivos que levaram esses 
aspectos ao esquecimento, segundo 
Ziller, foram as mudanças do centro das 
decisões políticas e econômicas, da Bahia 
para o Rio de Janeiro e, mais tarde, para 
o Distrito Federal. “No fim do século XVIII, 
Salvador estava vicejando. Quando a 
capital se desloca, essa história se perde. 
Os novos centros vão interpretando o 
Brasil a partir daquilo que eles eram, ou 
seja, o Brasil não era nada.”

1 Leia a análise completa em http://www.economist.com/node/17522484
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Uma das maiores 
escolas de 

negócios do mundo, 
com campi na Europa 
e na ásia  

instrumentos de 
financiamento de 

projetos de pesquisa. 
Os recursos vêm de 
impostos incidentes 
sobre setores 
específicos da 
economia

Leia o discurso de João Moreira Salles na íntegra e também o “Manifesto da 
Ciência Tropical”, do físico Miguel Nicolelis, na versão digital desta reportagem em 
www.fgv.br/ces/pagina22. 

Análise JOSÉ ELI DA VEIGA
Professor titular da FEA e orientador do Programa de Pós-Graduação do Instituto de Relações Internacionais (IRI) da USP.  www.zeeli.pro.br

Pra cá de Marrakesh
O plano brasileiro para uma “economia verde” corre 
o risco de ser uma coleção de ações microeconômicas 
sem conexão com o todo

Há duas esquisitices bem sintomáticas na 
versão do Plano de Ação para Produção e 

Consumo Sustentáveis (PPCS), lançada em 
setembro pelo Ministério do Meio Ambiente 
para consulta pública.

A primeira surge logo na capa: não foi 
possível identificar uma central sindical 
de trabalhadores que esteja envolvida em 
atividades de gestão ambiental, produção 
mais limpa e desenvolvimento sustentável. 
Se existisse, ela compartilharia a autoria do 
documento com seis ministérios (Cidades, 
Ciência & Tecnologia, Fazenda, Indústria, Meio 
Ambiente e Minas e Energia), três entidades 
de empresas responsáveis (Cebds, Cempre 
e Ethos), duas confederações (Indústria 
e Comércio), dois serviços do sistema 
“S” (Sebrae e Senai), um banco (BNDES), 
uma organização de defesa dos 
consumidores (Idec), uma fundação 
de ensino e pesquisa (FGV) e uma 
associação de instituições de 
pesquisa (Abipti).

Esses dezessete atores 
elaboraram um excelente texto de 
80 páginas que aponta o caminho 
que poderá levar o Brasil a ter uma 
“economia verde”, conforme a 
terminologia recentemente adotada pela 
ONU para se referir àquilo que desde 2003 o 
Processo de Marrakesh vem chamando de 
Produção e Consumo Sustentáveis (PCS).

Em 2002, quando se fez um balanço 
da década na Cúpula Mundial sobre 
Desenvolvimento Sustentável, em 
Johannesburgo, ficou patente que a questão 
do consumo não tinha evoluído na maioria 
dos países. Então, uma parceria de dois 
órgãos da ONU – o Programa para o Meio 
Ambiente (Pnuma) e o Departamento de 
Assuntos Econômicos e Sociais (Undesa) 
– ficou encarregada de promover um 
processo de mudança que acabou batizado 
de Marrakesh, devido ao local de sua 

primeira reunião. Visa essencialmente 
dar aplicabilidade e expressão concreta à 
noção de PCS, solicitando e estimulando os 
países participantes a elaborar planos de 
ação que serão compartilhados em nível 
regional e mundial, gerando subsídios para a 
construção do Global Framework for Action on 
SCP (acesse www.unep.fr/scp/marrakech).

Na apresentação do PPCS brasileiro, a 
ministra  do Meio Ambiente Izabella Teixeira 
alerta que sua elaboração foi mais do que 
cumprir esse compromisso assumido com 
as Nações Unidas na adesão ao Processo de 
Marrakesh. “Foi um ato revolucionário em 
muitos aspectos, pois desde sempre os atores 
que discutem a produção mais limpa não são os 
mesmos que buscam aumentar a consciência 
do consumidor em relação ao impacto ambiental 

e social de suas escolhas.”
De fato, há uma ótima passagem 

no documento brasileiro na qual 
foram apresentados 20 exemplos 
ilustrativos de iniciativas de PCS: Boas 
Práticas Agropecuárias, Campanhas 
de Consumo Consciente, Compras 
Públicas Sustentáveis, Portal de 
Contratações Públicas Sustentáveis, 
Novo Protocolo Verde ou Protocolo 

de Intenções pela Responsabilidade 
Socioambiental, Estímulo às Cooperativas 
de Catadores, Fixação de Preço Mínimo de 
Produtos do Extrativismo, Varejo Sustentável, 
ISE Bovespa, Selo Procel, Procel Edifica, 
Construção Sustentável, Agenda Ambiental 
na Administração Pública (A3P), Sistema 
Integrado de Bolsa de Resíduos (Sirb), 
Resíduos Sólidos, Inovação Tecnológica, Nota 
Verde, Turismo Sustentável, Programa de 
Substituição de Geladeiras, e Programa de 
Qualidade Ambiental – Colibri/ABNT.

Também é quase integral a coincidência 
entre esses 20 exemplos de iniciativas de PCS 
já em curso e as 17 prioridades identificadas 
como “espinha dorsal” do plano. Todavia, 

apenas seis delas foram selecionadas pelo 
governo federal para os próximos três anos: 
Educação para o Consumo Sustentável, 
Compras Públicas Sustentáveis, Agenda 
Ambiental da Administração Pública (A3P), 
Aumento da Reciclagem de Resíduos Sólidos, 
Promoção de Iniciativas de PCS em Construção 
Sustentável e Varejo e Consumo Sustentáveis.

Depois do detalhamento dessa meia dúzia 
de prioridades, são explicadas as estratégias 
e os mecanismos de execução do plano, 
assim como um esquema de monitoramento. 
Pois é justamente nesse fecho que o leitor 
perceberá qual é a segunda esquisitice. Em 
80 páginas, não há sequer uma menção ao 
Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC). Pior, o termo “investimento” só aparece 
em quatro passagens: duas consagradas 
à Política de Desenvolvimento Produtivo 
(PDP), lançada em maio de 2008 para 
enfrentamento da crise, outra dedicada à A3P, 
e a quarta numa curta menção ao Programa 
Minha Casa Minha Vida.

É muito estranho que a nação adote um 
Plano de Ação para Produção e Consumo 
Sustentáveis que conversa com praticamente 
todos os programas do governo federal, 
exceto com o que ele considera o principal. Só 
se pode deduzir que o PPCS será uma ótima 
coleção de boas intenções microeconômicas 
sem qualquer conexão com a efetiva 
estratégia macroeconômica do governo: pisar 
no acelerador da insustentabilidade. 

O Processo 
Marrakesh teve 

início durante a 
reunião da Cúpula 
Mundial sobre 
Desenvolvimento 
Sustentável, realizada 
em Johannesburgo, 
com o objetivo de 
acelerar as mudanças 
globais em direção a 
padrões sustentáveis 
de consumo e 
produção
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