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PREFÁCIO

A

solicitação do ministro Gilberto Kassab para
escrever este prefácio me deixou, ao mesmo tempo, muito
alegre e apreensivo. Muitos já perceberam minha dificuldade
para elogiar. Sou bom para xingar, é a minha natureza. Acrescente-se a esta malfazeja condição o fato de que também sou
cético e de que não acredito em milagres.
O Ministério de Ciência e Tecnologia (hoje Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações) foi criado na
restauração da democracia, o que é de bom alvitre, mas eis
que o presidente Sarney indica um adversário político seu, Renato Archer. “Golpe de mestre”, diziam certos cientistas, “só
para se livrar de um opositor”, porém não precisou de muito
tempo para que o nomeado se mostrasse um bom gestor.
O presidente seguinte, Collor de Mello, extinguiu o Ministério de Ciência e Tecnologia e criou uma secretaria. Lá colocou
José Goldemberg, um experiente gestor de Ciência e Tecnologia. Restaurado o Ministério, sua evolução foi aos trancos e
barrancos, servindo muitas vezes como prêmio de consolação
para políticos indesejáveis em posições de maior poder. Todavia, talvez por sorte, alguns ministros provenientes do setor
político tiveram bastante sucesso, como foi o caso de Eduardo
Campos e de Aldo Rebelo. Também é verdade, por outro lado,
que outros constituíram verdadeiras calamidades.
Pois bem, pode-se imaginar o pânico que causou na comunidade científica a notícia de que o presidente Michel Temer
havia escolhido para o cargo o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Um bom prefeito. Era essa a avaliação corrente
da gestão Kassab, que tem que estar preocupada com tampar
buracos do asfalto, consertar tubulações de esgoto, greve de
ônibus etc., ocorrências que exigem ações imediatas, concretas. Um gestor de pesquisas lida com prima-donas, umbigos
do mundo, enfim, cientistas, e, se não fossem suficientes essas
dificuldades inerentes à cultura acadêmica, advinha um período de acentuada escassez de recursos - e pesquisas exigem
investimentos.
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Gilberto Kassab não conhecia as manhas, as peculiaridades da cultura da comunidade científica. Chegava em um momento psicológico adverso, pós-impeachment,
e ainda sem recursos para distribuir guloseimas para os mais sedentos dentre nós.
Eu, confesso, já havia recolhido meus ovos podres, mas eis que acontece um milagre.
Não se passaram dois meses e estava apaziguada a comunidade científica.
Recebia o ministro a todos, ouvia e, antes de tudo, atuava, e atuava com a sabedoria do exímio político que é. Os testemunhos contidos neste documento demonstram a unanimidade do apreço que por ele sentem seus colaboradores no Ministério
e líderes da comunidade acadêmica.
Pois bem, com a competente gestão Kassab à frente do MCTIC, eu não somente
aprendi a elogiar como também, repito, quase começo a acreditar em milagre.

			

Rogério Cezar de Cerqueira Leite
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Dois anos

C

iência, Tecnologia e Inovações são transversais e estão presentes em todos os aspectos da nossa vida. Trazem soluções para saúde, para educação, para
mobilidade urbana, para o desenvolvimento sustentável.
Para aplicações que mudam o país e permitem que este
dê diferentes saltos. Sem falar, obviamente, no indistinto
potencial econômico, de alavancagem para o crescimento
com inclusão social.
Ciência, Tecnologia e Inovações convergem a cada dia
com Comunicações, e isso se exemplifica pelos mais diferentes processos, como no campo da Internet das Coisas
– que aponta para o futuro e também revoluciona a cada
dia a vida em sociedade. E as áreas de pesquisa científica
precisam ser percebidas pela sociedade, demandam reconhecimento. A capacidade de nossos cientistas e a luta
que travam diariamente deve ser sempre enaltecida.
Esta publicação busca refletir o trabalho que nossa
equipe executou no Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações.
Nosso desafio se iniciou em maio de 2016, com a fusão
das antigas áreas governamentais de Comunicações e Ciência e Tecnologia. Para além de estruturas burocráticas
e edifícios na Esplanadas dos Ministérios, em Brasília, e
também organizações em diferentes pontos do Brasil, era
necessário fazer funcionar e dar suporte a um universo de
entidades que tratam de temas que vão do setor de telecomunicações a experimentação animal, passando por
nanotecnologia, astronomia, matemática e biodiversidade. Buscamos uma governança eficiente e parceira junto a
diferentes unidades de pesquisa, empresas e organizações
sociais vinculadas ao MCTIC, já que não queríamos “fingir”
administrar uma quimera, ou simular governar um ajuntamento de mais de 30 estruturas públicas sem correlação.
Assumimos essa convocação em um período difícil, em
que se vivenciava o drama de uma crise política e econômica. Troca de governo e o Brasil, em processo recessivo.
Dois anos é um longo período de tempo. Em dois anos
se constrói muita coisa. Em termos de gestão pública, no
entanto, sobretudo em um tempo de rearranjo fiscal, ajuste de rumos e das contas públicas, infelizmente dois anos
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de Trabalho
ainda não são tanto tempo. Por isso vivenciamos um permanente “correr contra o relógio”,
mas creio que pudemos fazer bastante coisa.
Nas páginas a seguir estão brevemente ilustrados alguns dos projetos da gestão, como
o acelerador de partículas Sirius, a mais avançada estrutura de pesquisa científica do país
e que coloca o Brasil na fronteira mundial da ciência. Também o Programa Internet para
Todos e o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, as ações de
aproximação com a comunidade científica, os projetos de apoio ao Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), entre diversas outras. Iniciativas sempre adotadas tendo em vista a racionalização de recursos disponíveis e a permanente luta
junto à equipe econômica do Governo Federal por mais orçamento. Além disso, as iniciativas voltadas à melhoria das nossas telecomunicações, a progressiva implementação da
televisão digital, a desburocratização do setor
de rádio e TV, e a migração das rádios de AM
para FM.
Essas ações se concretizaram ou se encaminharam graças ao valoroso corpo de colaboradores do MCTIC e do universo de entidades
vinculadas, equipes técnicas que nos acompanharam ou que prosseguem nessas estruturas.
Pessoalmente tive muito aprendizado no
período em que exerci o cargo de ministro
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, e sou muito grato pela grande experiência. Tenho certeza de que os projetos deste
Ministério serão tratados pela gestão que se
iniciou em janeiro de 2019 com o valor e com
o potencial que têm para o nosso País.
São a ciência diretamente aplicada à solução
de problemas, e a ciência básica – desenvolvida sem as “amarras” de uma utilidade prática de curto ou médio prazo – que iluminam
a sociedade. Crenças são importantes, falam à
nossa alma, mas o conhecimento – verdadeiro
e embasado – é fundamental. É o que pode fazer o Brasil ir adiante.
Boa leitura.

Gilberto Kassab

HELENA BONCIANI NADER

PRESIDENTE EMÉRITA DA SBPC:

“GESTÃO ATENDEU DEMANDAS
DOS CIENTISTAS”

A

A presidente de honra da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência,
Helena Bonciani Nader, destaca o diálogo “franco, leal e aberto”
com a comunidade científica como o legado do
Ministério da Ciência e Tecnologia nos últimos anos

gestão de Gilberto Kassab à frente do
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) destacou-se por manter um diálogo
“franco, leal e aberto” com a comunidade científica e
por implantar diversos projetos importantes, como o
acelerador de partículas Sirius, que representa grande avanço tecnológico para o País. Essa é a avaliação
da pesquisadora Helena Bonciani Nader, presidente de
honra da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).
Graduada em Ciências Biomédicas pela Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp) e especializada em Biologia Molecular, Helena fez pós-doutorado na University
of Southern California, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A atuação da pesquisadora possui reconhecimento
de diversas entidades, entre elas a Academia Brasileira
de Ciências (ABC), World Academy of Sciences, Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).
Em breve entrevista, Helena comenta a importância
do acelerador de partículas Sirius e destaca ações da
gestão como a reinstalação do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Para Helena, apesar dos cortes orçamentários impostos à educação e à ciência pela Emenda
Constitucional 95, promulgada em 2016, a gestão de Kassab não mediu esforços junto à equipe econômica para a
recomposição de recursos.
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De uma forma geral, como a senhora qualifica a gestão do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações nesses últimos dois anos e meio?
As comunidades acadêmica e empresarial tiveram um
diálogo leal, franco e aberto com os interlocutores do
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações nesses últimos anos. Contudo, é necessário pontuar as restrições impostas pela Emenda Constitucional
95/2016, que limitou fortemente os gastos públicos.
Mais uma vez, é preciso salientar a falta de visão estratégica dos ministérios da Fazenda e do Planejamento, de
que educação, ciência, tecnologia e inovações são fundamentais para o desenvolvimento de uma nação capaz
de competir globalmente. Todos os países que passaram
por crises econômicas aumentaram o investimento em
ciência como solução. Nosso mantra segue o mesmo:
educação, ciência, tecnologia e inovações não são gastos, e sim investimentos.
Uma questão que se coloca muito fortemente no País
é a falta de recursos para ciência e a necessidade de recursos e investimentos públicos para o setor.
O ministro Kassab soube mostrar para a pasta do Planejamento e também para a Fazenda a importância de
ciência, tecnologia e inovação para o País, tendo conseguido recursos para os grandes projetos nacionais, bem
como para a manutenção de projetos fundamentais
para a ciência básica. Isso foi fundamental para liberar
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recursos da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) para restos a pagar pendentes há vários anos. Kassab conseguiu junto ao ex-presidente Michel Temer a reativação do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que é o fórum mais importante da área,
coordenado diretamente pela Presidência da República.
Em que se traduz, de um ponto de vista mais prático,
essa interlocução?
Graças à interlocução do ministro e do Ministério,
pudemos expressar ao presidente a importância do
projeto Sirius para o Brasil e seu impacto mundial.
O submarino de propulsão nuclear, a distinção entre
as diferentes agências do próprio ministério, como
CNPq e a Finep, e a CAPES, do Ministério da Educação. O grande valor da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), dos institutos
vinculados ao MCTIC, entre tantos outros.
Um tema de atenção da comunidade científica
sempre mencionado desde o início da gestão foi o
risco de ausência de recursos para custeio de bolsas do CNPq.

Graças aos esforços do ministro, o primeiro recurso da
repatriação [derivado da aprovação da Lei 13.254/2016, que
instituiu o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária] foi integralmente destinado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o que permitiu
investir recursos tanto na Finep quanto no CNPq voltados a
zerar restos a pagar dessas agências, que estavam pendentes há anos.
Que outras iniciativas ou ações a senhora considera
importante pontuar?
É importante, ainda, salientar o envolvimento do Ministério na regulamentação do Marco Legal de Ciência,
Tecnologia e Inovação, sempre buscando atender a todas
as demandas e negociando com os demais ministérios.
Saliento, também, que a regulamentação das organizações sociais foi outro feito. Cabe mencionar os esforços
do MCTIC junto ao Ministério do Meio Ambiente em relação à regulamentação da Lei da Biodiversidade, agindo
para reverter pontos que não atendiam aos anseios da
comunidade científica. Como um todo, a estrutura do
Ministério, tendo à frente seus diferentes secretários, foi
sempre parceira da comunidade.

ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS:

“ALIANÇA PARA DEFENDER O SETOR”
Luiz Davidovich*

Kassab conseguiu, em diálogo constante com a comunidade científica, recursos adicionais para o MCTIC,
apesar da relutância da área de economia. Em particular, conquistou para o MCTIC a primeira parcela dos
recursos repatriados, derivados da Lei 13.254/2016, o
que mitigou uma grave crise na pesquisa nacional, permitindo ao CNPq e à Finep quitar pagamentos atrasados a projetos de pesquisa. Ainda assim, o orçamento
de CT&I tem ficado bem abaixo do valor de 2013, corrigido pela inflação. No momento em que escrevo, o
orçamento de custeio e capital do MCTIC, vítima de
um corte de 42%, corresponde a cerca de 1/3 do valor
de 2013, corrigido pela inflação.
Um passo importante, que teve a contribuição decisiva de Gilberto Kassab, foi a retomada das reuniões
do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT),

C

Debates em um fórum como o CCT permitem enfatizar que a política econômica não deve se reduzir a
uma planilha de receitas e despesas, mas deve estar
estreitamente articulada com uma agenda nacional de
desenvolvimento. O Conselho Nacional de Ciência e
Tecnologia facilita a construção dessa agenda, fundamental para futuro sustentável do País.

*Luiz Davidovich, graduado em Física pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro, doutor pela Universidade de Rochester (EUA), pesquisador com ênfase nas áreas
de óptica quântica e informação quântica, e professor do Instituto de Física da
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Detentor da Ordem Nacional do Mérito
Científico (2000) e do Prêmio TWAS (The World Academy of Sciences) de Física (2001),
é presidente da Academia Brasileira de Ciências (ABC).

Gilberto Kassab foi um aliado importante na defesa da ciência,
da tecnologia e da inovação no Brasil, elementos essenciais
para o desenvolvimento e a soberania nacional.

		
om a ajuda de uma equipe competente, que incluía pesquisadores reconhecidos, nas secretarias do Ministério, no CNPq e na Finep, Kassab guiou
a política de ciência, tecnologia e inovação em comum
acordo com a comunidade científica. Foram pontos altos de sua gestão a regulamentação do Marco Legal e
das organizações sociais, o apoio a grandes projetos da
ciência nacional, bem como a defesa de mais recursos
para a ciência, a tecnologia e a inovação.
Quando a Emenda Constitucional 95/2016 foi implantada, o orçamento para ciência e tecnologia estava
muito reduzido, devido aos cortes sucessivos ocorri-

8

presidido pelo Presidente da República. Trata-se de
um fórum importante para debater a agenda estratégica de C&T, com a presença de representantes da
sociedade civil e de diversos ministérios. Em particular, a presença de representantes dos Ministérios
da Fazenda e do Planejamento foi especialmente importante, permitindo uma conversa franca e direta
com representantes de outros ministérios e da sociedade civil.

dos desde 2013, quando o orçamento de custeio e capital do MCTI chegou a cerca de 9 bilhões de reais, em
valores corrigidos pela inflação. Por isso mesmo, a restrição de investimentos, acarretada por aquela emenda
constitucional, penalizou severamente a área de C&T.
As equipes econômicas dos últimos tempos parecem
não ter compreendido o papel essencial da ciência, da
tecnologia e da inovação no desenvolvimento de um
país. Não se trata apenas de mais uma “externalidade”,
mas de item central de uma política econômica, como
demonstrou Paul Romer, recipiente do Prêmio Nobel
de Economia de 2018.
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FUSÃO: SINERGIA ENTRE CIÊNCIA,

ESTRATÉGIA NACIONAL:

TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES

PLANEJAMENTO EM PARCERIA
COM A COMUNIDADE CIENTÍFICA

Objeto de atenção da comunidade científica desde
o início da gestão, em maio de 2016, a fusão do antigo
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com o
Ministério das Comunicações aperfeiçoou e dinamizou a atuação do Governo em temas correlatos.
Otimizou o uso de recursos públicos, aproximou
áreas com temas conexos, como as secretarias de
Telecomunicações e de Políticas Digitais, e ampliou
a sinergia entre as áreas de Tecnologias da Informação e Comunicação.
O novo Ministério, MCTIC, além de herdar as competências dos órgãos de origem, recebeu a missão
de articular com os governos estaduais e com a sociedade civil as diretrizes para as políticas nacionais
de ciência, tecnologia e inovação.
Essa nova competência foi imediatamente colocada em operação por iniciativa das políticas públicas,
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com a recomposição do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, entidade superior que debate diretrizes para os setores, que não se reunia há dois anos.
O Conselho é uma ferramenta primordial ao desenvolvimento da área de pesquisa científica e
tecnológica, aproximando governo, academia e sociedade civil. A reestruturação também permitiu a
criação de estruturas como a Coordenação Geral de
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, que oferece
contribuições para novos modelos de desenvolvimento, inclusivos e sustentáveis, e a Coordenação
Geral de Bioeconomia, que contribui para a formulação de políticas e a definição de estratégias que vão
impactar na disponibilidade de serviços sustentáveis
voltados para a solução de problemas de diversas
áreas, especialmente no tocante à segurança hídrica,
energética e alimentar.
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A Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI) é um documento que foi construído
pelo Ministério em parceria com a comunidade científica e o setor empresarial, cujo princípio é direcionar investimentos para potencializar áreas capazes
de fazer o Brasil avançar e colocar em prática o mote
“Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Econômico e Social”.
Válida de 2016 a 2022, a ENCTI possui 12 temas estratégicos: Aeroespacial e Defesa; Água; Alimentos;
Biomas e Bioeconomia; Ciências e Tecnologias Sociais; Clima; Economia e Sociedade Digital; Energia;
Minerais Estratégicos; Nuclear; Saúde; e Tecnologias
Convergentes e Habilitadoras.

A Estratégia Nacional estabelece como pilares a
promoção da pesquisa científica básica e tecnológica; modernização e crescimento da infraestrutura; ampliação do financiamento para o desenvolvimento da CT&I; formação, atração e fixação de
recursos humanos; e promoção da inovação tecnológica nas empresas.
Aprovado pelo Conselho Nacional de Ciência e
Tecnologia em dezembro de 2016, o documento coloca como condição essencial o Brasil dar um salto
no desenvolvimento científico e tecnológico e elevar
a competitividade de produtos e processos com um
Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação
(SNCTI) robusto e articulado.

PAULO TONET CAMARGO

A

ABERT: IMPLEMENTAÇÃO DA TV DIGITAL
É UM CASE DE SUCESSO MUNDIAL
Presidente da Associação Brasileira de Emissoras
de Rádio e TV avalia gestão como “histórica”

		
Associação Brasileira de Emissoras
de Rádio e Televisão (Abert) debate temas relacionados ao setor de radiodifusão no Brasil e reúne
empresas de todo o País. Segundo a entidade, tem
como missão “defender a liberdade de expressão em
todas as suas formas, e os interesses das emissoras
de radiodifusão, suas prerrogativas como executoras
de serviços de interesse público, assim como seus direitos e garantias; enfatizar os princípios adequados
à radiodifusão brasileira”.
Na gestão de Gilberto Kassab no MCTIC, foram
promovidas importantes iniciativas voltadas ao desenvolvimento do setor, como a progressiva implementação da TV digital, a migração de rádios de AM
para FM e a desburocratização para as outorgas de
radiodifusão.
Na entrevista a seguir, o presidente da Abert, Paulo Tonet Camargo, comenta a relação da Abert com
o MCTIC e as ações empreendidas pela gestão Kassab, destacando a TV digital, iniciativa tomada de
maneira conjunta entre o Governo, o setor de rádio
e TV e a Anatel.

Que avaliação o Sr. faz do processo de implementação da TV digital no país? Como essa alteração no
processo de difusão beneficia a população e o setor?
O processo de digitalização da TV aberta no Brasil é
um case mundial de sucesso. Primeiro porque o desligamento analógico não privou a população de ter acesso
à televisão. Segundo porque a população passou a ter
uma nova e extraordinária experiência com a qualidade
de TV digital. Para o setor, a modernização dos parques
transmissores diminuiu o custo e aumentou o alcance.
Do ponto de vista do setor, como avalia o desempenho da gestão do MCTIC encerrada em dezembro de 2018?
Avalio que foi uma gestão histórica para o setor. A
modernização regulatória, a simplificação dos processos e a organização das políticas públicas que permitiram o desligamento da TV analógica em todo o
País são exemplos de marcos da radiodifusão. É de se
ressaltar também que a implementação da migração
de rádios AM para FM deu um novo alento à radiodifusão sonora no Brasil.

Muito se fala sobre a necessidade de desburocratização, de que o Estado permita uma melhor atuação do
setor privado. Neste ponto de vista, que leitura faz da
gestão do MCTIC que se desenvolveu entre 2016 e 2018?
A simplificação dos procedimentos na administração
das concessões e autorizações fez com que toda a coletividade de radiodifusores, inclusive as pequenas empresas, pudessem desenvolver seu trabalho com muito
mais facilidade
Quais os principais desafios para o setor de tele e radiodifusão para os próximos tempos, e de que maneira
a Abert pretende contribuir para a sua evolução?
Os principais desafios são enfrentar a finalização
do desligamento analógico nas pequenas cidades que
ainda têm esse serviço com a implantação do modelo
digital, bem como a conclusão da migração das AM
para FM com o aproveitamento dos canais 5 e 6 de
VHF na chamada faixa estendida para as regiões metropolitanas do País.
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MARCIO NOVAES

A

ABRATEL: MIGRAÇÃO DE AM PARA FM
FOI AÇÃO VITAL PARA O RÁDIO BRASILEIRO
Para dirigente de entidade, gestão foi transparente
e teve atuação franca com o setor

		
Associação Brasileira de Rádio e Televisão (Abratel) representa emissoras de rádio e televisão de todo o Brasil e pontua que é uma instituição
“focada em defender os direitos constitucionais do
serviço público de radiodifusão, a liberdade de expressão e a viabilidade operacional das rádios e televisões”.
Marcio Novaes, presidente da entidade e, na entrevista a seguir, comenta aspectos da gestão Kassab relacionados ao setor de radiodifusão

O setor de radiodifusão tem papel estratégico para
o País e demanda uma relação transparente e eficiente com o Poder Público, sem entraves provocados
pela burocracia em excesso, correto? Como avalia o
caminhar desta relação nos últimos anos?
Nós, radiodifusores, tivemos, num espaço de dois
anos e meio (entre dezembro de 2014 e maio de 2016),
quatro ministros ocupando a pasta das Comunicações. Foi um período bastante difícil, seja em razão
do tempo natural que cada um teve para se ambientar
aos temas do setor, seja em razão do pouco interesse
demonstrado por pelo menos um ocupante do cargo.
Isso nos preocupou muito, pois estávamos iniciando
o processo de testes para o desligamento da TV analógica no Brasil.
Sabemos todos que o setor de radiodifusão tem importância e relevância no cenário nacional no que toca
ao entretenimento, informação e integração nacional.
O País fala a mesma língua sem ter perdido seus sotaques e culturas locais. Ao contrário. O Brasil se conhece mais graças à TV e ao rádio. O brasileiro hoje, e
ao longo das últimas décadas, vem desfrutando de um
serviço de altíssima qualidade em conteúdo, imagem
e som. Com a TV digital, hoje a população tem acesso
a uma TV que não deixa nada a desejar a qualquer país
desenvolvido. O rádio tem sido, nos últimos cem anos,
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um grande companheiro de todos nós e, mais que isso:
a radiodifusão brasileira é o melhor antídoto para as
notícias falsas, as fake news.
Quais as principais demandas do setor hoje? Que
avanços avalia terem sido alcançados nos últimos
anos? E quais demandas são as principais e que não
puderam ser “atacadas”?
O setor tem muitas e importantes demandas. Destaco duas: uma diz respeito à continuidade da digitalização da TV, ampliando o atendimento que foi executado até agora, para todos os municípios brasileiros
através do saldo remanescente. Outra, o carregamento
do middleware Ginga – Geração D. Esse instrumento
possibilitará a tão desejada interatividade que a TV digital brasileira se propôs a entregar à população. Vamos cumprir isso.

no país com baixa audiência e muitas delas com dívidas em razão do fraco faturamento. Tudo isso muito
em parte pela injusta concorrência com as rádios FM,
que possuem qualidade de áudio muito melhor (estéreo). Portanto, a migração possibilitou, deu aos radiodifusores a oportunidade justa de migrarem e poderem concorrer, em pé de igualdade, no segmento.
Foi uma ação brilhante e vital para o setor. Isso tudo
veio ainda coroado pela flexibilização do programa
A Voz do Brasil, outra ação que o MCTIC nos apoiou
integralmente.
Que avaliação faz do processo de implementação
da TV digital no País e como se deram os debates
deste processo?
A implantação da TV Digital no Brasil é um modelo
mundial de sucesso absoluto. Sucesso com S maiúsculo
mesmo. Imagina você desligar a TV analógica dos lares
de mais de 130 milhões de brasileiros e não ter uma

reclamação sequer. Isso, por si só, é um feito histórico.
Prova de competência dos diversos setores envolvidos.
De uma forma geral, qual sua análise da gestão do
MCTIC que se desenvolveu entre 2016 e 2018?
Tudo o que foi dito acima, um breve resumo dos
enormes avanços do setor, só foi possível graças à atuação franca, sincera e inteligente do ex-ministro Gilberto Kassab. Ele soube dar a liberdade e consequente agilidade que o setor precisava na hora certa. Foi
graças a esse espírito que permeou a gestão Kassab,
e de sua equipe gabaritada e atenta aos anseios de
todos os setores envolvidos, que foi possível a construção desses resultados. Destaco ainda a transparência dessa gestão. As portas sempre estiveram abertas.
Em nenhum momento tive de pedir duas vezes para
ser recebido pelo ministro ou outro membro de sua
equipe. Considero a gestão desse período um marco,
um modelo a ser seguido.

Uma das principais ações do MCTIC na gestão de
2016 a 2018 foram os mutirões de migração de rádio
de AM para FM. Qual a importância da iniciativa?
Como impactou o setor?
A migração do AM para FM foi e é uma salvação
para o rádio brasileiro. Estávamos com emissoras AM

GESTÃO MCTIC 2016 - 2018

GESTÃO MCTIC 2016 - 2018

15

LUIZ ALEXANDRE GARCIA

“ESTRATÉGIA DIGITAL BRASILEIRA
PODE AUMENTAR A PRODUTIVIDADE DA ECONOMIA”

O

Presidente de associação do setor de telecom
pontua que é preciso atualizar Marco Legal

Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal (SindiTelebrasil) foi constituído em setembro de 2003 visando à
“coordenação, defesa e representação legal” das empresas do setor, incluindo concessionárias e autorizatórias – os serviços de telecomunicações no Brasil se
dão por essas duas modalidades –, e a entidade debate
necessidades quanto a políticas públicas, regulamentações, posicionamentos e relações com o setor público.
Luiz Alexandre Garcia, presidente do SindiTelebrasil
e do Grupo Algar, traz dados do setor durante o período em que Gilberto Kassab foi ministro, aponta avanços e apresenta suas opiniões quanto às necessidades
para que avancem as telecomunicações brasileiras.

A elaboração e publicação da Estratégia Brasileira de
Transformação Digital (E-Digital) foi um grande avanço
para o País e para as telecomunicações. Considerada
peça-chave para se aumentar a competitividade e a
produtividade da economia brasileira, a Estratégia Digital estabeleceu um conjunto de 100 ações para impulsionar a digitalização de processos produtivos e da
sociedade num horizonte de quatro anos. Foi um ponto
de partida para se criar um ambiente capaz de gerar, a
partir das telecomunicações e do uso das TICs, impactos transformadores em diversas áreas, como agricultura, comércio, educação, finanças, indústria e serviços.

Como o Sr. avalia, de uma visão ampla, a gestão
2016-2018 no MCTIC?
Durante os quase três anos de gestão no MCTIC, foi
registrada uma considerável expansão dos serviços de
telecomunicações. O número de acessos 4G triplicou
nesse período, chegando a 130 milhões em todo o País.
A cobertura da internet móvel pelas redes de quarta
geração cresceu oito vezes, com a conexão de 3.039
novos municípios com as redes de 4G. Ao fim de 2018,
no encerramento de sua gestão no MCTIC, o Brasil contava com 4.429 municípios com 4G e 5.385 municípios
com 3G. A banda larga fixa ganhou 5 milhões de novos
acessos no período, fechando 2018 com 31 milhões de
acessos em todo o País.
Quais os avanços do Ministério do ponto de vista
do setor de telecomunicações e quais os gargalos ainda enfrentados pelo setor?
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Também importantíssima para o desenvolvimento
do Brasil foi a publicação, em conjunto com o BNDES,
do Plano Nacional de IoT. Esse plano foi o primeiro
passo para que o Brasil se preparasse, sob o ponto de
vista legal, tributário, regulatório e de incentivos para
a Internet das Coisas, tecnologia estratégica e essencial
para o desenvolvimento do País nos próximos anos. O
plano é uma das ferramentas para o desenvolvimento do ecossistema de IoT, especialmente nas verticais
saúde, indústria, Cidades Inteligentes e agronegócio,
consideradas prioritárias. Ressaltamos ainda a implantação da TV Digital e a disponibilização do espectro
da TV analógica, em 700 MHz, para expansão da banda
larga móvel, serviço mais demandado pela população
brasileira.
O Brasil ainda apresenta obstáculos importantes que
precisam ser vencidos, principalmente com a atualização de leis. Entre eles destacamos a desatualização do
marco legal e regulatório, ainda atrelado ao modelo de
concessão de telefonia fixa; a elevada carga tributária
e regulatória para os serviços de telecomunicações; e
a impossibilidade de uso dos fundos setoriais para a
expansão da banda larga.
O Brasil viveu nos últimos anos uma crise econômica importante e ainda enfrenta restrições, tendo dificuldades para superar. Deste ponto de vista,
como avalia as medidas adotadas pelo MCTIC de
modo a apoiar o desenvolvimento do setor de telecomunicações?
Uma das principais mudanças para a retomada dos investimentos e a contribuição do setor para o reaquecimento da economia é a alteração do marco regulatório
do setor, com a aprovação do PLC 79/16, em tramitação
no Senado. O MCTIC, durante a gestão Kassab, atuou firmemente no apoio à tramitação do projeto no Congresso e na defesa da alteração do modelo como forma de
permitir que os investimentos, feitos obrigatoriamente
em telefonia fixa, pudessem ser redirecionados para ampliar o acesso da população brasileira à banda larga.

Como avalia ações adotadas pelo MCTIC, como o
lançamento das políticas públicas de telecomunicações, em decreto formatado no final de 2018, e os debates que o órgão apoiou voltados à atualização do
Marco Legal do setor, o PLC 79/16?
O MCTIC teve papel importante nos esforços pelo
avanço da tramitação do PLC 79 no Congresso, posicionando-se favoravelmente à aprovação do Projeto,
considerado fundamental para a retomada dos investimentos e dos reflexos positivos na economia. Com
o Decreto de Políticas Públicas de Telecomunicações,
voltadas para a indústria de telecomunicações, o desenvolvimento tecnológico e a inclusão digital, o MCTIC unificou diversos instrumentos em um só, simplificando a sua aplicação.
Há uma necessidade de atualização da legislação
de telecomunicações, maior flexibilidade para atualização do setor privado e ampliação da cobertura de
serviços, sobretudo da banda larga, posto que acesso
à internet e suas inúmeras aplicações é instrumento
primordial de cidadania. Como o setor tem trabalhado para intensificar essa cobertura e como debateu
junto ao MCTIC ações voltadas para a ampliação do
alcance da banda larga?
O setor tem investido em média R$ 30 bilhões por
ano, especialmente na expansão das redes, ampliação do acesso e melhoria da qualidade dos serviços.
O resultado dos investimentos são a ampla oferta dos
serviços fixos e móveis, classificados pela União Internacional de Telecomunicações (UIT) entre os mais
acessíveis do mundo. Para incrementar ainda mais esse
atendimento, é necessária uma mudança do marco
legal, direcionando mais investimentos para os serviços que atualmente são mais importantes para a população, bem como uma revisão da tributação sobre o
setor, que prejudica todos os segmentos do País, pois
telecomunicações são instrumento essencial para o
crescimento do Brasil, aumento da produtividade e
melhor distribuição de renda.
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ELTON ZACARIAS

ELTON ZACARIAS, SECRETÁRIO EXECUTIVO:

E

“HOUVE BUSCA PERMANENTE POR EFICIÊNCIA
ADMINISTRATIVA E RESPONSABILIDADE
NA GESTÃO DE RECURSOS”
Gestor comenta processo de fusão que criou o MCTIC
e traz dados sobre os principais projetos

ficiência administrativa, diálogo permanente
com a comunidade científica, responsabilidade na gestão dos recursos e a implantação de projetos fundamentais, como o acelerador de partículas Sirius e o Satélite
Geoestacionário do Programa Internet para Todos, que
possibilitará o acesso à internet banda larga em todo o
território nacional. Segundo a avaliação do secretário
executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Elton Santa Fé Zacarias,
essas foram as marcas da gestão de Gilberto Kassab à
frente do órgão, encerrada em dezembro.
Engenheiro graduado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Zacarias é reconhecido pela
larga experiência no setor público. Em entrevista, ele
aborda os principais avanços conquistados por Kassab
no exercício do cargo e as estratégias adotadas ao longo
da gestão. O secretário executivo relembra que o MCTIC surgiu após a fusão entre o Ministério das Comunicações e o da Ciência e Tecnologia. No início, a medida
provocou a resistência da comunidade científica, mas,
sob a condução do ministro, a rejeição foi revertida. Ainda segundo Zacarias, além de estruturar uma nova pasta
e estabelecer diálogo com os cientistas, a constante necessidade de buscar recursos e mitigar cortes orçamentários foram outros grandes desafios da gestão.

Assumir o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações significou criar uma nova
estrutura?
Quando chegamos, tínhamos uma missão, que era
fundir dois ministérios: Ciência e Tecnologia e Comunicações. Esse foi um trabalho bastante complexo, já que
você reestrutura cada secretaria, os cargos de cada uma
delas, e nós tínhamos também que entregar de volta
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para o governo mais de 140 cargos, que foram extintos.
Esse foi um trabalho desenvolvido de maio a outubro de
2016 por uma equipe que montamos.
Essa equipe circulou pela nova pasta e levantou como
estruturar as árvores hierárquicas de cada secretaria e o
regimento de cada uma delas. Essa foi a primeira grande
entrega do ponto de vista administrativo e foi um sucesso. Hoje, o Ministério funciona e não há reclamações
quanto à sua gestão, sua funcionalidade. A comunidade científica, por exemplo, percebe que essa estrutura
organizacional funciona. É um legado. O Ministério tem
rotinas e fluxo de processos.
Fica como desafio para a futura administração, do
ponto de vista organizacional, a unificação de carreiras,
já que há necessidade de se consolidar algumas delas.
Que outros grandes desafios iniciais se colocaram,
além da consolidação da fusão?
Ainda pensando em desafio inicial, uma questão, e isso
era absolutamente notório, é que o antigo Ministério da
Ciência e Tecnologia tinha dívidas muito altas com o
mercado. Essas dívidas foram praticamente sanadas. Tínhamos algo em torno de R$ 3,8 bilhões em dívidas, que
eram compromissos feitos com programas e projetos,
sem respectivo suporte orçamentário e financeiro. Nós
estamos passando o bastão à próxima gestão com restos
a pagar em torno de R$ 600 milhões. Essa gestão teve
como um dos pilares da Secretaria Executiva o pragmatismo: tratamos de colocar a casa em ordem. Apenas o
CNPq devia R$ 500 milhões. Hoje não deve nada.
Algumas ações administrativas também foram importantes. Havia muitas queixas da Controladoria-Geral da
União (CGU) e do Tribunal de Contas da União sobre o
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico (FNDCT).
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Colocamos isso em ordem. A Controladoria até elogiou
o Ministério em seu último relatório. Criamos uma coordenação geral para fazer a governança dos fundos.
O Ministério está muito mais estruturado e em plenas
condições de cumprir sua missão. Do ponto de vista orçamentário, nossa realidade hoje é menor do que já foi,
mas é uma realidade em que os compromissos assumidos são pagos. Hoje não há ficção.
Uma outra marca dessa gestão é a integração. Integração entre a Financiadora de Estudos e Projetos
(Finep) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq); entre a Secretaria
Executiva e a Telebras. Existe uma liderança, que é do
ministro, e uma integração muito grande entre todos
os representantes das entidades.
Por exemplo, a eterna briga entre CNPq e Finep foi
equacionada porque a Secretaria Executiva passou a
arbitrar essa discussão. Isso vale para empresas, entidades e institutos. Esse foi outro dos pilares desses dois
anos e meio de gestão: todos identificam a liderança
do ministro e a liderança da Secretaria Executiva nas
questões administrativas.

Ao fazer a fusão, o Governo Federal optou por criar
uma estrutura com 32 entidades vinculadas, que inclui
a Anatel e os Correios, e também o Centro Nacional
de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) e o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Optou
por criar um órgão que trata desde políticas de telecomunicações até questões de ciência pura. Para gerir
todo esse universo e campos tão distintos, com essa
complexidade, houve alguma estratégia específica?
O universo é complexo e variado. Essa é a grande riqueza desse Ministério: você trata de temas que vão da
área espacial, da medicina nuclear, passando por experimentação animal, por organismos geneticamente modificados, enfim, é um ministério muito rico. A seleção das
pessoas que ocuparam os cargos de secretários foi feita
pelo ministro Gilberto Kassab, com personalidades de
caráter técnico e respeitabilidade.
Do ponto de vista da Secretaria Executiva, a Diretoria
de Organizações Sociais e Institutos de Pesquisa (DPO)
estava desmontada, parecia intenção da gestão anterior
acabar e ligar diretamente as entidades ao secretário
executivo. Eu entendi que o movimento deveria ser di-
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verso: os institutos têm de ser independentes e ter um
organismo que os aglutine no aspecto de gestão. Fortaleci essa diretoria e a comunidade científica reconheceu, elogiou. A DPO está fazendo muito bem a relação
com as entidades de pesquisa e organizações sociais e
com a comunidade científica.
Como responde ao fato de que o orçamento do Ministério tenha sido reduzido nesses anos na comparação com exercícios anteriores?
O orçamento anteriormente contabilizava programas
que não deveriam estar nessa estrutura, como o Ciência
sem Fronteiras, algo que é muito mais relacionado ao Ministério da Educação, e acabava por elevar de forma artificial o orçamento do Ministério, via recursos do Fundo
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
que só eram descontingenciados para aplicação neste
programa. Então, não havia de fato um orçamento maior.
Nós sabemos que o orçamento é menor que o necessário. Há espaço para crescer, há necessidade de recursos. Na ciência básica, por exemplo, não existe mecanismo de financiamento que não seja, em geral, público. Na
ciência aplicada, alguns mecanismos privados funcionam bem e temos trabalhado nesse sentido, por exemplo, com a Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e
Inovação Industrial, entidade vinculada ao MCTIC), em
que a empresa coloca 30% dos recursos, uma fundação
de pesquisa, outra parcela, e o Ministério, outra parcela.
A ciência aplicada tem esses caminhos.
A ciência pura, porém, precisa de financiamento público e posso afirmar que há necessidade de mais recursos para algumas entidades vinculadas, como para a
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), a Agência Espacial Brasileira (AEB), o CNPq e o FNDCT. Os institutos de pesquisa, no orçamento de 2019, estão com
uma boa previsão. Quando chegamos aqui, em maio de
2016, o orçamento dessas entidades só dava até junho.
Por exemplo, o Supercomputador Santos Dumont, do
Laboratório Nacional de Computação Científica, no Rio
de Janeiro, ia ser desligado. Não havia dinheiro para pagar a conta de luz. Todos esses obstáculos foram sendo
superados ao longo do tempo e em 2019 não teremos
problemas desse tipo.

20

O custeio está em ordem. O problema está no nível de
investimento. Você tem, por exemplo, um orçamento de
investimento do CNPq de R$ 1 bilhão, quando poderia
ser de R$ 2 bilhões. O FNDCT terá R$ 900 milhões disponíveis e cerca de R$ 2 bilhões contingenciados.

Fizemos o lançamento do edital universal 2018, que era
uma demanda importante. A Finep também voltou a
fazer uma chamada, que foi algo em torno de R$ 500
milhões. Depois de três anos sem fazer novas chamadas,
voltou a fazer.

Como se deu a gestão orçamentária de dois grandes
projetos: o acelerador de partículas Sirius e o Satélite Geoestacionário do Programa Internet para Todos,
que agora começa a rodar?
Quando nós chegamos, o Sirius tinha, aproximadamente, 15% de execução e as obras estavam em terraplenagem. Essa gestão, e isso foi um trabalho importante
do ministro Kassab, convenceu o Ministério do Planejamento a ter foco e manter o Sirius como prioridade. O
mesmo foi feito em relação ao Satélite Geoestacionário. Não podemos, contudo, dizer que foi um trabalho só
nosso. O nosso foi convencê-los a ter foco nesses principais “produtos” do Ministério e, desse ponto de vista,
tivemos muito sucesso. Não é qualquer um que entrega
um investimento de R$ 2,7 bilhões, como é o Satélite,
ou cerca de R$ 1,2 bilhão, que é o que já foi investido no
Sirius. Esses dois projetos são fundamentais.

O que o Sr. enxerga como desafio futuro para o
Ministério?
Creio que a próxima missão agora é viabilizar o Reator Multipropósito Brasileiro, porque diminui a necessidade de investimentos no Sirius. O Sirius ainda
precisa de investimentos, mas a demanda por recursos
diminui. Estamos fazendo um investimento de R$ 150
milhões no projeto do reator. Foi contratada uma empresa argentina, que está fazendo o seu núcleo.
Os periféricos do reator são produzidos pela Amazul,
uma empresa da Marinha do Brasil, e parte do terreno
foi doada pelo Governo do Estado de São Paulo. Neste
ano o projeto deverá estar pronto, havendo a demanda
global por uma obra que custará em torno de US$ 500
milhões. Conseguimos um acordo com o Ministério da
Saúde e essa pasta colocará R$ 750 milhões no projeto.
Esse é o próximo grande equipamento que o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
poderá entregar.

Esses projetos são então os grandes “produtos”
da gestão?
Esses dois projetos coroam a gestão. Outros ministérios também tiveram entregas muito importantes.
O grande mérito do governo Michel Temer foi o de
arrumar a casa e buscar a entrega das coisas de relevo
para o País que estavam iniciadas. Aqueles ministérios
que souberam fazer boa gestão e indicar prioridades
foram bem-sucedidos.
No caso do MCTIC, há uma série de outros bons projetos. A entrega recente do submarino Riachuelo, por
exemplo, projeto da Marinha. O casco do barco foi feito
por uma empresa vinculada ao Ministério, que é a Nuclebrás Equipamentos Pesados (Nuclep), empresa estatal ligada à Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Algo que o MCTIC também fez foi dar prosseguimento
a coisas importantes, como as bolsas do CNPq, e efetivar
o lançamento do maior edital da história deste órgão.
O CNPq teve investimentos mantidos e dívidas pagas.
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Esta gestão deixa o projeto do Reator Multipropósito “engatilhado”?
Já está engatilhado. Além disso, uma outra conquista,
que não envolve somente e diretamente o Ministério,
no Programa Antártico Brasileiro (ProAntar), a Marinha
recebeu um aporte de R$ 100 milhões para a construção
de um novo navio para apoiá-lo, substituindo o navio
que opera hoje e está muito antigo, defasado, em um investimento global de R$ 500 milhões. Parte desse navio
também será construída pela empresa Nuclep.
A fusão das pastas de Ciência e Tecnologia e Comunicações foi um processo delicado. Havia grande preocupação da comunidade científica no seu início. Como
exemplo disso, na primeira reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência em que essa
gestão participou, em 2016, houve manifestações bem

intensas de contrariedade. Como o Sr. avalia hoje a posição desse público no tocante ao processo de fusão e
à relação do Ministério com a comunidade científica?
Creio que está perfeitamente superado. Começamos
em maio de 2016 e no início havia uma compreensível
preocupação por parte da comunidade científica de que
a fusão entre as áreas de Ciência e Tecnologia e Comunicações não era adequada, mas, aos poucos, essas preocupações foram se esvaindo. A partir de algumas decisões e posicionamentos do ministro Kassab e também
adotados por mim, a comunidade científica começou a
perceber qual era a posição dessa gestão. De início, foram adotadas posturas simbólicas, como a opção por ficar neste prédio onde está o gabinete do ministro, local
da Secretaria Executiva, que era o antigo Ministério da
Ciência e Tecnologia, uma mensagem clara de que esta
seria uma prioridade de gestão.
As salas do outro prédio podem ser mais bonitas, mas
houve uma decisão política de trazer esta mensagem: o
Kassab seria o ministro da Ciência e Tecnologia e aliado
dessa comunidade. Aos poucos, isso se consolidou. Me
recordo de um evento em outubro de 2016, logo após eu
ter publicado um decreto com o novo regimento do Ministério, em que criava a diretoria de Gestão das entidades vinculadas. A comunidade científica criticou a decisão, dizendo que colocávamos entidades como o CNPq
e a Finep ‘abaixo’ de um cargo DAS 5 (Direção e Assessoramento Superior, cargo dirigente do Governo Federal).
Eu fiz uma manifestação e disse o seguinte: “Com a situação de descontrole orçamentário que encontramos, que
cresce a cada dia, esse conjunto de entidades dos quais
vocês da comunidade científica tanto se orgulham vão
deixar de existir em poucos anos.”
Replicamos um modelo que o Ministério do Planejamento já adotava com a Secretaria de Governança de
Estatais em relação às entidades vinculadas. Criamos um
modelo de governança e fizemos a comunidade ver que
havia necessidade de governança e esses não são modelos que interferem na atividade finalística dos organismos, mas mecanismos de ajudar a fazer a gestão das
entidades junto com o Ministério. A partir dali a comunidade cada vez menos ofereceu resistência, ampliou
aos poucos sua compreensão.
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Acredito que hoje a comunidade e as entidades reconhecem a funcionalidade, a eficiência. Se você questionar as presidências das entidades, encontrará respostas
que vão nessa direção. A comunidade científica brasileira é aguerrida, dedicada e milita em um tema fundamental. Soube entender o que fizemos.
A gestão teve dois desafios permanentes: diálogo
com a comunidade científica e recomposição orçamentária, de forma contínua.
Na primeira questão o ministro foi politicamente muito hábil em se comunicar não apenas com a comunidade
científica, mas com o conjunto de entidades que se relacionam com os setores de ciência, tecnologia e inovação,
e entidades do setor de radiodifusão, de telecomunicações. Na questão da eficiência do uso do recurso público, tratamos com muita seriedade. Sou muito severo em
relação a isso, assim como é o ministro. Quando achávamos que não dava para lançar um programa ou levar uma
proposta adiante, não deixávamos. Não queríamos que
essa gestão caísse no erro e deixasse como legado situações observadas em gestões anteriores, dívidas e problemas. E acho também que é muito importante falar

da integração. Hoje você tem um Ministério integrado.
Antes não havia. Cada setor era separado, cada um tinha
seu ”dono”, em geral com um político por trás, e as áreas
não dialogavam. Hoje isso não existe mais.
Com a evolução tecnológica, a fusão de telecomunicações com ciência e tecnologia é algo que ganha mais
significado a cada dia?
São muito similares e caminham cada vez mais juntas.
Na estrutura nova há muita funcionalidade, sinergia. Não
há sobreposição, não há sombreamento. A Secretaria de
Telecomunicações, que originalmente era do Ministério
das Comunicações, tem interface crescente com a área
de ciência e pesquisa, e não é uma estrutura que está replicada, repetida. O antigo Ministério de Ciência e Tecnologia também tinha sua área conexa à Secretaria de
Telecomunicações (Setel), por meio da Rede Nacional de
Ensino e Pesquisa (RNP), entidade ligada ao Ministério.
A RNP faz a integração de redes de banda larga em
universidades e centros de pesquisa, algo comum à Setel, agora em uma mesma estrutura ministerial. E hoje a
linguagem é a mesma para todos, a política é dada pelo
mesmo Ministério.

O MAIOR EDITAL DA HISTÓRIA
DO

O maior edital da história do CNPq, o segundo ciclo
dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que
dispõe de R$ 654 milhões, divididos entre o Governo
Federal e 18 fundações estaduais de amparo à pesquisa (FAPs) foi anunciado durante a primeira reunião do
Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, com a
distribuição de recursos para os 101 projetos, que envolvem 8.738 pesquisadores de 410 laboratórios, nos
26 estados e no Distrito Federal, em diversas áreas do
conhecimento, para o desenvolvimento de pesquisas

CNPQ

científicas e tecnológicas em busca de soluções para
grandes problemas nacionais.
Foram recompostos também os recursos relativos a
exercícios anteriores.
Promoveu-se a liberação de R$ 68,8 milhões para
quitar a Chamada Universal de 2014 pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que contemplou 5.529 projetos com R$
200 milhões. O pagamento da última parcela beneficiou 3.289 pesquisas.

EDITAIS PARA PESQUISA EM

SEIS BIOMAS
Foram lançados em agosto de 2017 editais para
pesquisas envolvendo seis biomas brasileiros
(Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pampas, Pantanal
e Mata Atlântica), além de duas chamadas públicas voltadas à popularização, divulgação e educação científica.
Os recursos integram um montante total de R$
25,75 milhões, destinados a seis editais do CNPq
que apoiam feiras de ciências e olimpíadas científicas, além da implantação de redes de inventário da biota na Amazônia Legal e de projetos
de pesquisa em segurança hídrica, energética e
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alimentar nos biomas Caatinga, Cerrado, Pampas, Pantanal e Mata Atlântica.
Quatro desses editais são voltados a biomas
e baías, e remetem à Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, válida de 2016 a
2022, e à Agenda 2030 e seus 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Organização das Nações Unidas
(ONU). As chamadas de popularização da ciência, por sua vez, contribuem diretamente para o
aumento do nível do letramento científico da
população brasileira.
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“MINISTÉRIO FICOU BEM ESTRUTURADO
E COM UM NORTE A SEGUIR”

N

Álvaro Prata, secretário de Políticas e Programas
de Pesquisa e Desenvolvimento do MCTIC, faz um balanço
das ações desenvolvidas pelo órgão nos últimos dois anos

a área de ciência e tecnologia os resultados aparecem a longo prazo, mas o êxito da gestão
Gilberto Kassab no Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações (MCTIC) foi percebido pela
comunidade científica, por pesquisadores, por associações, sociedades científicas, agências de fomento e fundações de amparo à pesquisa. A afirmação é de Álvaro
Toubes Prata, que foi secretário de Políticas e Programas
de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério.
Em entrevista, Prata destaca a interlocução de Kassab
e da pasta com a comunidade científica e a sociedade.
“Acredito que essa gestão deixa uma pasta com diretrizes claras, com norte a seguir, e com uma série de indicações de caminhos que podem ser trilhados”, afirma.
Álvaro Prata é engenheiro mecânico e elétrico, graduado pela Universidade de Brasília, mestre em Engenharia
Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) e doutor em Engenharia Mecânica pela Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. Membro da
Academia Brasileira de Ciência, foi reitor da UFSC e secretário executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações (MCTIC).
Acompanha o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia desde os anos 1980, quando professor na Universidade. Foi também coordenador de projetos de pesquisa,
ensino e extensão, além de dirigente de entidades do
setor de pesquisa.
Fazer ciência, do ponto de vista do setor público, demanda recursos, investimento e respaldo político. Em
meio ao processo de superação da crise econômica vi-
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vida pelo País nos últimos anos e o ajuste fiscal empreendido com rigor pelo Governo, como o Sr. qualifica
as ações empreendidas pela gestão que se encerra no
MCTIC neste mês de dezembro?
A minha avaliação é de que nós, ainda que tenhamos
tido uma gestão curta – para algo que requer planejamento de longo prazo, que é Ciência e Tecnologia –,
uma gestão de dois anos e meio, ainda assim foi uma
gestão muito exitosa. Sobretudo considerando-se as
circunstâncias pelas quais passamos. Grande constrangimento econômico, superação de crise, um país com
uma série de dificuldades, por exemplo, dificuldades
políticas e também sociais… Situações em que é difícil colocar atenção na ciência, na tecnologia e inovação, que são investimentos que se fazem hoje para
serem colhidos a médio e longo prazo. Em geral, em
situações como as que vivemos, o foco da sociedade,
do Congresso e também do Executivo é nas questões
mais emergenciais, questões de curto prazo. Ainda que
na área de ciência e tecnologia os resultados apareçam
em prazos dilatados, o êxito desta gestão foi percebido
pela comunidade científica, por pesquisadores, por associações, sociedades científicas, agências de fomento,
fundações de amparo à pesquisa. Todos têm a percepção de que a gestão foi bastante boa. E atribui-se isso
a uma liderança muito bem estabelecida pelo ministro
Kassab, com alguns componentes. Primeiro componente, usando seu prestígio político junto ao presidente da
República e aos ministérios necessários, para valorizar
nossas pautas, nossas demandas. E fez isso com muito
sucesso. Segundo aspecto é sua capacidade de gestão
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e composição de uma equipe com competência de administração. O Ministério foi muito bem administrado
e superou com sucesso os problemas que surgiram. Um
terceiro componente a ser destacado é a capacidade de
interlocução do ministro e facilidade com que o Ministério e o ministro ouviram as demandas da comunidade
científica e da sociedade. Esses três aspectos levaram a
uma gestão exitosa.
Quais os grandes programas que destaca entre as
ações de fomento à pesquisa científica empreendidas
no âmbito da Secretaria?
A Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e
Desenvolvimento pode ser dividida em três grandes
vertentes. Uma delas abriga sobretudo as ciências exatas e da terra, além da área de ciências humanas e sociais. Outra vertente abriga a saúde e a biotecnologia. E
uma terceira vertente foca na popularização da ciência,
que tem um viés importante de inclusão social. Quando
falamos da Seped (Secretaria de Políticas e Programas
de Pesquisa e Desenvolvimento), é conveniente separar
essas três vertentes. Cada uma destas vertentes abriga
grandes programas.
A pesquisa oceanográfica é uma das principais áreas
de atuação da Seped hoje, correto?
Sim. As pesquisas oceanográficas nos são particularmente importantes, incluindo também a preocupação
com as regiões costeiras e a preocupação com a Pesquisa Antártica. Destaco, em um primeiro momento, o
fortalecimento da pesquisa brasileira nesses setores. E
com várias ações correlatas, como o centro de pesquisa
do Atlântico (acordo firmado por meio do MCTIC entre Brasil, Portugal e outros cinco países para criação do
Centro Internacional de Pesquisas Atlânticas, o Air Center), um trabalho de gestão e de pesquisa multilateral
muito bem desenvolvido. Também podemos destacar o
Projeto Pirata, em que monitoramos dados a partir de
boias distribuídas ao longo do Atlântico. Neste contexto
também é adequado destacar a participação do MCTIC
na operação do navio oceanográfico Vital de Oliveira.

E quanto ao clima, tema que traz atenção constante
e mobiliza debate para muito além da discussão acadêmica ou governamental?
As mudanças climáticas e as mitigações ligadas ao
efeito estufa são temas de muita atenção hoje na Seped. E essa foi outra vertente da Secretaria que mostrou resultados importantes e promissores; o Ministério teve e tem protagonismo relevante em meio a
diferentes parceiros – já que existe a governança do
clima e envolve diferentes atores. No caso do MCTIC
há que se destacar o monitoramento de emissões de
gases de efeito estufa, e a identificação de causas que
afetam as mudanças climáticas. O Sirene (Sistema Nacional de Registro de Emissões, vinculado à Coordenação Geral do Clima da Secretaria) é um exemplo
de programa que o MCTIC realiza com muito sucesso.
Além da questão do clima, destaco o trabalho desenvolvido para soluções em prol de cidades sustentáveis.
Temos projetos em diferentes vertentes, envolvendo a
questão de resíduos, por exemplo, e diferentes outros
aspectos voltados à economia circular.
O Ministério também desenvolve trabalho voltado à
biodiversidade. Em linhas gerais, de que se trata?
Há um grande esforço que vem sendo feito no sentido de se conhecer a biodiversidade brasileira. Queremos conhecer e cuidar desta biodiversidade, que se
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manifesta principalmente através dos nossos seis principais biomas (Floresta Amazônica, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica, Pampa e Pantanal). Adicionalmente
queremos possibilitar que a nossa biodiversidade gere
riqueza e daí deriva a preocupação com o uso da biomassa, em linhas gerais denominada de bioeconomia.
Este é um aspecto muito forte da atuação da Secretaria. Também há questões ligadas à saúde, centro de ensaios pré-clínicos, métodos alternativos, além do enfoque que demos a surtos epidêmicos que nos afetaram,
como, por exemplo, a microcefalia e a zika.

Correto. A Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação é um grande documento de intenções (construído pelo Ministério), apontando
quais caminhos devem ser seguidos, o que deve
ser priorizado. Os Planos de Ação indicam como as
coisas podem ser feitas, quando podem ser feitas
e os parceiros envolvidos. Traz ainda indicações
do ponto de vista orçamentário. Foi um trabalho
realizado envolvendo diferentes atores do Sistema Nacional de CT&I e que se constitui em uma
entrega bastante importante.

Tema muito mencionado é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, popularização da ciência. Qual o
resultado atingido?
Destaco a questão da popularização da ciência e a inclusão social que daí decorre. E você veja o sucesso da
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Este ano nós
batemos recorde. Tivemos atividades em mais de 1,5 mil
municípios brasileiros.
Veja também o trabalho do Ministério quanto a
tecnologias assistivas. Nesta semana (início de dezembro de 2018) está ocorrendo o Fórum Nacional
de Tecnologia Assistiva, em que discutimos os editais lançados, interagimos com coordenadores dos
diferentes projetos, apresentamos uma série de inovações e linhas de atuação em desenvolvimento.
Exploramos soluções para atender as pessoas com
algum tipo de deficiência e levar conhecimento
científico à população.
Também vale lembrar o edital voltado a mulheres e
meninas na ciência, para combater a desigualdade de gênero na ciência. Lançamos editais grandes, muitos mais
recentemente, e com isto demos condições para que
importantes projetos sejam desenvolvidos.
Assim, mesmo em um momento de restrição de recursos, em função do papel que o Ministério tem, aumentamos muito nossa capacidade de articulação, ampliando
os contatos com outros ministérios e parceiros e conseguindo a partir daí lançar diferentes editais.

Em que medida os cortes orçamentários limitaram
os projetos desenvolvidos no âmbito da Seped?
É que executamos o conjunto de projetos com um
pouco mais de dificuldade. No entanto, uma característica desta Secretaria é que ela atua em um espectro
muito ampliado e com muitos parceiros, inclusive organismos internacionais. Então, em um esforço de priorização e racionalidade, e com uma atuação muito presente
do ministro Kassab, conseguimos manter os principais
projetos em andamento.
Apesar das grandes restrições orçamentárias, realizamos no âmbito do MCTIC muitas entregas importantes,
como o projeto Sirius, o Satélite Geoestacionário de
Defesa e Comunicações, os editais do CNPq e da Finep,
além de uma série de outras iniciativas.

Outro tema de relevo da Secretaria, recém-lançado,
foram os Planos de Ação, correto?
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O Sr. já foi secretário executivo deste Ministério,
tem ampla vivência no meio acadêmico e em meio
à comunidade científica. Do ponto de vista de quem
acompanha há longo tempo esse segmento, que legado acredita que essa gestão do MCTIC deixa?
Acredito que essa gestão deixa uma pasta com diretrizes claras, com norte a seguir e com uma série de
indicações de caminhos que podem ser trilhados por
uma nova gestão. É evidente que o Ministério deve
se nortear pela visão e prioridades do ministro que
assume a pasta, mas o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações tem hoje um conjunto concreto de instrumentos e de programas bem
fundamentados, cabendo ao novo ministro priorizar
aspectos e indicar políticas e ações a serem seguidas.
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Destaco de certa forma que o Ministério está “pronto”, bem montado e estruturado, e tem também um
corpo técnico muito qualificado, profissionais altamente experientes e conhecedores das suas áreas
de atuação. Temos também instituições, unidades de
pesquisa, agências e empresas a ele ligadas, muito
bem estruturadas e com suas missões bem definidas.
As nossas Unidades de Pesquisas e Entidades Vinculadas são parte destacada do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Particularmente penso que existem algumas questões que são essenciais e que devem ser prioridade.
Há uma convergência grande quanto a estas prioridades, que incluem a formação de pessoas qualificadas, a consolidação e ampliação da nossa infraestrutura de pesquisa, e a aproximação entre as
instituições que geram ciência e o setor produtivo,
sobretudo o ambiente industrial. Também é necessário estimular a cooperação internacional e criar
condições para que possamos nos envolver com
grandes projetos científicos.
Quando se iniciou essa gestão, em maio de 2016, havia uma preocupação muito expressiva da comunidade científica quanto à fusão das áreas de Comunicação
e Ciência e Tecnologia. Que avaliação faz da fusão,
passado este período?
Foi bem-sucedida. Primeiro, porque muitas ações
combinaram pautas tanto da área de comunicações
como de CT&I. Veja, por exemplo, o sucesso alcançado pelo Programa Internet para Todos. Veja também o
bem-sucedido lançamento e a operacionalização do
Satélite Geoestacionário para Defesa e Comunicação,
o SGDC. Estamos falando de convergência de áreas e
dando bons exemplos de como ciência e tecnologia
beneficiaram as comunicações.
Também no sentido oposto, comunicações beneficiaram a ciência, a tecnologia e as inovações. A proximidade com a área de comunicações melhorou a interlocução com a sociedade e deu maior visibilidade
à CT&I. Os benefícios imediatos foram o aumento da
percepção favorável aos temas ligados à ciência e tecnologia e a maior repercussão e eco das demandas do

MCTIC. Ampliaram-se os canais de interlocução com
a sociedade e a imprensa, e as ações da ciência e tecnologia foram mais percebidas. Penso que a fusão foi
bastante funcional, bem-estabelecida.
Algumas ações do Ministério são qualificadas como
do campo simbólico, como a reativação da Ordem Nacional do Mérito Científico ou a reinstalação do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. De fato, essas
iniciativas são apenas simbólicas ou têm um sentido
mais executivo para a relação com os pesquisadores e
aqueles que fazem ciência no País?
Tais ações, além de simbólicas, são também muito
importantes. Há cinco anos não havia o reconhecimento explícito e individualizado das nossas personalidades, que são grandes referências científicas. A
última lista de mérito científico havia sido gerada em
2010 e o prêmio outorgado, em 2013. Desta vez tivemos centenas de pessoas inscritas e só conseguimos
distinguir 85 celebridades, sobretudo porque ficamos
longo tempo sem fazer isso. Quando o Ministério faz
esse reconhecimento, está valorizando uma das nossas maiores riquezas: os nossos cientistas. Estabelecendo as referências, dando divulgação aos trabalhos
de pesquisa que foram desenvolvidos e mostrando à
sociedade a importância daquilo que é feito e porque
é feito, além de valorizar e reconhecer o trabalho dos
nossos cientistas, estamos estimulando e dando visibilidade à ciência.
Quanto ao Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, CCT, quando este foi reativado sob a coordenação
do presidente da República, trouxe para si a responsabilidade de discutir os principais assuntos científicos
do País. Nesta gestão, o CCT trabalhou em diferentes
frentes por meio dos comitês temáticos, que contaram com a participação de representantes da sociedade, dentre os quais incluo a indústria, a academia,
as sociedades científicas e os gestores públicos e privados. O CCT permitiu que o Governo desse amplitude às questões científicas e tecnológicas, além de
facilitar a interlocução com a sociedade representada
pelas diferentes entidades. Conseguimos, assim, avançar por meio da união de esforços e integração.
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Que exemplo concreto de avanço pode ser mencionado, por exemplo, por articulações possibilitadas pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia
ou outros espaços de interlocução fomentados por
essa gestão?
Algo muito importante que saiu da articulação obtida
a partir do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia
foi a regulamentação do Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. Não houvesse uma interlocução tão
efetiva, o Governo não conseguiria ter tido tanto sucesso com o Marco Legal. Esta importante iniciativa desburocratizou as atividades de pesquisa e inovação, e criou
novos mecanismos para incentivar a integração entre
instituições científicas e o setor empresarial. O Marco
também simplificou a prestação de contas dos projetos
de pesquisa e deu às Instituições de Ciência e Tecnologia uma série de instrumentos para que estas possam
melhor atuar em prol do desenvolvimento científico e
tecnológico. Com o Marco Regulatório demos um grande passo, que foi muito facilitado pela atuação do CCT.
Quando o Sr. acha que o Marco Legal começará a
trazer resultados do ponto de vista de acelerar processos de desenvolvimento da ciência e também ser
percebido pela sociedade, considerando que um de
seus grandes méritos é tornar a produção científica
mais simples, menos burocrática, mais ágil?
Isso vai acontecer de uma forma crescente, na medida em que as instituições do Sistema Nacional de
Ciência e Tecnologia começarem a internalizar os
avanços que o Marco Legal possibilitou. Isso demora
um pouco, na medida em os benefícios advindos da
nova regulamentação se tornarem mais conhecidos
e forem absorvidos pelas diferentes instituições que
integram o nosso sistema de CT&I. Aos poucos haverá
mudança de cultura, que fará com que o novo ordenamento jurídico seja aceito e implementado. A pauta
associada às possibilidades trazidas pelo Marco Regulatório vai deixando de ser nossa e passando a ser dos
parceiros do Ministério, por exemplo das fundações
de amparo à pesquisa nos estados, das unidades vinculadas ao Ministério, das universidades etc. A missão
inicial do Ministério foi cumprida e agora nos cabe ser
um agente facilitador, além de estimular que o Mar-
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co Legal torne-se, de forma crescente, um importante
ordenamento jurídico a serviço do Sistema Nacional
de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Em que pesem os grandes esforços empreendidos
pelo Ministério, em momentos de superação de crise
econômica, de recomposição orçamentária, muito se
afirma que ciência e tecnologia ainda não são vistas
como prioridade, e isso se expressa, por exemplo, na
definição de recursos para o setor. Que visão tem sobre esse panorama?
A ciência não é percebida de imediato, exceto quando você tem uma emergência, como uma epidemia. Por
exemplo, quando enfrentamos o problema da microcefalia e tivemos que lidar com causas e efeitos até então
desconhecidos, percebemos de imediato a importância
do conhecimento científico e da existência de cientistas, que nos ofereceram diagnósticos e soluções precisas. Embora o Brasil não seja um país marcado por grandes catástrofes naturais, temos enfrentado os desastres
naturais que nos afligem com relativo sucesso e a sociedade reconhece o papel da ciência na previsão e mitigação destes fenômenos. A maturidade de tratarmos
a ciência e a tecnologia como agentes importantes do
nosso desenvolvimento econômico e social contribuirá
para fazer do Brasil um país desenvolvido; um país que
estabelece prioridades de médio e longo prazo em favor
do bem-estar de sua população e usa ciência, tecnologia
e inovação para reduzir suas desigualdades e melhorar
a qualidade de vida dos seus cidadãos. É evidente que
temos grandes questões emergenciais no Brasil, como
segurança, saúde, infraestrutura etc., mas, novamente,
ciência, tecnologia e inovação nos permitirão vencer todos esses problemas com mais segurança e efetividade.
Precisamos também melhorar a segurança alimentar e
o saneamento básico, e preservar nossos recursos hídricos, dentre tantos outros desafios que precisam ser
enfrentados. O conhecimento científico está presente
na solução que formos dar a cada um desses problemas
e muitos outros. À medida que a boa ciência se coloca
a serviço da inovação e da solução dos nossos problemas a sociedade amplia o reconhecimento da ciência,
tecnologia e inovação e das instituições promotoras dos
avanços científicos e tecnológicos.
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AÇÕES DE SUPORTE AO

CNPQ
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) é uma agência de pesquisa
cuja história está atrelada à história da ciência brasileira. Foi fundado antes do Ministério (o antigo Ministério da Ciência e Tecnologia foi criado em 1985),
em 1951, e gerencia um complexo sistema de estímulo à produção de pesquisa científica e de inovação,
concessão de bolsas, gestão de projetos de conhecimento em diferentes áreas e estreita interface com
o setor acadêmico, além de progressiva interação
com o setor produtivo.
Em 2016, em meio à crise econômica vivida pelo
País, o órgão enfrentava dificuldades orçamentárias
e o risco de não cumprimento de obrigação fundamental: o pagamento de bolsas de pesquisa a mestres e doutores. O órgão concede 79.801 mil bolsas
nos mais diferentes campos de pesquisa.
A demanda por recursos foi um enfrentamento

constante e é desafio histórico do CNPq, mas, como
aponta o ex-presidente da entidade, Mário Neto
Borges, a gestão do MCTIC, por exemplo, obtendo
verbas da Lei de Repatriamento, logo em seu início
(R$ 500 milhões), e batalhando continuamente junto
à equipe econômica pela recomposição orçamentária dos recursos destinados ao órgão, fez frente a
essas necessidades.

Reconhecimento
Em março de 2019, o CNPq anunciou os nomes dos
pesquisadores eméritos do ano e também a menção
especial de agradecimentos, reconhecendo cientistas
com atuação destacada em áreas diversas, como Engenharia Química, Medicina Veterinária, História Natural
e Matemática. Gilberto Kassab foi agraciado com a
menção especial de agradecimento, segundo o órgão
por ter atuado em prol da ciência no ano de 2018.
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“CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES

N

VOLTARAM AO TRILHO NO BRASIL”
Ex-presidente do CNPq fala da gestão Kassab
e sua passagem pelo órgão de pesquisa

		
os últimos dois anos e meio, a gestão
do ministro Kassab trouxe um novo ânimo ao CNPq. A
afirmação é do engenheiro eletricista Mário Neto Borges, presidente do órgão de pesquisa vinculado ao Ministério até o início de 2019, segundo quem a administração do Ministério iniciada em maio de 2016 enfrentou e
superou três grandes desafios no período. “A rotina dos
programas básicos voltou à normalidade e a missão do
CNPq está hoje consistente e atualizada”, diz.
À frente do CNPq entre outubro de 2016 e janeiro
de 2019, Mário Borges é graduado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, com mestrado
pela Universidade Federal de Minas e doutorado em
Inteligência Artificial Aplicada pela Universidade de
Huddersfield, na Inglaterra. Ele presidiu a Fundação de
Amparo à Pesquisa de Minas Gerais e tem vivência nos
meios universitário e científico. Na entrevista a seguir,
fala sobre as iniciativas adotadas em conjunto com o
MCTIC e os resultados atingidos.

Esses cortes foram no primeiro ano de gestão, em
2016? Herdados?
Foram em 2016. Foram herdados, antes da entrada
do ministro e de minha entrada no CNPq. Esse é só um
exemplo para entender como havia certo desarranjo
em função do contexto político e econômico até 2016.
Então chegamos, acertamos a administração. Existia um
processo de gestão que era de um planejamento institucional hierarquizado e rígido, e, ao longo desses dois
anos, implantamos um sistema matricial de gestão, que
tem evoluído muito a eficiência da instituição, o que é
reconhecido por pesquisadores, até pelos próprios servidores da casa. Deixamos um legado de gestão e de arranjo institucional e administrativo moderno e flexível.
E qual foi o segundo desafio?
Com a crise financeira e as dificuldades operacionais,
existia um certo desânimo institucional. O pessoal estava com astral baixo e muito preocupado com a própria

Qual foi o grande desafio neste período de gestão?
Foram três grandes desafios que enfrentamos no CNPq desde a minha entrada. O primeiro é que havia no campo
administrativo e financeiro um certo desarranjo em função da crise que afetava
o Brasil todo. Chegaram a ser cortadas
até 20% das bolsas de estudo e isso é
sinal de um desarranjo administrativo,
porque, além de a bolsa ser fator fundamental na manutenção do sistema de
ciência e pesquisa, ela tem valor pequeno, e cortá-la não resolve praticamente
nada financeiramente para a instituição.
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sobrevivência do CNPq. Conseguimos recuperar a moral
institucional, fizemos encontros com os servidores, fizemos encontros com as comissões de pesquisadores,
logo em 2016, buscando mostrar que era muito importante que o CNPq não perdesse a visão de sua importância como instituição de mais de 60 anos de existência.
Foi um trabalho de recuperação. O astral institucional
melhorou. As pessoas gostam de trabalhar no CNPq e
ficaram menos tensas, mais relaxadas para fazer o que
precisava ser feito.
E o terceiro?
Uma questão também muito importante foi termos
encontrado uma dívida de R$ 750 milhões. Eram compromissos assumidos que não tinham lastros e estavam se arrastando ao longo de 2015 e 2016, incluindo
compromissos internacionais. Logo em 2016, o ministro
Gilberto Kassab conseguiu grande conquista, que foi
assegurar ao CNPq recursos da lei de repatriação. Desses recursos, o CNPq herdou R$ 500 milhões, o que é
muito significativo, pelo fato de que pagamos todas as
dívidas que naquele momento eram “pagáveis”, porque
existem dívidas que não se pode pagar. Um exemplo é
o pesquisador que está inadimplente ou uma instituição parceira que não depositou a parcela que cabia a
ela. Liquidamos então, ainda em 2016, R$ 500 milhões
de passivo que o órgão tinha.
O que foi possível graças à gestão para que recursos da repatriação fossem diretamente destinados ao CNPq…
Isso, foi na “veia”… Diretamente “injetado”. Trouxe
um grande ânimo para a instituição em 2016 e também
para a própria comunidade científica. E nós pudemos
também lançar os INCTs (Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, redes de pesquisa vinculadas ao CNPq
para promover estudos nas mais diferentes áreas de
conhecimento), em novembro de 2016. Além disso, foi
possível pagar o passivo do edital universal de 2014,
anunciar os resultados do de 2016, já totalmente pago,
e, já estendendo para este ano, lançamos o edital universal de 2018. Voltamos então a ter regularidade desta
chamada, que são os editais universais do CNPq, algo
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muito importante para o sistema nacional de ciência e
pesquisa e começamos o pagamento deste ano de 2018
[a entrevista foi concedida no final de 2018].
De volta ao trilho?
A rotina dos programas básicos do CNPq voltou à
normalidade e os INCTs que definimos em 2016, que tiveram resultado anunciado no Palácio do Planalto, em
reunião muito importante, foram outra contribuição da
gestão do ministro Kassab, assim como a reativação do
Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT). Nos
últimos tempos tivemos três reuniões com a presença
do presidente da República. Uma delas, inclusive, emblematicamente, aqui na sede do CNPq. É a primeira vez
que um presidente está presente na sede do CNPq para
participar de uma reunião de trabalho (reunião ocorrida
na sede do órgão em janeiro de 2017).
O Sr. falou sobretudo em ações adotadas pela gestão junto com o ministro Kassab e esses esforços giraram muito em lutar por recursos. Ciência precisa de
recursos para se efetivar, se desenvolver?
Sem dúvida. Inclusive quando conseguimos aqueles
recursos em 2016, pensamos que em 2017 teríamos um
exercício mais tranquilo, mas tivemos um grande contingenciamento, linear, de 40%, em toda a Esplanada.
Esse contingenciamento nos afetou de forma brutal.
Por competência da gestão da equipe do Ministério,
nós mantivemos o CNPq funcionando como se estivesse recebendo repasse de recursos regularmente, até
agosto de 2017. Naquele momento, tivemos o alerta de
que, se não tivéssemos o descontingenciamento, haveria o risco de prejuízo ao pagamento de bolsas. De imediato o ministro obteve a liberação de recursos para
esta finalidade.
Qual foi o diferencial da gestão Kassab que ajudou
o CNPq a enfrentar este quadro de grande ajuste fiscal
empreendido pelo Governo Federal?
Conheci alguns ministros de Ciência e Tecnologia.
Kassab tem grandes diferenciais, características fundamentais para um bom gestor em ciência e tecnologia.
Primeiro lugar: sabe ouvir as pessoas que entendem do
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assunto. Ele é um político natural e soube ouvir as entidades – SBPC, ABC, Confap, Consecti (entidades representativas dos pesquisadores brasileiros) e as grandes
inteligências brasileiras na área de ciência, tecnologia e
inovação. Em segundo: o ministro tem que montar uma
boa e competente equipe, e o ministro Kassab soube fazer isso não só no núcleo do Ministério, mas também nas
agências e institutos vinculados ao órgão. Isso é muito
importante.
O terceiro aspecto, que penso ser crucial, é ter acesso
direto ao presidente da República. Capacidade de diálogo com o presidente, de ajudá-lo a resolver os problemas que precisam ser resolvidos e conseguir os recursos.
O ministro precisa ter força política para empreender o
que é necessário. Nesta nossa área, isso é fundamental
– ciência, tecnologia e inovação ainda não é uma área
reconhecida pela sociedade e pelo meio político da forma como deveria. Trata-se de um segmento estratégico,
cujos investimentos dão retorno a médio e longo prazo.

De alguma forma modificou-se na sociedade essa
imagem de que ciência, pesquisa e inovação não são
áreas ainda tão importantes?
Tenho certeza de que sim. O pagamento de pendências financeiras, a reativação do Conselho Nacional de
Ciência e Tecnologia, os movimentos nos encontros da
SBPC e ABC, a aproximação com os cientistas, esses esforços ativaram junto à grande mídia a importância da
ciência, tecnologia e inovação. A crise foi também uma
oportunidade de colocar o tema da ciência em pauta.
E quanto ao diálogo com a SBPC e ABC, entidades
que têm papel importante e visão crítica do trabalho
governamental. Como se deu esse relacionamento e
qual a importância do diálogo com esses órgãos?
No início, quando mudou o Governo, quando ocorreu
a fusão de Ciência, Tecnologia e Inovação com Comunicações, eu mesmo, confesso, que fui um dos críticos
da iniciativa. E as instituições foram também críticas, de
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uma forma muito incisiva. Passados dois anos, nós vimos
que isso foi completamente superado. Todos reconhecem que a fusão trouxe mais benefícios do que obstáculos. As características dessa gestão encerrada em
dezembro fazem com que seja respeitada pela comunidade científica. Há uma parcela dos cientistas que, por
questão ideológica, ainda faz críticas, mas as instituições
mais importantes – SBPC, ABC, Confap e Consecti e Andifes – hoje reconhecem publicamente o trabalho do
ministro Kassab, do Ministério e da equipe, tendo conseguido atravessar como um transatlântico uma tormenta
monstruosa, avançando sem perder o rumo.
Depois das críticas à proposta de fusão de Ciência,
Tecnologia e Inovação com Comunicações, se observa
agora que a iniciativa foi bem-sucedida. O que permitiu este sucesso?
Temíamos que a ciência e tecnologia fosse deixada
em segundo plano, pelo fato de que o setor de comunicações é muito “grande”, muito expressivo, com
as empresas de telecomunicações, com os Correios,
áreas de muita força econômica, mas o que vimos, na
realidade, foi o ministro dedicar grande parte de seu
tempo à ciência, tecnologia e inovação. Não negligenciou de forma alguma.
Além disso, ele usou as comunicações em favor da
ciência e tecnologia. O Satélite Geoestacionário de
Defesa e Comunicações Estratégicas, por exemplo, é
um equipamento essencial para levar internet banda
larga a todo o país e também para a área de ciência,
tecnologia e inovação. E há outras iniciativas, como o
caso dos Correios, lançando a série de selos dos cientistas brasileiros. Eu sou filatelista e estou muito feliz.
Uma coleção sobre os nossos cientistas é uma forma
muito bacana de divulgação e aproximação da ciência
com a sociedade. O brasileiro comum, em geral, precisa se conscientizar de que temos bons cientistas. De
que, além de grandes nomes na ciência nos Estados
Unidos, na Europa, temos também excelentes cientistas no Brasil. E fazer isso é uma forma de empregar
uma estrutura conexa ao Ministério, os Correios, para
popularizar a ciência. E não é apenas simbólico, colabora efetivamente com essa popularização.
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Falando especificamente da gestão no CNPq, o Sr.
mencionou os editais universais e a luta por recursos.
Quais são os outros grandes destaques?
Destacaria, além da gestão estar azeitada e em uma
trajetória moderna, o fato de termos focado na internacionalização. O trabalho que fizemos nesses dois anos
com o apoio da Assessoria Internacional do Ministério,
de recuperação da imagem do Brasil nos órgãos internacionais de ciência, tecnologia e inovação. Havia uma
certa falta de credibilidade do Brasil no cenário internacional e isso foi recuperado. Em todas as representações internacionais de relevo, o CNPq tem hoje assento
e representa o Brasil e sua ciência e tecnologia, como
instituição nacional. Em alguns órgãos, a representação
do Brasil era a Fapesp. Nada a contra a Fapesp. Foi até
bom que não deixasse o vácuo, mas a Fundação é um
órgão estadual e o CNPq é a agência federal de ciência,
tecnologia e inovação.
Outro aspecto importante é a questão de olhar para a
inovação. Vários programas novos que criamos focam no
fato de que, se a ciência do Brasil vai bem – somos o 13º
produtor mundial de ciência – na inovação ainda vamos
mal. O CNPq tem um papel a cumprir.
Criamos vários programas para sensibilizar os pesquisadores para que seus projetos tenham foco em
geração de riqueza. É preciso desenvolver o Brasil,
gerar riqueza e resultados. Selecionamos projetos
focados em resultados e solução de problemas nacionais, que carecem de ciência, tecnologia e inovação. Um exemplo recente é o do zika vírus. Foi
um problema que apareceu e assustou o Brasil, e o
mundo inteiro. Juntamos instituições – CNPq, Capes,
Finep e Fiocruz – e os melhores pesquisadores, e, em
dois anos, atingiu-se resultados.
Gerar ciência e produção de papers científicos meramente também é importante. Faz avançar as fronteiras
do conhecimento, mas não é suficiente. É importante
avançar as fronteiras do conhecimento, gerar riquezas e
solucionar os problemas do país usando ciência, tecnologia e inovação. Outra questão é a disputa entre a agricultura sustentável e o meio ambiente. Esse ponto de
equilíbrio cabe à ciência fazer uma avaliação. E existem
muitos mitos sobre este tema...
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O CNPq tem buscando dar instrumentos para esse
tipo de pesquisa, por meio dos seus editais?
Sim, editais de pesquisa, de inovação, em parceria com
o setor privado, com políticas públicas, focados em soluções de grandes questões. Contudo, o CNPq vem fazendo
isso sem deixar de cumprir sua grande função, sem deixar
de apoiar a ciência básica. Mas é importante ter atenção
ao apoio à pesquisa para solução dos grandes problemas
e, para isso, o órgão demanda mais recursos. Há a necessidade, sim, de mais recursos. Nesse sentido, um caminho
seria o descontingenciamento do FNDCT (Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e o
ministro nos apoiou muito. Também seria interessante a
criação de um Fundo de Excelência em Ciência, Tecnologia e Inovação, que permitiria mais recursos para o CNPq
e Capes. Entidades que, juntas, fazem um grande programa nacional de ciência, tecnologia e inovação.
O Sr. falou há pouco em parcerias com a iniciativa
privada, um projeto que foi importante nesta gestão
foi a regulamentação do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação?
Fundamental. O Marco está sendo visível agora, passando a ser compreendido. O reflexo do Marco demora
um pouquinho, porque é algo de longo prazo. Essa regulamentação, que aconteceu em fevereiro deste ano, foi
essencial, um trabalho do Ministério, liderado pelo ministro Kassab e coordenado pelo professor Álvaro Prata,
secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
do MCTIC, que trabalhou de forma muito próxima do
CNPq, e com a colaboração de mais de vinte instituições, como SBPC, ABC, Confap, Consecti.
O Marco Legal é fundamental para que se use Ciência, Tecnologia e Inovação para gerar riqueza, e, para se
fazer isso, é preciso trabalhar junto com o setor empresarial, junto com a indústria. Você não tinha arcabouço
legal para isso e havia insegurança jurídica. As empresas temiam trabalhar. O reflexo imediato se dá em duas
dimensões. Em primeiro lugar, abrimos no CNPq um
credenciamento para as fundações de apoio à pesquisa
para ajudar a fazer as parcerias com o setor empresarial.
Com as limitações do teto orçamentário, não adianta
hoje captar recursos das empresas…

O teto está colocado, o orçamento do tesouro para o
CNPq é de R$ 1,2 bilhão. Se eu conseguir R$ 50 milhões
da Petrobras para investimento em pesquisa no desenho
anterior a essa regulamentação, esse recurso pode ficar
“preso”, mas, graças ao Marco Legal, é possível credenciar a fundação de apoio para ser um terceiro parceiro:
você tem a empresa, o CNPq e uma fundação de apoio.
Com isso, se torna possível fazer investimentos em projetos de natureza mais objetiva, empresarial, com foco
tecnológico e de inovação, com a regulamentação e a
segurança jurídica necessárias. A outra dimensão é a mudança no sistema de prestação de contas do CNPq, que
se simplificou consideravelmente. Em vez de ter foco na
proposta do projeto, a prestação de contas passou a ter
foco no resultado que promete entregar. São avaliados
aqueles projetos que prometem entregar resultados
mais importantes para o País. A regulamentação do Marco Legal é uma das grandes conquistas para o Brasil, contribuição importantíssima do ministro Gilberto Kassab.
Qual a importância da ciência, da tecnologia e da
inovação hoje para o Brasil? E qual é o papel que o
CNPq pode ter nesse sentido?
É crucial. O momento pede que o País se desenvolva,
de forma sustentável e de longo prazo. Qualquer país que
queira ser nação soberana, não no sentido meramente militar, mas no sentido de dona de seu próprio destino, precisa, mais do que nunca, basear seu desenvolvimento em
Ciência, Tecnologia e Inovação. Vemos a cada dia as tecnologias disruptivas que vão mudando o mundo. Quem
investir nessa área vai se integrar e encontrar seu caminho, estar no grupo das grandes nações. Outra coisa é que
é preciso gerar riquezas e a geração de riquezas a cada dia
está mais baseada na ciência, tecnologia e inovação. O papel do CNPq é fomentar essas áreas, participar da formulação de políticas, visando ao avanço da sua produção, o
desenvolvimento nacional, sustentável, e contribuir com
a soberania nacional. E a missão do CNPq está consistente
e atualizada, graças ao apoio do ministro Kassab.
O CNPq foi pensado pelo almirante da Marinha Álvaro Alberto, já no ano de 1951, para ser exatamente
a agência estratégica de desenvolvimento do país e é
assim que deve seguir.
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PROJETO SIRIUS
NOVA FRONTEIRA DA CIÊNCIA BRASILEIRA

Em Campinas (SP),
acelerador de partículas 		
permite grande salto à 		
pesquisa brasileira

T

ornou-se realidade em 14 de novembro
de 2018 o Sirius, a nova fonte de luz síncrotron do Brasil,
o mais ambicioso projeto científico do País. Inaugurado
oficialmente em Campinas (SP), no Centro Nacional de
Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), este acelerador de elétrons é a maior e mais complexa estrutura de
pesquisa do País, e estará à disposição de cientistas do
Brasil e do exterior, permitindo desenvolvimento de novas soluções, maior presença do País em fóruns científicos globais, em múltiplas situações.
O equipamento, instalado em edifício de 15 metros de
altura e 68 mil metros quadrados, projetado com estabilidade térmica e mecânica sem precedentes, recebeu
até 2018 investimentos da ordem de R$ 1,12 bilhão. Com
obras físicas concluídas a partir de empenho da gestão
do MCTIC encerrada em 2018, o feixe de luz começou
a circular em novembro de forma experimental. O acelerador já iniciava os procedimentos para recepcionar
cientistas do Brasil e do mundo, já que essa complexa
máquina pode ser empregada para estudar todo tipo de
material, orgânico ou inorgânico, e desenvolver soluções científicas para diferentes ramos do conhecimento, como medicina, química, desenvolvimento de novos
produtos ou soluções para indústria petroquímica, de
energia ou meio ambiente.
Quando da troca de gestão no MCTIC, a máquina propriamente dita - um grande “círculo” acelerador de elé-
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trons com mais de 500 metros de circunferência, que
produz a luz síncrotron - tinha previsão de operação já
no segundo semestre de 2019. Com ela, cientistas poderão fazer imagens 3D de altíssima resolução e investigar
a fundo a estrutura molecular de qualquer tipo de material.
A energia do feixe de luz pode penetrar profundamente até em materiais densos, como rochas, polímeros e
metais, produzindo imagens nítidas de estruturas nas
escalas atômica e molecular. O que soa complicado é,
no entanto, luminoso. O nome Sirius é uma homenagem
à estrela mais brilhante do céu noturno e que pode ser
vista de qualquer ponto na Terra. Empresta o nome a
este impressionante laboratório multipropósito em estrutura física projetada para atender a padrões de estabilidade mecânica e térmica sem precedentes.
À época da inauguração, o físico Rogério Cézar de
Cerqueira Leite, um dos principais cientistas brasileiros,
entusiasta do Sirius e presidente do conselho de administração do CNPEM, explicou que dezenas de projetos,
inclusive de estrangeiros, já tinham interesse nas aplicações proporcionadas pelo equipamento.
A concepção do projeto se iniciou quando ficou claro que a atual fonte de luz síncrotron do LNLS (Laboratório Nacional de Luz Síncrotron) – chamada UVX,
de 1997 – estava tecnologicamente defasada, apesar
de funcionar muito bem e até hoje atender mais de
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mil pesquisadores por ano. Entre outras importantes aplicações, o laboratório UVX, por
exemplo, identificou a estrutura da proteína
responsável pelo vírus da zika.
Inicialmente, o Sirius seria uma máquina de
terceira geração, como tantas outras que estavam sendo construídas no mundo, porém
um comitê recomendou que fosse feito um
upgrade para uma máquina de quarta geração
– coisa que ainda não existia no mundo. E o
desafio foi aceito.
O Sirius terá apenas dois competidores no
mundo em sua geração –, mas com diferenciais
técnicos para o Brasil. Atualmente existe um
laboratório da quarta geração de luz síncrotron
operando no mundo – o sueco MAX-IV –, e
está em processo de construção, em Grenoble,
na França, o ESRF. O brasileiro Sirius é o mais
sofisticado dos três.
Cerca de 85% do projeto é contratado dentro
do Brasil, incluindo o desenvolvimento e a fabricação das peças mais sofisticadas do acelerador e das estações experimentais, chamadas
de “linhas de luz”.
A Financiadora de Inovação e Pesquisa
(Finep), agência vinculada ao MCTIC, e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São

Kassab em vistoria à obra

Paulo (Fapesp) fizeram seleção pública conjunta para financiar empresas que desenvolveram componentes críticos do anel de aceleração.
Oito empresas foram selecionadas para superar desafios científicos e
tecnológicos, como produção de eletroímãs, detectores de raios X e
espelhos de rugosidade nanométrica. Na primeira fase de operação
do equipamento, prevista para 2019, serão seis linhas de luz, com mais
sete planejadas para 2021. O prédio, ao todo, foi construído para abrigar até quarenta e muita atividade científica.
GESTÃO MCTIC 2016 - 2018
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“PROJETO ESTRUTURANTE PARA A

CIÊNCIA DO PAÍS”

P

O físico Antônio Roque da Silva, do CNPEM,
fala sobre o esforço para garantir as verbas necessárias para a
implantação do principal projeto da ciência brasileira

ara o físico Antônio José Roque da Silva, diretor
geral do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), órgão responsável pela administração
do Sirius, o acelerador de partículas “é projeto estruturante para o Brasil e traz inserção em relações internacionais”. O pesquisador destaca a importância da gestão
do ministro Gilberto Kassab para o avanço das obras. “É
preciso afirmar que os últimos dois anos foram cruciais
para que se conseguisse entregar a parte civil das obras
do acelerador de partículas, o início da montagem do
acelerador principal e das linhas de luz”, diz ele.
Silva era um dos presentes na cerimônia realizada em
Campinas, no interior do Estado de São Paulo, quando o
presidente Michel Temer e o ministro Kassab, ao lado de
pesquisadores brasileiros, lideranças políticas e de entidades ligadas ao Estado e à comunidade científica em São
Paulo e no Brasil, participaram da inauguração do Sirius.
Antônio José Roque da Silva conhece de perto a história do Sirius. Professor titular do Instituto de Física da
Universidade de São Paulo, doutorado e pós-doutorado
pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles (EUA),
e membro titular da Academia Brasileira de Ciências
(ABC), ele tem especialização nas áreas de Física da Matéria Condensada e Física Atômica e Molecular.
Na entrevista a seguir, Silva fala sobre a importância
do Sirius e de como se deram os esforços para a entrega
do equipamento, além de pontuar aspectos do trabalho desenvolvido pelo CNPEM e pela gestão de Gilberto
Kassab à frente do MCTIC.

40

Em linhas gerais, qual foi o trabalho desenvolvido
pelo CNPEM, em especial nesses últimos dois anos,
e como qualifica a parceria com a gestão do MCTIC
nesse período?
O CNPEM é um braço executor de políticas estratégicas do Ministério. A área de síncrotron executa pesquisas em nanotecnologia, biotecnologia, bioenergia e
outras. Este órgão tem como característica fundamental dispor de instalações diferenciadas, que permitem
a atuação em pesquisa de precisão para a comunidade
científica do país. O Sirius representa um enorme avanço nessa estrutura.
O CNPEM tem hoje um complexo de laboratórios, salas de pesquisa e amplo conjunto de instalações abertas
de pesquisa, e efetua papel muito importante no Sistema Brasileiro de Ciência e Tecnologia. Ao longo dos últimos dois anos, tivemos ações muito importantes apoiadas pelo Ministério, como a expansão de laboratórios,
a aquisição de microscópios e a ampliação de estruturas de pesquisa, a exemplo do Laboratório Nacional de
Biociências firmando parceria com o Laboratório Aché,
entre outras.
Sem dúvida, porém, o destaque fica pela singularidade do Sirius. É um projeto de fôlego, que já vem de
longo prazo, e é preciso afirmar que os últimos dois
anos foram cruciais para que se conseguisse entregar
a parte civil das obras do acelerador de partículas,
o início da montagem do acelerador principal e das
linhas de luz.

GESTÃO MCTIC 2016 - 2018

Nesse sentido, destaco o trabalho de todas as equipes
do ministro Kassab, do secretário executivo Elton Santa
Fé Zacarias, assim como dos demais ministérios: Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, mas em
uma relação sempre capitaneada pelo MCTIC.
Em um período difícil para o país, de superação de
crise econômica e ajuste fiscal, entregou-se um grande
projeto. E um projeto 100% brasileiro. Focado em nossa
ciência. Do total investido, 85% dos valores empenhados
para o Sirius se destinaram a projetos – desenvolvimento de sistemas, por exemplo – no País. Isso desenvolveu
projetos em áreas de alta tecnologia relacionadas, impulsionando mecânica fina, eletrônica, por exemplo em
monocromadores, equipamentos de ultravácuo, junto
com médias e grandes empresas.
O Sirius é, portanto, o grande projeto do CNPEM
hoje. Qual o ganho que traz para a ciência brasileira?
Um acelerador desse tipo é uma ferramenta para as
áreas mais variadas da pesquisa, que permite investigar
diferentes estruturas, de matérias orgânicas e inorgânicas. É uma ferramenta que está na fronteira do que há de
mais moderno no mundo. Coloca à disposição da comunidade científica brasileira um equipamento de ponta, e
à disposição do Brasil e do mundo, para abordar os problemas mais importantes. É uma grande conquista para a
ciência brasileira para ganhar competitividade.
É um projeto estruturante para o país. Também para
treinamento de recursos humanos em utilização científica e em desenvolvimento tecnológico, internacionalização... Sendo um equipamento de ponta em escala
mundial, já atrai pesquisadores de todo o mundo. Há
ainda o pilar intangível, que é o da autoestima: permitir
ao País ver que podemos construir algo deste porte, ver
que é possível fazer.
Com o Sirius operacional, a partir dos próximos
anos, o que teremos no aspecto mais “prático”, para o
entendimento leigo?
Permite atuação nas mais variadas áreas. Vou dar dois
exemplos: na área de saúde e na área de energia. Em

energia, na exploração do petróleo, na extração do pré-sal, que é algo que já é promovido, mas é uma tecnologia que está em desenvolvimento. Quando você faz a
extração do petróleo no pré-sal, em determinadas situações você só consegue tirar de 30 a 40% do óleo da rocha e isso significa só gerar 30 a 40% da riqueza que seria
possível a partir do subsolo. É riqueza que fica retida na
rocha. É preciso entender por que o óleo fica retido na
rocha. Um equipamento como o Sirius, a partir da amostragem dessas rochas e análise de alta precisão, ajuda a
entender por que o petróleo fica “armazenado” e ajuda
a desenvolver a tecnologia para aumentar o rendimento
da sua extração. Isso representa um ganho econômico
enorme, fundamental.
Na área de saúde, existem diversas possibilidades para
apoiar a sociedade brasileira em seus grandes problemas, como na busca por fármacos relacionados ao zika
vírus. Também é possível tentar entender a estrutura de
várias proteínas e moléculas, e, com isso, auxiliar pesquisadores a acharem medicamentos que possam atuar nas
doenças que afligem a nossa sociedade.
Não é que o Sirius desenvolva um medicamento, mas
ele dá uma enorme contribuição, ciência de ponta, efe-
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tiva, e oferece capacidade de aumentar a eficiência na
solução de problemas e aplicações científicas.
É válido para inúmeras outras áreas. Por exemplo, na
avaliação da qualidade do solo, aumentar a eficiência
do agronegócio e o uso de fertilização. Na área de meio
ambiente, encontrar saídas para a poluição, e muitas outras, como no desenvolvimento de novos materiais. O
Sirius é uma ferramenta que vai auxiliar o pesquisador a
enxergar o que antes não era possível.
É notório que, para se fazer ciência, é preciso recursos. Como foi a luta, nesses dois anos, em um cenário
de grande ajuste fiscal e restrições orçamentárias?
Veja: com relação ao Sirius, a gestão Kassab conseguiu
nesses dois anos, mesmo com as dificuldades, chegar a
esse ponto importante, a primeira fase, a inauguração, a
entrega das obras físicas e a primeira linha de luz.
O projeto foi inscrito no PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e depois no Programa Avançar do
Governo Federal. Foi uma decisão muito importante da
gestão do Ministério torná-lo prioridade. A gestão Kassab estabeleceu, desde o princípio, que o Sirius teria de
ser prioridade, junto com o Satélite Geoestacionário e
o Programa Internet para Todos, outro grande projeto.
A própria gestão, então, sabendo que o cenário era
difícil do ponto de vista de recursos orçamentários, trabalhou bastante, lutou dentro do possível, sabendo que
não era o ideal, com vistas a entregar, o quanto antes,
este projeto para a sociedade brasileira.
Quanto ao CNPEM em seu todo, enfrentou dificuldades e também houve esforços para enfrentá-las. Se a
gente olhar ao longo dos últimos vários anos, o MCTIC
sofreu cortes significativos e o Ministério se esforçou
para fazer a gestão sofrer o mínimo possível.
Temos buscado trabalhar junto com o Ministério para
sofrer o mínimo no CNPEM e fazer uma gestão equilibrada. Sabemos que a restrição orçamentária não é ideal
para a ciência brasileira e esperamos que, em breve, isso
possa ser revertido.
Como qualifica a parceria com a gestão do MCTIC
para viabilizar os recursos necessários à entrega do Sirius? E de que forma isso foi viabilizado?
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O fato de o Sirius estar no Programa Avançar (pacote de projetos do Governo Federal, no qual foi
incluído por iniciativa da gestão do MCTIC) foi fundamental. Foi bastante importante também com o
apoio obtido do Ministério do Planejamento. Quero
também enfatizar o envolvimento de empresas parceiras do CNPEM no projeto, como construtoras e
fornecedoras, adequando e compondo prazos. Todos
entenderam como este projeto era singular. Sempre
em discussão com o Ministério.
Para dar um exemplo, no cronograma original, primeiro seria entregue a obra civil e, depois, o acelerador,
mas fizemos uma mudança para começar o acelerador
e compor com a obra civil. Foi um enorme trabalho em
equipe, com o Ministério, o CNPEM, com fornecedores,
empresas, Governo…
Houve então uma alteração de estratégia na forma
como o cronograma do Sirius foi desenvolvido?
Exato. Buscamos manter o máximo possível dentro
do cronograma original, mas tivemos de repactuar um
pouco dentro do cronograma da obra civil, para não prejudicar o cronograma global do projeto. Essa extensão
foi recomposta em acordo com a liberação de recursos.
Readequamos para ficar o mais próximo possível do cronograma original.
Algo que se afirma sobre o projeto Sirius é que é um
projeto de estado, não de governo. Que avaliação faz
dessa afirmação?
Sim, o projeto começou em 2009. Teve seu contrato assinado em 2012, a execução iniciada em 2015 e
esta importante entrega, a inauguração, em novembro agora, em 2018. Terá treze linhas de luz em 2020.
É um projeto que passa por vários governos. O que
tem sido importante é um entendimento de que é um
projeto de estado. Um enorme ganho para o País e
pertence aos brasileiros. Todos teriam de conhecer e
apoiar, porque são laboratórios para o Brasil e para o
seu desenvolvimento.
Temos confiança de que o novo Governo fará o reconhecimento da importância do projeto Sirius, do
CNPEM e da ciência brasileira.
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A força política e a capacidade de articulação do ministro Kassab ajudaram na obtenção de recursos para
o Sirius e o CNPEM?
Acho que ajudou bastante. O ministro Kassab conseguiu construir um bom diálogo com o presidente Temer.
Sou testemunha de que todas as unidades de pesquisa
do Ministério estão satisfeitas com o trabalho que o ministro conseguiu executar em um período difícil, dentro
da realidade vivida do ponto de vista de ajuste fiscal e
restrições orçamentárias. Dentro da crise, pôde-se fazer
bastante coisa.
Por outro lado, é lembrado sempre que a fusão ministerial ocorrida no início de 2016 foi motivo de preocupação por parte da comunidade científica. Esse
processo trouxe também preocupação quanto à continuidade do projeto Sirius?
Quando ocorreu a fusão, houve uma preocupação
bastante ampla da comunidade científica, mas a equipe
conseguiu fazer essa fusão de maneira bastante tranquila. Dada a dificuldade de se organizar secretarias e atividades, foi feita de forma muito funcional.
Desde o primeiro dia dessa fusão, os sinais que Kassab
deu de importância à Ciência e Tecnologia foram vários,
desde questões simbólicas, como o gabinete dele estar
no ambiente da Ciência e Tecnologia, no antigo Ministério de Ciência e Tecnologia.
No caso do Sirius, não houve uma preocupação específica. A preocupação girou muito quanto a recursos,
mas houve o grande esforço e se cumpriu o necessário
para o que ocorreu em novembro.
O Satélite, outro grande projeto prioritário, com o
Programa Internet para Todos, estava ligado à Telebras,
e esses dois projetos (Sirius e Internet para Todos), dois
projetos prioritários, não prejudicaram um ao outro.
Como qualifica hoje a relação do MCTIC com a comunidade científica?
Nas reuniões de que participei, acompanhando o ambiente da ciência, como alguém que participa de interações com a equipe do Ministério, foi construída uma
relação de respeito e ligação entre as partes. Essa gestão
terminou em dezembro com “bom cartaz” junto à co-

munidade científica. O ministro fez o que foi possível.
Sempre escutou e encaminhou os pleitos da comunidade científica, por exemplo, frente aos outros órgãos. De
forma geral, qualifico esta relação com a comunidade
científica como muito boa.
É preciso dizer, contudo, que persiste uma preocupação quanto à queda contínua que o orçamento vem tendo. Há risco de prejuízo grande de programas construídos
ao longo de décadas. São preocupações que as comunidades têm, que são preocupações quanto a governos.
E qual é o papel da UVX, a primeira fonte de luz síncrotron de segunda geração projetada e construída por brasileiros e com tecnologia nacional, inaugurada em 1997?
O UVX teve vários papéis e foi, por exemplo, possível, pela sua existência aqui dentro do CNPEM, ao longo
dessas décadas, projetar e construir no Brasil um equipamento como o Sirius, e ter no Brasil, em Campinas, mais
de 1,2 mil pesquisadores do País e do mundo. O UVX tem
sido fundamental em diferentes áreas e as pesquisas
atingiram um outro patamar. O UVX ajudou a estruturar
a área de pesquisa no Brasil. Ajudou a internacionalizar a
pesquisa brasileira.
Falando de forma mais conceitual, qual o papel hoje
da ciência e da pesquisa, e como podem contribuir
com o desenvolvimento da sociedade, do ponto de
vista econômico, social?
O mundo evolui e você tem as questões econômicas
e sociais, e cada país tem que tentar resolver, com novos produtos e processos. Todas as questões necessitam
de ciência e tecnologia cada vez mais: por exemplo,
com carros mais eficientes e menos poluentes, com novos fármacos etc. Tudo isso precisa de novas tecnologias. Nesse contexto, os países se integram em busca de
soluções e a ciência é um grande meio de diplomacia.
Você pode ter, por meio da ciência, uma respeitabilidade, as pessoas falando: “lá eu consigo resolver esse
problema”. No caso do Sirius, você coloca um marco importante para o País, uma ferramenta que permite atuar
e resolver questões nas mais diferentes áreas. Isso dá
um diferencial para o País até em negociações. Traz respeito. Traz inserção em relações internacionais.
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REGULAMENTAÇÃO DO MARCO

LEGAL:

IMPULSO E RETOMADA DE PESQUISAS NA

ANTÁRTICA

PARA INTEGRAR CIÊNCIA E INICIATIVA PRIVADA
O Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação
desburocratiza as atividades de pesquisa e inovação
e cria novos mecanismos para incentivar a integração
entre Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) e o
setor empresarial.
A regulamentação desse instrumento legal, sancionada em fevereiro de 2018, confere transparência e segurança jurídica para se fazer importações, convênios ou
subvenção para uma empresa e clareza para aquilo que
se está querendo beneficiar.
O MCTIC trabalhou com o então Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) para formular
uma proposta regulatória para atender, de forma objetiva e com embasamento jurídico, o desenvolvimento da
ciência, da pesquisa e da inovação no país, alinhando-o
à disciplina jurídica de outros países bem-sucedidos no
setor.
O texto teve sugestões de outros ministérios, de entidades representativas e órgãos estaduais e municipais.
Teve contribuições de entidades científicas como Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e
Academia Brasileira de Ciências (ABC).
Entre os benefícios do Marco Legal estão a maior
aproximação entre as atividades científicas e tecnológicas e o setor produtivo, a simplificação da prestação
de contas de processos de projetos de pesquisa, o que
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permitirá às agências de fomento transferir recursos focados no desenvolvimento de soluções inovadoras.
Outros benefícios são a simplificação na celebração
de convênios para a promoção da pesquisa pública,
maior facilidade para a internacionalização de ICTs, aumento da interação entre ICTs e empresas, incremento de incentivos para a promoção de ecossistemas de
inovação, diversificação de instrumentos financeiros de
apoio à inovação, maior compartilhamento de recursos
entre atores públicos e privados, simplificação de procedimentos de importação de bens e insumos para pesquisa, novos estímulos para a realização de encomendas
tecnológicas e flexibilidade no remanejamento de recursos orçamentários.
Os resultados serão a promoção de transferência de
tecnologia gerada nos Institutos de Ciência e Tecnologia, a incubação de empresas no espaço público de Ciência, Tecnologia e Inovação, a valorização da propriedade
intelectual, o estímulo a projetos cooperativos, a extensão do conhecimento para a sociedade e a possibilidade
de compartilhamento de infraestrutura, equipamentos e
recursos humanos para o desenvolvimento tecnológico
e a geração de produtos e processos inovadores, além
de estimular a mobilidade do pesquisador público nos
processos de inovação tecnológica, bem como a sua participação nos ganhos econômicos e sociais resultantes.
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O MCTIC desenvolve e incentiva a Pesquisa Antártica, fomentando e ampliando pesquisas de excelência
internacional sobre a Região Antártica e sua área adjacente. Isso se dá por meio do Programa Antártico Brasileiro (ProAntar) e suas implicações para o Atlântico
Sul. Durante a gestão houve iniciativas voltadas ao seu
incremento.
O ProAntar foi criado em 1982 e o Brasil faz parte
do seleto grupo de apenas 29 países presentes com
pesquisas no Continente Branco. O requisito mais importante para essa posição é a realização de ciência
de qualidade, ou seja, aquele país que não avança com
projetos efetivos não pode decidir sobre a Antártica,
no que diz respeito à sua ocupação e utilização dos recursos naturais no futuro.
O programa, ao longo de seus 36 anos, tem mantido o seu desenvolvimento científico e tecnológico
constante, o que hoje nos insere no contexto global
de pesquisa nos polos. São anos em que, apesar de
restrições fiscais, o programa tem se mantido ininterrupto. O propósito das pesquisas é compreender
os fenômenos polares presentes e futuros, suas interações, influências e inter-relações globais, bem
como seus efeitos sobre o território brasileiro – e
avançar em diferentes setores da ciência, como biologia, clima e outros.

Estação Antártica Comandante Ferraz
O Programa Antártico Brasileiro tem papel importante no desenvolvimento de pesquisas em áreas
como oceanografia, biologia, meteorologia e outros
segmentos científicos, e é lastreado na Estação Antártica Comandante Ferraz. A gestão Kassab no MCTIC, o
Ministério da Defesa e a Marinha do Brasil, gerente do
programa, deram andamento à reconstrução da base,
com entrega em março de 2019. A antiga unidade de
pesquisas no continente gelado havia sido destruída
por um incêndio em 2012.
Com uma área de aproximadamente 4,5 mil metros
quadrados, a estação conta com 14 laboratórios (um de
Uso Comum; laboratórios de Biociências; um de Biologia Molecular; um de Microbiologia; um de Microscopia e Experimentação de Plâncton; um de Química;
quatro de Bioensaios; e um de Triagem), ultrafreezers
para armazenamento de amostras e materiais usados
nas atividades científicas, setor de saúde, biblioteca e
sala de estar.
O projeto foi concebido com a participação direta
da comunidade científica, principal usuária das instalações, e as obras tiveram início no verão de 2015/16,
com trabalho fiscalizado pela Marinha e pelo Ministério do Meio Ambiente.
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PESQUISAS NO

OCEANO ATLÂNTICO
COM A UNIÃO EUROPEIA

A gestão de Gilberto Kassab promoveu intensa
articulação internacional, como por meio do Acordo Bilateral
Brasil-União Europeia de Cooperação em Ciência e Tecnologia
Entre os temas delimitados em viagem oficial a Portugal em julho de 2017, a pesquisa marinha foi definida
como área prioritária e ficou estabelecido um Grupo de
Trabalho, sob responsabilidade da Coordenação Geral
de Oceanos, Antártica e Geociências do MCTIC.
Foi nessa construção que a União Europeia propôs
uma ação formal tripartite, canalizando os esforços
feitos no Atlântico Sul, liderados por Brasil e África do
Sul, com aqueles do Atlântico Norte. Assim, foi assinada uma Declaração de Intenções Conjunta, a Declaração
de Belém, tripartite, e lançada uma frente de apoio à
pesquisa para o Atlântico Sul, no âmbito do Programa
Horizon 2020 – conjunto de ações da União Europeia
voltadas para o desenvolvimento científico. O objetivo
da Declaração de Belém é integrar atividades de pesquisa entre os países banhados pelo Oceano Atlântico
para melhorar e aprofundar o conhecimento científico
ligado aos ecossistemas marinhos; às relações entre oceanos e mudanças climáticas; à produção de alimentos
provenientes do mar; e, também, a sistemas de energia
provenientes dos oceanos, além de entender as dinâmicas do Oceano Atlântico com os Sistemas de Circulação
interconectados com o Ártico e a Antártica.

Criação do Centro de Pesquisas AIR Center
Iniciativa do MCTIC, o Brasil sediou em 2017, em Florianópolis, a 2ª Reunião Ministerial e Diálogo de Alto Nível Indústria-Ciência-Governo sobre Interações Atlânticas, com a presença de ministros e representantes de 11
países (Angola, Argentina, Brasil, Cabo Verde, Colômbia,
Espanha, Estados Unidos, Índia, Nigéria, Portugal e Uruguai), além da Comunidade Europeia.
Foi discutida a criação do Centro Internacional de
Pesquisa do Atlântico (AIR Center) no arquipélago dos
Açores. Sob coordenação do governo português, o AIR
Center se trata de uma estratégia conjunta entre países
para pesquisas sobre mudanças climáticas, sistemas de
energia, espaço e ciências de dados no Oceano Atlântico, abarcando uma rede de instituições de ciência, tecnologia e inovação de diversos países para promoção de
uma abordagem integradora do conhecimento em áreas
consideradas estratégicas para o desenvolvimento, a autonomia e a soberania.
Além da localização geográfica estratégica, o centro
de pesquisa terá infraestrutura para abrigar uma base
espacial, instalações para medição de radiação atmosférica e um departamento de oceanografia e pesca. O
Brasil participará das pesquisas que serão
desenvolvidas no AIR Center nas áreas
de energia, mar, mudanças climáticas e
observação da Terra. A parceria com Portugal em pesquisa espacial e oceânica
envolvendo o AIR Center pode mudar o
rumo da ciência feita no Oceano Atlântico. No evento, foi assinado memorando
de entendimento que fortalece a cooperação para implementação do AIR Center,
um avanço em relação à Declaração de
Belém, celebrada em julho de 2017.
Agenda de Kassab em Lisboa,2017, assinatura
Declaração de Belém

EXPLORAÇÕES OCEANOGRÁFICAS COM O

NAVIO VITAL DE OLIVEIRA
As pesquisas oceanográficas, envolvendo clima, meio
ambiente e outras dimensões por meio da coordenação
de Oceanos do MCTIC, com o emprego do navio de pesquisas Vital de Oliveira, em parceria com a Marinha do
Brasil, tiveram incentivos nos últimos anos.
A embarcação, uma das melhores plataformas de pesquisa do Atlântico Sul, conta com 28 equipamentos de
última geração para coletar dados físicos, químicos, geológicos e biológicos dos mares. O navio tem autonomia
para ficar 30 dias em alto-mar e capacidade para abrigar
90 tripulantes e 40 pesquisadores, e é a mais moderna
plataforma de pesquisa oceanográfica do País, com 28
instrumentos de última geração, que coletam dados físicos, químicos, geológicos e biológicos nos mares.
A embarcação custou R$ 162 milhões e foi adquirida
por meio de acordo de cooperação entre o MCTIC, o
Ministério da Defesa e as empresas Petrobras e Vale.
O Projeto Pirata (Prediction and Research Moored Array in Tropical Atlantic), rede de boias em cooperação com França e Estados Unidos, monitora uma série
de variáveis oceânicas e meteorológicas no Oceano
Atlântico tropical, inclusive melhorando a previsão
de furacões na região.
Em 2017, foi realizado um esforço científico inédito
no mundo: obter dados detalhados do Atlântico desde
o fundo até o espaço, a bordo do Navio de Pesquisa
Hidroceanográfico Vital de Oliveira. Em 2018 foi firmado acordo de cooperação entre MCTIC, Petrobras,
Companhia Vale do Rio Doce, Companhia de Pesquisa
de Recursos Minerais (CPRM) e Marinha do Brasil, que
definiu criação de comitês gestor e científico para emprego da embarcação.

Projeto Pirata:
monitoramento do Oceano Atlântico
Brasil, Estados Unidos e França mantêm, há duas
décadas, programa de monitoramento do Oceano
Atlântico, um sistema de boias ancoradas no fundo
do Atlântico para observar variáveis atmosféricas e
oceanográficas entre a América do Sul e a África. O
projeto de colaboração internacional Prediction and
Research Moored Array in the Tropical Atlantic (Previsão e Pesquisa Ancorada no Atlântico Tropical), conhecido pelo acrônimo Pirata.
Ocorreu em Fortaleza, em novembro de 2017, a reunião
anual do Pirata, para celebração dos 20 anos do projeto.
O objetivo foi discutir os avanços dos estudos das interações oceano-atmosfera na região tropical do Oceano
Atlântico, com troca de experiências entre estudantes
e pesquisadores de todo o mundo. Com o projeto, são
disponibilizados diariamente gráficos de radiação solar,
precipitação, vento, umidade relativa, temperatura do
ar, pressão, temperatura de superfície do mar, temperatura de subsuperfície, salinidade e densidade. Distintos
órgãos utilizam essas informações para monitoramento
e previsão de tempo e clima e do estado do mar. A Rede
de Previsão e Pesquisa no Atlântico Tropical completou
20 anos de coleta e transmissão de dados em tempo
real, se consolidando como a estrutura mais robusta de
observação do oceano no mundo. Atualmente, a rede se
baseia em um conjunto de 18 boias, sendo oito delas sob
responsabilidade brasileira, na porção oeste do oceano.
O MCTIC e a Marinha do Brasil viabilizam a substituição das boias nacionais do Pirata em expedição do navio
de pesquisa Vital de Oliveira.
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PLANOS DE AÇÃO
EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Em dezembro de 2018, a Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento lançou 12 planos de
ação voltados para diferentes áreas de pesquisa, dentro de
seus focos de atividade.
Divisão do MCTIC que era voltada a propor políticas para
desenvolvimento da ciência e pesquisa, a Seped construiu
documentos nas áreas de Biotecnologia, Clima, Oceanos,
Biomas, Bioeconomia, Saúde, Extensão Tecnológica, Segurança Alimentar, Agropecuária, Ciências Humanas, Popularização da Ciência e Antártica. Esses conteúdos foram coordenados pela Secretaria, mas construídos com o apoio de
pesquisadores e institutos vinculados ao Ministério. Trazem
diretrizes de ações e iniciativas a orientar pesquisa e produção com foco nessas diferentes áreas.
Além dos Planos de ação – que orientam a promoção de
novos projetos de pesquisa e também proposição de políticas públicas –, foram entregues publicações em formato
físico, incluindo versão bilíngue da Estratégia Nacional de
Ciência, Tecnologia e Inovação.

AÇÕES E PESQUISAS NO COMBATE AO

AEDES AEGYPT
O Ministério lançou em 2016 duas chamadas públicas,
em valor total de R$ 50 milhões, para apoiar projetos
de pesquisa científica e tecnológica que visem a contribuir significativamente para o desenvolvimento do País
no combate às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, em especial ao zika vírus e suas consequências, com
foco na prevenção, diagnóstico e tratamento da infecção e doenças correlacionadas.
A pasta teve papel central na elaboração e lançamento do Eixo de Desenvolvimento Tecnológico, Educação e Pesquisa do Plano Nacional de Enfrentamento

ao Aedes aegypti e à microcefalia. A previsão é de que
o eixo receba, durante quatro anos, investimentos do
Governo Federal para o fomento de pesquisas e desenvolvimento de alternativas para elucidar os mecanismos envolvidos no desenvolvimento da microcefalia e
sua relação com o vírus.
Além disso, houve lançamento de Chamada Pública de
Pesquisa em Zika em conjunto pelo Ministério, por meio
do CNPq, pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da
Educação, por meio da Capes. O valor total é de R$ 65
milhões, dos quais R$ 15 milhões são do CNPq/MCTIC.

REDUÇÃO DE EMISSÕES
E DEGRADAÇÃO FLORESTAL
NO CERRADO
O Programa de Investimento Florestal do Ministério (FIP) tem como objetivo principal apoiar iniciativas para reduzir as emissões resultantes do desflorestamento e da degradação florestal por meio de
investimentos públicos e privados, com foco no bioma de cerrado. Assim, o FIP visa a contribuir para o
aumento da capacidade adaptativa do setor florestal
frente às mudanças climáticas e também para a proteção e conservação da biodiversidade, dos direitos
dos povos originários e das populações tradicionais,
bem como para a redução da pobreza.
O projeto Desenvolvimento de Sistemas de Prevenção de Incêndios Florestais e Monitoramento da
Cobertura Vegetal no Cerrado Brasileiro” foi aprova-
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do em 2016 e entregue em 2018, em plena execução.
Fortalece a capacidade institucional do Brasil para o
monitoramento do desmatamento no Cerrado, disponibiliza informações sobre riscos de incêndios florestais e estima a emissão de gases de efeito estufa
oriunda do desmatamento e das queimadas.
A exemplo do que já ocorre para a Amazônia, o FIP-MCTIC resgatará informações sobre o desmatamento acumulado do Cerrado desde o ano 2000 e estabelecerá uma série histórica com publicação de dados
anuais, o “Prodes Cerrado”, disponibilizando também
dados que permitirão o monitoramento e a expedição de alertas diários de desmatamento aos órgãos
de fiscalização e controle.

JAÍLSON DE ANDRADE

DIÁLOGO COM A COMUNIDADE CIENTÍFICA,

J

AVANÇOS E DESAFIOS
Jaílson de Andrade, ex-secretário de Políticas e Programas,
faz balanço e trata do papel da ciência

		
aílson Bittencourt de Andrade é licenciado e bacharel em Química pela Universidade Federal
da Bahia, mestre pela mesma universidade, com doutorado em Ciências e Química Analítica e Inorgânica pela
PUC do Rio de Janeiro. Realizou estudos de pós-doutorado no Brookhaven National Laboratory (Nova Iorque,
Estados Unidos) e foi pesquisador visitante no Desert
Research Institute (também nos Estados Unidos).
Atuante na comunidade científica há décadas, é
pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) desde 1988.
Membro da Academia Brasileira de Ciências e com
atuação na Sociedade Brasileira de Química e outras
entidades representativas do setor de pesquisa científica, Andrade foi secretário de Políticas e Programas
de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério durante
a gestão de 2016 a 2018.
Na entrevista a seguir, fala sobre os desafios para a
produção de ciência no Brasil, os entraves enfrentados pela Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento (Seped) no Ministério e soluções encontradas durante essa gestão. Andrade era
titular da Seped desde 2015 e prosseguiu no cargo a
convite de Kassab.

Essa é uma pergunta ampla e que pode render inúmeras abordagens. De toda forma: como o Sr. avalia
hoje a produção científica brasileira e de que forma se
encaminhou o tema nesses últimos dois anos e meio?
O Brasil já esteve melhor posicionado no cenário
global com relação à posição das universidades nos
rankings e quanto à produção científica, onde ocupa
atualmente a 14ª posição. A queda acentuada no financiamento em Ciência e Tecnologia a partir de 2013
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certamente foi um dos fatores que influenciou o desempenho do País neste segmento. Entretanto, por outro lado, pudemos observar um aumento qualitativo na
produção científica brasileira.
Nos últimos dois anos e meio, embora não tenhamos
tido avanços com relação ao aumento dos recursos, tivemos avanços com relação à aplicação dos recursos
previstos no orçamento. Vivenciamos nos últimos anos
um quadro de escassez orçamentária, determinado
pela equipe econômica: além da diminuição de recursos previstos para o segmento, ainda convivemos com
contingenciamentos.
Ainda neste tema, existe um debate que parece crescente no país e se trata de a sociedade se conscientizar
quanto à importância da ciência, importância do conhecimento. Nesse sentido, de que forma pensa que o
Ministério pode contribuir, por exemplo em iniciativas
como em popularização da ciência, a Semana Nacional
de Ciência e Tecnologia (SNCT), que acontece a cada
ano e outras?
A divulgação, popularização da ciência, é fundamental
e está alinhada, por exemplo, com esta luta por recursos. Tornar a sociedade cada dia mais consciente quanto à importância da ciência, da pesquisa e do papel que
podem ter para o desenvolvimento econômico e social
do país é fundamental e o Ministério tem papel-chave
para isso. Penso que com ações como a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, também editais voltados à
popularização da ciência, cumpriu em parte este papel,
assim como outras ações: a outorga da Ordem Nacional
do Mérito Científico, reconhecendo a função do cientista e seu trabalho para a sociedade, e outras. Então, é
necessário aprofundar essas ações.
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Tocando no tema da Semana Nacional da Ciência e
Tecnologia, que avanços acredita que foram alcançados durante a passagem pelo MCTIC?
A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é extremamente importante para a divulgação e conscientização
da sociedade. O MCTIC, historicamente, está relacionado à SNCT, bem como ao seu sucesso. A coordenação, o
apoio financeiro e a divulgação intensa da Semana têm
contribuído para o seu sucesso e aumento continuado
no número de municípios onde ocorrem as atividades.
Quando a SNCT passou a ser responsabilidade da Seped,
buscamos garantir a sua continuidade, bem como identificar temas amplamente mobilizadores, ampliar o financiamento e a divulgação, e atrair a participação de projetos de sucesso e mobilizadores, como, por exemplo,
os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCTs)
para a SNCT. Um desafio continuado é o engajamento
total dos sistemas de ensino básico e médio.

É notório que, para se produzir ciência e pesquisa,
bem como contar com a inovação para o desenvolvimento econômico, é necessário que existam recursos.
Como avalia que tem caminhado a conscientização da
sociedade quanto a este tema?
A sociedade em geral tem consciência de que Ciência,
Tecnologia e Inovação são essenciais para o desenvolvimento do País, para a geração de riqueza, bem como para
mitigar as discrepâncias sociais e regionais. Os maiores
desafios estão em convencer o Governo Federal, os governos estaduais, o Congresso Nacional, as assembleias
legislativas e o setor empresarial. Sem a convergência
entre Governo, congressistas e empresas, o avanço científico e tecnológico do País será, no máximo, tímido.
Que balanço o Sr. faz de sua presença no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
durante a gestão de Gilberto Kassab, e quais foram as

JAÍLSON DE ANDRADE
principais ações empreendidas na Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento?
Assumi a Seped em fevereiro de 2015 a convite do
ministro Aldo Rebelo, que assim a definia: “Essa secretaria é uma espécie de alma. Concentra os nervos e
os ossos deste Ministério, as disciplinas que têm mais
sentido de permanência na pasta”. Desde o início das
atividades, considerei que a Seped tem uma missão
temática extremamente abrangente e associada ao
planejamento, implantação e gerenciamento de políticas e programas. Provavelmente, os maiores desafios
são relativos ao planejamento de políticas concertadas, convergentes e integradoras. Em outubro de 2015
o ministro Aldo foi para a Defesa e o Deputado Celso
Pansera assumiu o MCTIC. Tive plena liberdade de ação
com os dois ministros e, entre outros, pude organizar
uma equipe de altíssimo nível, composta primordialmente de funcionários de carreira.
Quando conheci o ministro Kassab e este me informou sobre a fusão das áreas de Ciência e Tecnologia,
e a criação do MCTIC, me convidou a prosseguir. E
deixou claro que eu teria liberdade de ação. Além disso, sobretudo, a pasta foi valorizada: a Seped então
aumentou em tamanho, abrangência e volume de recursos financeiros. A qualidade da equipe continuou
aumentando e se aperfeiçoando. Os avanços foram
exponenciais, com destaque para a revisão da Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia (2016-2019),
que passou a ser 2016-2022; a reorganização e ampliação das diretorias para três: Diretoria de Políticas e
Programas de Ciências, Diretoria de Políticas e Programas de Desenvolvimento e Diretoria de Políticas e
Programas para a Inclusão Social. Ocorreu também a
reformulação e ampliação das Coordenações Gerais
de seis para oito, tendo sido criadas duas novas: uma
focada em bioeconomia e outra, em ciências humanas
sociais e sociais aplicadas.
A Seped teve papel primordial no planejamento de
Ciência, Tecnologia e Inovações que incluiu: Elaboração
de Planos Setoriais; de editais de apoio à pesquisa temáticos, como, por exemplo, o referente ao Programa
Nexus; de projetos estratégicos, com destaque para “A
Amazônia que Queremos” e “Semiárido”. Vale destaque
que a Seped foi pioneira em fazer uma reorganização
inspirada nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentá-
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vel da ONU. Não cabe nesta entrevista fazer um relato
das ações coordenadas pela Seped no período em que
trabalhei com o ministro Gilberto Kassab, já que ficaria
muito longa, mas posso resumir numa frase: “A Seped
foi altamente valorizada e fortemente demandada no
planejamento e execução de políticas e programas nos
temas de sua competência”.
De uma forma geral, como o Sr. qualifica a gestão
do ministro Gilberto Kassab à frente do MCTIC, do
ponto de vista do enfrentamento das restrições
orçamentárias?
Foi excelente. O ministro Gilberto Kassab chegou
ao MCTIC em maio de 2016 imediatamente informando que cerca de R$ 1 bilhão que estava contingenciado havia sido liberado. Por exemplo, em todo
o seu período frente ao MCTIC, todo o orçamento
previsto foi executado.
Outra questão que se colocou desde o início foi a relação com a comunidade científica. A própria criação
do Ministério – fruto da fusão das áreas de Ciência,
Tecnologia e Inovação com Comunicações – causou
apreensão na comunidade. Qual avalia que é o da relação com a comunidade científica? Que estratégias
pensa que foram adotadas pela equipe do Ministério
com vistas ao relacionamento com este setor?
A fusão do MCTI com o Ministério das Comunicações
teve de fato forte resistência na comunidade científica. Com muita propriedade, a comunidade destacava a
perda da relevância da Ciência e Tecnologia no cenário
nacional e internacional aliada ao reduzido orçamento
e alto contingenciamento. Também não estava claro
como seria a relação destas duas áreas em um mesmo
Ministério. Kassab foi incansável nos diálogos com a comunidade científica, bem como com as explicações necessárias junto a este público.
Visitou a SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência), a Academia Brasileira de Ciências, instituições de ensino superior, instituições de pesquisa e representações empresariais. Ouviu, com paciência, protestos e sugestões, e garantiu que ciência, tecnologia e
inovação não seriam afetadas negativamente com a fusão. Considero a comunicação estabelecida pelo ministro Kassab com estes diversos setores como de altíssimo
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nível, sendo ampliada com a reativação do Conselho
Nacional de Ciência e Tecnologia e a volta das outorgas
da Ordem Nacional do Mérito Científico. Além do significado simbólico, estas ações permitiram maior aproximação do MCTIC com os diversos setores que fazem e/
ou representam CT&I.
Outra ação do MCTIC e do ministro Kassab que merece destaque foi a regulamentação do Marco Legal de
Ciência, Tecnologia e Inovação, que requereu muito trabalho técnico e político. Os resultados já começam a
aparecer, como, por exemplo, com relação à interação
entre institutos de ensino e pesquisa e empresas, e o uso
de recursos de ciência e tecnologia.
E, pessoalmente, como cientista, como o Sr. avalia
este processo? Como avalia a fusão do ponto de vista de intersecção entre as áreas de Ciência e Tecnologia e Comunicações?
Passado este período, a minha sensação é a de que
a fusão inicialmente representou uma perda simbólica

para o setor de Ciência, Tecnologia e Inovações, mas não
resultou em perdas efetivas, generalizadas. O fato de o
ministro de Ciência e Tecnologia ser também o ministro
das Comunicações certamente ajudou na garantia orçamentária do setor de Ciência e Tecnologia, entre outros,
no pagamento, sem cortes, das bolsas do CNPq, de editais relevantes, como o dos Institutos Nacional de Ciência e Tecnologia e, especialmente, na condução, sem
interrupção do Projeto Sirius.
A garantia da execução orçamentária, o planejamento, a definição de prioridades e a permanente
comunicação do MCTIC com os diversos setores foram, em minha opinião, os aspectos mais relevantes
da gestão do ministro Gilberto Kassab, como também
a sua percepção de que, para o Brasil atuar na fronteira da produção do conhecimento e pautar a ciência e
tecnologia mundial, é necessário investir 2% do seu
Produto Interno Bruto (PIB) em pesquisa, especialmente em ciência básica. Este é o maior desafio atual
e o caminho rumo ao futuro.

GENERAL PUJOL

PUJOL, COMANDANTE DO EXÉRCITO:

O

“ESTREITAMENTO INSTITUCIONAL” COM O MCTIC
General de Exército, com 48 anos de serviço,
era chefe de Ciência e Tecnologia da Força

		
general Edson Leal Pujol assumiu
em 2019 o comando do Exército, carreira iniciada
em 1971 com passagem pela Escola Preparatória de
Cadetes e graduação na Academia Militar de Agulhas Negras, centro de excelência em preparação de
quadros das Forças Armadas. Sua longa trajetória inclui também a chefia do Centro de Inteligência do
Exército, o comando das Forças de Paz da Missão das
Nações Unidas para a Estabilização no Haiti, e a secretaria-executiva do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência.
Desde 2015 general de Exército – patente mais alta da
Força – Pujol era, até dezembro de 2018, chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia, quando alcançou,
afirma, maior “estreitamento institucional” de relações
com o MCTIC. Na entrevista a seguir, o militar aponta a
dinâmica das relações com o Ministério e a importância
de Ciência e Tecnologia sob o prisma de Defesa e destaca programas como o Satélite Geoestacionário.

De forma geral, como o Sr. qualifica a cooperação
desenvolvida entre o Exército e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações? E como
avalia que se deu esta cooperação durante o período
de 2016 a 2018?
A cooperação entre o Exército e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações ocorreu
sempre em excelente e altíssimo nível. O Exército sempre se fez presente com militares especializados para
atender demandas específicas do MCTIC, como, por
exemplo, a de um oficial do Quadro de Engenheiros
Militares lotado na Coordenação-Geral de Bens Sensíveis e, mais recentemente, por demanda encaminhada
por esse Ministério ao Ministério da Defesa, a designação de um Oficial General como representante da
Força junto ao MCTIC. Por outro lado, é inegável o im54

prescindível apoio da Finep, órgão de fomento desse
Ministério aos programas e projetos estratégicos e estruturantes do Exército Brasileiro.
Que leitura o Sr. faz da gestão do MCTIC no período
entre 2016 e 2018?
No período entre 2016 e 2018 ocorreu um maior
estreitamento do relacionamento institucional entre
o Comando do Exército, por intermédio do Departamento de Ciência e Tecnologia, e o MCTIC, fato que
pode ser constatado pela realização de inúmeras atividades conjuntas. Dentre as mais relevantes estão a
visita do Secretário de Desenvolvimento Tecnológico e
Inovação (Setec), professor doutor Álvaro Toubes Prata
ao Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT), em
25 de maio de 2017; visita do Secretário Álvaro Prata
e comitiva ao Centro Tecnológico do Exército (CTEx)
e ao Centro de Avaliações do Exército (CAEx), em 23
de agosto de 2017; a realização, em 6 de outubro de
2017, de reunião da Comissão de Coordenação Interministerial, estabelecida pela Portaria MCTI-MD n° 819,
de 8 de agosto de 2014, reunida em 6 de julho de 2017,
no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), presidida pelo secretário executivo Elton Santa Fé, para tratar de assuntos atinentes a
projetos de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) de
interesse da Defesa, na qual estiveram presentes o então Secretário de Produtos de Defesa do Ministério da
Defesa, Flávio Basílio, acompanhado de Oficiais-Generais daquele Ministério, representantes da Marinha do
Brasil e da Força Aérea Brasileira, na qual representaram o Exército o General de Divisão Moraes, então Vice-chefe de Ensino, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (EPDI) e o General de Brigada R1 Carlos Roberto
Pinto de Souza. Tive ainda a oportunidade de visitar o
Ministério em 17 de julho de 2018, quando ainda era o
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Chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia e recebi a visita do ministro Gilberto Kassab e comitiva no
Comando de Defesa Cibernética, em 2018.
Por que o País deve apostar mais na pesquisa científica? Que resultados pode trazer ao desenvolvimento do Brasil?
Os investimentos em CT&I são imprescindíveis para
possibilitar a competitividade da economia brasileira no
contexto do mundo globalizado em que vivemos. Além
do aspecto econômico, são fundamentais os avanços da
ciência nos diversos campos da atividade humana, como
saúde e bem-estar, mobilidade e vida urbana, conectividade, educação, arte e cultura, meio ambiente, segurança e defesa, entre outros. Tais investimentos fomentam a
produção de conhecimento e de tecnologia que muitas
vezes não despertam o interesse típico do mercado, uma
vez que envolvem alto risco ou se apresentam pouco viáveis ao retorno do capital investido. Nesse sentido, os
resultados são dificilmente observáveis no curto prazo,
sendo muitas vezes intangíveis, não obstante serem fundamentais ao desenvolvimento nacional por garantirem
a manutenção e a ampliação da infraestrutura laboratorial, a especialização dos pesquisadores e os recursos necessários aos mais relevantes projetos de PD&I.
Na área de Defesa, pelos motivos acima expostos, reforça-se mais ainda a importância do fomento da CT&I pelo Estado brasileiro, uma vez que seus

produtos finais são altamente complexos e, muitas
vezes, suas tecnologias são negadas aos países em
desenvolvimento, como as munições mais precisas,
equipamentos de comunicações dotados de recursos criptográficos, aviões de combate supersônicos
e furtivos, assim como de um submarino de propulsão nuclear.
Os temas de C&T e Comunicações são estratégicos
para o País – não só por trazerem relações direta com
o desenvolvimento, como também por terem grande
aderência com a questão da soberania. Nesse sentido,
como são tratados pela Força?
Além da necessidade de as Forças Armadas serem
equipadas de veículos e equipamentos com tecnologias atuais, as operações militares, sejam de adestramento ou de emprego real, não podem prescindir das
mais modernas comunicações, comando e controle, inteligência e vigilância, os quais permitem, pelo
acompanhamento da evolução da situação no campo
de batalha, tanto das próprias tropas, quanto das forças inimigas, a produção de informações relevantes e
oportunas para as decisões e expedições de ordens,
que consubstanciam o que, no domínio da doutrina militar, se conceitua no exercício do Comando.
Sua importância é tal que, desde 2009, o Exército
criou o Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército (CCOMGEX), que, segundo as diretrizes
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e planejamentos do órgão de direção geral do Exército,
o Estado-Maior do Exército (EME), planeja e executa a
logística, a capacitação, o adestramento e, sob a regência do Comando de Operações Terrestres (COTer), o emprego de suas capacidades operacionais, em proveito da
Força Terrestre.
Além disso, o Exército Brasileiro mantém, desde seus
primórdios, estruturas para a formação de engenheiros
militares, pesquisa básica e aplicada, produção e avaliação de sistemas e materiais de emprego militar.
Quando se fala em cooperação entre o Exército e
o MCTIC, como isso se traduz no aspecto prático? E
como pode ser incrementar a construção de projetos
conjuntos entre esses dois órgãos?
A cooperação entre o Exército e o MCTIC, no aspecto prático, se traduz na interação das Instituições de
Ciência e Tecnologia (ICTs) pertencentes ao Sistema
de Ciência, Tecnologia e Inovação do Exército, a saber:
Instituto Militar de Engenharia (IME), Centro Tecnológico do Exército (CTEx), Centro de Desenvolvimento
de Sistemas (CDS), Centro Integrado de Telemática do
Exército (CITEx), Comando de Comunicações e Guerra
Eletrônica (CCOMGEX), Centro de Defesa Cibernética
(CDCIBER), Diretoria do Serviço Geográfico (DSG), Centro de Instrução de Aviação do Exército (CIAvEx), Centro
de Instrução de Guerra na Selva (CIGS), dentre outros, e
os diversos Institutos de Pesquisa e Organizações Sociais
(OS) desse Ministério. Ocorre também mediante a celebração de Instrumentos de Parceria (memorandos de entendimento, acordos de cooperação técnica, termos de
execução descentralizada, convênios etc.) de suas Organizações Militares Diretamente Subordinadas (OMDS) e
os citados órgãos do MCTIC.
Um projeto de relevo do MCTIC foi o lançamento do
Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações
Estratégicas (SGDC), em parceria com o Ministério da
Defesa, e o uso compartilhado para comunicações civis e militares. Do ponto de vista do Exército, qual a
importância deste projeto e suas aplicações, e, tratando de uma maneira mais ampla – para além da Força –,
como o Sr. avalia seu papel para o País?
O SGDC é de vital importância para o cumprimento
das missões constitucionais do Exército Brasileiro, particularmente aquelas que demandam comunicações
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em tempo real, de voz, dados, imagens e vídeos, entre
os Centros de Operações dos Comandos Militares de
Área e os elementos destacados nos diversos rincões
de nosso território: dos Pelotões Especiais de Fronteira
até tropas de maior efetivo valor Batalhão/Regimento
ou seus escalões enquadrantes. Cumpre ressaltar sua
fundamental importância no escopo do Programa Estratégico do Exército do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron), destinado a coibir
atividades ilícitas na faixa de fronteira (contrabando
de armas e munições, narcotráfico, dentre outras), cujo
impacto na segurança dos cidadãos brasileiros se faz
sentir em todo o território nacional.
Na qualidade de comandante de uma das Forças Armadas, mas também de um servidor do País envolvido
com os temas da Ciência, da Pesquisa e da Tecnologia,
como avalia a participação do Exército Brasileiro na
evolução científico-tecnológica do nosso País?
A história demonstra a natural vocação do Exército
Brasileiro para o empreendedorismo, a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação (PD&I), em busca de soluções tecnológicas que atendam às necessidades conjunturais do País. O presente apresenta vivamente a
obtenção de capacidades, considerado o equilíbrio entre a aquisição, para atender às demandas operacionais
“mais urgentes”, e a pesquisa e o desenvolvimento, para
a absorção do conhecimento tecnológico e o fortalecimento da capacidade produtiva nacional. O foco no
resultado, o alinhamento à Concepção Estratégica do
Exército e a adequação dos processos internos às novas Instruções Gerais do Ciclo de Vida de Materiais de
Emprego Militar funcionam como norteadores. A atuação de forma integrada junto à indústria e à academia
por meio do SISDIA, na busca de tecnologias de ponta
para a Defesa com emprego dual, reforça o nosso papel catalisador. Merece destaque o acompanhamento
contínuo dos cenários prospectivos que indiquem novas
oportunidades de PD&I com o meio civil, contribuindo
para a ampliação e consolidação da BID. O futuro é promissor. Ainda que os recursos financeiros sejam escassos
e o efetivo de pessoal especializado seja insuficiente, é
preciso seguir em frente, sob o grave risco do aumento
substancial do gap tecnológico que impeça ou reduza a
capacidade operativa do Exército no cumprimento de
suas missões constitucionais.
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“PASSAR CONFIANCA FEZ CRESCER

A

A PRODUÇÃO CIENTÍFICA”,
DIZ DIRETOR DO CBPF
Dirigente de unidade de pesquisa afirma, contudo,
necessidade de mais recursos humanos

s unidades de pesquisas do MCTIC
deveriam desenvolver as ferramentas adequadas
para cada uma das áreas de atuação, de acordo com
padrões que nos coloquem em posição competitiva
com players internacionais. Essa opinião é do físico
Ronald Cintra Shellard, diretor do Centro Brasileiro
de Pesquisas Físicas (CBPF), ao debater a competitividade internacional do Brasil. Para ele, o calcanhar
de Aquiles da ciência brasileira é a pouca tradição
em desenvolver instrumentação científica, além do
número de profissionais nos institutos de pesquisa em comparação à quantidade de pesquisadores,
tecnologistas e técnicos nas universidades.
O pesquisador relata como ponto de atenção também a falta de recursos e o envelhecimento e encolhimento dos quadros de pessoal nas entidades científicas. Segundo o diretor do CBPF, o ideal seria de dois
profissionais na universidade para cada um em institutos de pesquisas. No Brasil, com estatísticas de 2012,
esta razão era 12 para 1.
Mesmo com essas dificuldades financeiras provocadas
pela crise econômica que o país enfrentou nos últimos
anos, Ronald Shellard, afirmou que a gestão do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
que teve à frente Gilberto Kassab foi bastante transparente em suas ações, o que induziu confiança nos diretores de institutos e permitiu cumprir os programas de
trabalho de forma adequada. O diretor do CBPF explica,
em entrevista a seguir, que, no último ano da gestão, o
apoio do Ministério foi fundamental para encerrar o ano
de 2018 com “excelente produção científica”.
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O CBPF é um polo formador de engenheiros e técnicos altamente capacitados e com experiência internacional muito acima da capacidade das universidades
brasileiras, por isso é reconhecido em outros países
pela sua excelência. A que se deve essa classificação?
O CBPF nasceu depois da Segunda Guerra Mundial,
quando com o advento do impacto da energia nuclear,
os países reconheceram o papel estruturante da ciência, inclusive como fomentadora do desenvolvimento
industrial. Fomos a primeira instituição voltada inteiramente para a pesquisa no País, tendo como foco a Física Nuclear. O grupo fundador do CBPF é um retrato do
quem é quem no País à época. Eram cientistas, intelectuais, industriais, militares e políticos. Inicialmente o
CBPF foi fundado como instituição privada, porém não
se sustentou nesta forma por muito tempo. O grupo
que fomentou a criação do CBPF acabou estimulando
a criação de outras instituições que foram importantes
na estruturação da ciência brasileira, como do CNPq,
da CNEN, do Impa, do LNCC, da Capes. Ao longo de sua
história, o CBPF recebeu a visita de cientistas ilustres
de todas as partes do mundo e parte significativa da
comunidade de físicos brasileiros em algum momento passou pelo Centro. Isto criou uma cultura de excelência que perdura até hoje. Os cientistas do CBPF
têm uma extensa rede de colaboradores espalhados
por todos os cantos do planeta. Esta excelência atraiu
também estudantes de todo o mundo e, mais particularmente, da América Latina.
Este fator, uma cultura de excelência, é essencial. Temos como referência nossos inúmeros parceiros inter-
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nacionais e um passado como inspiração. Por outro lado,
a cultura de servir à comunidade de física brasileira estabelece um mecanismo que nos permite fugir do corporativismo autorreferente.
O objetivo principal do CBPF é de fomentador da infraestrutura de ciência e tecnologia do País. O Centro
está conseguindo atingir essa meta? Por quê?
O CBPF é parte da infraestrutura de ciência e tecnologia do Brasil e tem como missão realizar pesquisa básica
de física e desenvolver suas aplicações. Evidentemente,
quando falamos em ciência básica, está implícita a noção
de que devemos ser competitivos internacionalmente,
atuando na frente dos desafios científicos, em colaboração e competição com parceiros pelo mundo todo.
Parte essencial de manter-se competitivo é também ter
uma boa capacidade para desenvolver instrumentação
científica e temos investido bastante em melhorar nossa capacidade nesta área. No entanto, este talvez seja o
calcanhar de Aquiles da ciência brasileira, ou seja, temos

pouca tradição em desenvolver instrumentação científica. Temos um imenso caminho pela frente em relação a
este tópico. Portanto, a resposta é que estamos longe de
fomentar a infraestrutura de ciência e tecnologia de forma adequada. Um dos principais desafios para as unidades de pesquisas do MCTIC deveria ser o de desenvolver
as ferramentas adequadas para cada uma das áreas de
atuação, de acordo com padrões que nos coloquem em
posição competitiva com colaboradores internacionais.
A propósito, uma parte significativa dos processos de
inovação dos países é derivada do desenvolvimento da
instrumentação científica, num sentido amplo, incluindo também, ferramentas de TI etc.
De que forma os institutos desenvolvem suas atividades com estrutura menor do que a necessária?
Como o Sr. avalia este cenário?
A infraestrutura dos institutos de pesquisas no Brasil é inadequada para o tamanho da economia brasileira, ou dos desafios científicos que tipicamente
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cabem aos governos abordarem. A melhor referência
para sentir a extensão do problema é comparar a relação entre o número de pesquisadores, tecnologistas
e técnicos nas universidades, e institutos de pesquisas. Nos países com um parque científico adequado,
esta razão tem equilíbrio; esta razão é de cerca de 2
para 1, ou seja, dois profissionais na universidade para
cada um em institutos de pesquisas. No Brasil, com
estatísticas de 2012, esta razão era 12 para 1, ou seja,
doze profissionais nas universidades para cada um nos
institutos de pesquisas. E não se pode dizer que há
excesso de profissionais nas universidades. Você vai
encontrar nessas estatísticas as razões do pouco impacto da ciência na inovação do país.
Em um de seus artigos, o Sr. propõe se fazer a seguinte pergunta: “O que o CBPF poderia ter feito com
recursos e pessoal adequados?”. O Sr. poderia nos dar
a resposta para esta questão?
Evidentemente não há uma resposta muito clara a
esta questão, mas tomando apenas problemas práticos em que já estamos envolvidos. Primeiro melhorar nossa capacidade de desenvolver instrumentação
científica, colaborando inclusive de forma muito mais
efetiva com os experimentos que envolvem grandes
colaborações científicas, como os do LHC, CERN, Auger, CTA, Dune e outros, como também nos experimentos locais, equipando melhor os nossos laboratórios. Poderíamos ter levado avante o projeto de uma
estação do CBPF no campus da Universidade Federal
do Pará, cujo objetivo era prover infraestrutura, em
particular, na área da nanotecnologia, para questões
locais, que vão de caracterização de minérios ao do
mapeamento da biodiversidade da região, com vistas
a gerar biofármacos. Outra área que poderia ter sido
de interesse seria a do estudo de viabilidade de gerar
uma indústria para desenvolvimento de aceleradores
para atuação no tratamento do câncer. São alguns dos
exemplos do que poderíamos fazer.
A restrição orçamentária adotada pelo Governo
Federal nos últimos anos tirou parte dos investimen-
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tos em ciência, pesquisa e inovações. Inclusive o Sr.
liderou um grupo que elaborou manifesto alertando
sobre o perigo do corte de verbas para a ciência. O
Ministério conseguiu reverter a situação e cumpriu
com seu planejamento orçamentário. Nesse aspecto,
como o Sr. qualifica a gestão do Ministério que terminou em 31 de dezembro?
Evidentemente, para uma atuação eficiente dos institutos, o elemento de previsibilidade é muito importante e já desde muitas gestões fazia bastante falta [esta
previsibilidade]. Na gestão que se encerrou, creio que a
palavra do ministro Kassab e do secretário executivo, Elton Santa Fé Zacarias, atuando com muita transparência,
tanto ao elencar as dificuldades de forma franca, como
no seu esforço explícito para cumprir o planejamento
orçamentário, induziram confiança nos diretores de
institutos e nos permitiram cumprir nosso programa de
trabalho de forma adequada. Na verdade, já no último
ano da gestão, o apoio do Ministério foi fundamental
para que encerrássemos o ano com excelente produção
científica. Portanto, creio ser muito apropriado afirmar
que a gestão que terminou há pouco foi bastante satisfatória, visto as dificuldades pelas quais passou o Governo
como um todo.
A criação da Diretoria de Gestão das Unidades de
Pesquisa e Organizações Sociais, a DPO, permitiu
maior aproximação dos institutos com o Ministério?
Certamente a DPO foi um bom elemento no contato
dos institutos com o Ministério. A escolha de pessoas com o perfil correto foi também muito importante.
Um fator importante que ajudou muito a melhorar a
relação dos institutos com o Ministério foi o fato de
que os diretores das unidades tomaram o hábito de discutir seus problemas de forma mais cooperativa, ajudando a própria DPO a encontrar soluções para nossos
problemas. Com isso, criou-se um diálogo mais produtivo com o Ministério. Mas, enfatizo, que foi essencial a
escolha de pessoas adequadas para dirigir a DPO, assim
como a disponibilidade do ministro e seus colaboradores imediatos para o diálogo, sempre que os problemas
exigiam sua presença.
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RECUPERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
DESAFIO CONTÍNUO AO QUAL A GESTÃO FEZ FRENTE
Mesmo com a crise econômica e dificuldades que
se apresentavam na área, com a queda acentuada de
investimentos ocorrida no governo anterior, consequente redução nas receitas da União e o ajuste
fiscal empreendido pelo Governo de forma linear
nas pastas, o Ministério já teve no primeiro ano de
gestão Kassab expressiva recuperação orçamentária.
No ano de 2016 apresentou inclusive orçamento reforçado, com todos os restos a pagar quitados. Além
disso, teve orçamento de 2017 superior ao do ano
anterior (R$ 5,2 bilhões).
Entre outras iniciativas, em 2016 o MCTIC obteve
recursos da Lei de Repatriação para assegurar projetos de Finep e CNPq, como bolsas de pesquisa cien-

tífica e financiamento a projetos de inovação. Em
2017, o MCTIC empenhou 99% dos recursos disponíveis em uma gestão marcada pelo bom uso orçamentário e boa aplicação de valores disponibilizados
pela equipe econômica. Em 2018, marcou sua gestão
pelo permanente diálogo com a equipe econômica e
entidades vinculadas, minorando cortes e ajustando
a efetivação de projetos à realidade orçamentária
decorrente do ajuste fiscal.
Além disso, como destacou o secretário executivo
Elton Santa Fé Zacarias, o Ministério tinha dívidas da
ordem de R$ 3,8 bilhões em maio de 2016 e “passou
o bastão” com contas organizadas, com um total de
restos a pagar de R$ 600 milhões
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CONSELHO NACIONAL DE

CIÊNCIA E TECNOLOGIA
VOLTOU A SE REUNIR APÓS 2 ANOS
A aproximação entre Governo e comunidades científica e acadêmica é uma grande necessidade para o
debate de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do setor – e o desenvolvimento das ações
governamentais no setor se beneficia do debate permanente, como afirmam rotineiramente atores de
ciência, tecnologia e inovação, inclusive aqueles que
participam desta publicação.
Com as dificuldades que a comunidade científica enfrentou em anos recentes e as demandas por
mais recursos e melhores condições para a prática
de pesquisa e desenvolvimento tecnológico no País,
uma das prioridades da gestão foi estreitar os laços
entre governo, comunidade científica e setor empresarial, por meio de instrumentos como o Conselho
Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT), que se reu-
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niu pela primeira vez durante a gestão em novembro
de 2016 no Palácio do Planalto. O encontro marcou a
retomada do CCT, que não acontecia desde junho de
2014. Além disso, o Ministério manteve laço estreito
com a comunidade em fóruns e eventos de discussão
científica, buscando o diálogo e a opinião de acadêmicos e pesquisadores.
O CCT é composto por 27 membros titulares, sendo
13 ministros, entre os quais os da Fazenda, Saúde e MCTIC, oito produtores e usuários de ciência e tecnologia,
e seis entidades representativas dos setores de ensino,
pesquisa, ciência e tecnologia.
O colegiado é dividido em comissões temáticas, em
temas como Capital Humano; Pesquisa e Infraestrutura; Tecnologia e Inovação; Cooperação Internacional; e
Assuntos Cibernéticos.
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RETOMADA TAMBÉM DA ORDEM

NACIONAL
DO MÉRITO CIENTÍFICO
Reconhecimento estava suspenso desde 2013

Também com a perspectiva de aproximação da comunidade científica, a gestão reestabeleceu o Prêmio
Ordem Nacional do Mérito Científico e a entrega de
Medalha Nacional do Mérito Científico, que estavam
parados desde 2013. Foram laureadas em 2018 personalidades nacionais e estrangeiras, além de pessoas jurídicas
que contribuíram para o desenvolvimento da ciência,
tecnologia e inovação no Brasil.
A Ordem Nacional do Mérito Científico foi instituída pelo Decreto nº 772/1993 e possui duas classes: comendador e grã-cruz. Já a Medalha Nacional do Mérito
Científico é destinada a pessoas jurídicas para premiar
serviço ou trabalho de relevância na área. Os indicados
podem ser sugeridos pelos membros do Conselho da
Ordem, pela Academia Brasileira de Ciências (ABC) e por
qualquer autoridade ligada à área de ciência, tecnologia

e inovação. Receberam reconhecimento personalidades de diversas áreas, como o matemático Artur Ávila,
ganhador da medalha Fields, e a cientista Celina Turchi,
considerada pela revista Nature uma das principais personalidades do mundo em 2016.
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RECONHECENDO OS

JOVENS CIENTISTAS
Pesquisadores brasileiros que desenvolveram soluções sobre o tema “Inovações para conservação da
natureza e transformação social” receberam em 2018
o “Prêmio Jovem Cientista”. Foram reconhecidas pesquisas de Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Sul,
Pará, São Paulo, Amazonas, Minas Gerais, Bahia e Ceará. Criado há 37 anos, o Prêmio tem o propósito de
incentivar a pesquisa e a inovação no País e é considerado um dos mais importantes reconhecimentos
aos cientistas brasileiros.
Entre os projetos contemplados estão um filme
plástico biodegradável feito com casca de maracujá capaz de substituir embalagens de mudas de
plantas, que geram grande quantidade de lixo na
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agricultura; uma pesquisa sobre como a percepção
da população sobre áreas preservadas na cidade do
Recife pode auxiliar na gestão das unidades de conservação e um estudo do impacto de um modelo de
conservação na Amazônia que recupera populações
de pirarucu e tem potencial para garantir às comunidades o equivalente a uma poupança bancária
avaliada em R$30 mil anuais.
A 29ª edição do Prêmio Jovem Cientista foi iniciativa do MCTIC, do CNPq, em parceria com a Fundação Roberto Marinho, Fundação Grupo Boticário de
Proteção à Natureza e Banco do Brasil, com apoio da
Embaixada do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte no Brasil.
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FNDCT – FUNDO DE FINANCIAMENTO
DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
GESTÃO DEFENDEU AJUSTES NO FINANCIAMENTO À PESQUISA
O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (FNDCT), criado em 1969, é um instrumento
financeiro de integração da ciência e tecnologia com a
política de desenvolvimento nacional.
A Financiadora de Inovação e Pesquisa, vinculada ao
MCTIC, é a Secretária Executiva do FNDCT e tem o objetivo de apoiar financeiramente programas e projetos
prioritários para o desenvolvimento científico e tecnológico do País, tendo por fonte de receita os incentivos
fiscais, empréstimos de instituições financeiras, contribuições e doações de entidades públicas e privadas.
As diversas ações que recebem apoio do FNDCT podem ser agrupadas em três categorias, conforme a finalidade de aplicação: fundos de C&T, fundos setoriais,
ação transversal e demais ações de apoio a instituições

de ciência e tecnologia (ICT); ações de apoio à inovação nas empresas; pesquisa e desenvolvimento (P&D)
nas organizações sociais (OS) vinculadas ao MCTIC; e
formação, capacitação e fixação de recursos humanos
qualificados para CT&I.
Esse instrumento, contudo, sofre continuamente com
contingenciamento de recursos quando da necessidade
de ajuste fiscal e recomposição nas contas por parte de
governos. A gestão Kassab defendeu mecanismos legais
para limitar o contingenciamento do FNDCT e levantou
este debate junto a parlamentares, além de ter defendido a transformação do Fundo em mecanismo “não financeiro”, o que dificultaria que fosse contingenciado.
Para isso, manteve diálogo também com entidades e associações de representantes da comunidade científica.
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FRANCILENE GARCIA

FÓRUM DE SECRETARIAS ESTADUAIS DE CT&I E O

SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA

O

Presidente da entidade entre 2015 e 2018
pontua aspectos de relação com o MCTIC

Fórum Nacional das Secretarias de Estado
para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação (Consecti) é uma importante entidade de apoio ao sistema
nacional de pesquisa científica e contribuinte na construção de políticas públicas do Ministério.
Francilene Garcia, presidente do órgão entre 2015 e
2018, que acompanhou o MCTIC desde a fusão das áreas de Comunicações e Ciência e Tecnologia, comenta
a relação da entidade com a pasta e ressalta iniciativas
adotadas na gestão.

O setor científico demanda intensiva articulação e
é notório que, para que exista evolução de pesquisas
e aprofundamento de projetos, o intercâmbio é muito
importante. Nesse sentido, qual o papel do Consecti e
como se dá sua articulação com o MCTIC?
O Fórum Nacional de Secretarias de Estado para
Assuntos de CT&I – Consecti, uma das entidades integrantes do SNCTI com assento no Conselho Nacional
de C&T (CCT), tem a missão de mobilizar e articular políticas públicas em prol da CTI e em sinergia com as estratégias estaduais e regionais de CT&I, sempre atento
à pactuação de melhores condições para a geração de
resultados com impacto no desenvolvimento dos estados e regiões. Neste sentido, o Consecti busca sempre
atuar em estreita parceria com o MCTIC e suas agências, qualificando a sua presença junto às instâncias de
governança e gestão do SNCTI, a exemplo do CCT, conselhos da Finep, CNPq, CGEE, RNP, institutos do MCTIC,
dentre outros.
Um fórum importante de discussão de políticas e
iniciativas para Ciência e Tecnologia é o Conselho Nacional de C&T. Com sua reinstalação, em que medida o
ambiente de C&T foi impactado?
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O CCT é a principal instância de Governança e Gestão das políticas públicas de CT&I no Brasil. A presença
qualificada e representativa de entes governamentais
(da União, de Estados e Municípios), acadêmicos, empresários e de agências de fomento, tem profunda influência nas decisões acerca de programas, investimentos
e resultados no âmbito do SNCTI, com repercussão na
trajetória de desenvolvimento sustentável do Brasil e
de suas regiões. A reinstalação do CCT, conduzida sob
a liderança do ministro Gilberto Kassab, foi oportuna e
fundamental para avanços estratégicos na ambiência de
CT&I do País – a exemplo da regulamentação do Marco
Legal de CT&I. Esta iniciativa viabilizou a retomada de
um espaço político e de diálogo determinante para os
avanços nas políticas de CT&I – essencial para o crescimento e a soberania do País.
No meio dos secretários de Ciência, Tecnologia e Inovação, qual é a avaliação quanto ao potencial que trouxe a regulamentação do Marco Legal de C&T? E quando
poderá trazer mais específicos à ciência brasileira?
Para o Consecti e seus membros – Secretários Estaduais de CT&I –, a regulamentação do Marco Legal de
CT&I, anunciada desde meados de 2011, legitima e desburocratiza as práticas de gestão, fomento e avaliação
essenciais às políticas públicas de CT&I. Da mesma forma que alavanca, em sintonia com a ambiência legal promovida pela União, os avanços nas legislações estaduais
e municipais – ora em andamento. A nova ambiência legal regulamentada trará impactos diretos nas iniciativas
em prol da solução de problemas críticos da Federação,
dos Estados e das cidades, pela via da aplicação de conhecimentos e tecnologias nos setores de saúde, educação, segurança alimentar, segurança hídrica, segurança
pública, inclusão produtiva, mobilidade urbana, dentre
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outros. O conjunto de normas traz ainda a promessa de
destravar a execução de projetos e acelerar o resultado
de pesquisas, de forma a alavancar um aumento na receita das ICTs – que se ressentem da escassez de investimentos para uma sustentação ativa e dinâmica em sua
área de atuação. O novo Marco Legal apresenta um modelo mais eficiente para os investimentos estratégicos
e portadores de futuro, sem desconsiderar a presença
do setor público. Este avanço certamente legitima e incentiva uma maior mobilização da sociedade em torno
da ciência brasileira, que precisa ser enxergada e continuamente aperfeiçoada como alavanca principal para o
desenvolvimento sustentável, insumo para a geração de
recursos e maior eficiência para o País.
Como avalia o temor expressado pela comunidade
científica quanto aos riscos provocados pela limitação
de recursos para o desenvolvimento da ciência e da
pesquisa no País? E que ações podem ser empreendidas para se evitá-los?
A descontinuidade nos investimentos públicos em
prol de políticas de CT&I, oriunda de contingenciamentos e cortes orçamentários, vem gerando profundas perdas para os avanços e impactos viabilizados pela Ciência Brasileira. O Brasil padece com a perda de cérebros
para outros países, sucateamento de infraestruturas de
PD&I, perda de sinergia das redes de pesquisa junto às
problemáticas regionais e nacionais – ocasionando crescentemente a perda de soberania do
País em áreas estratégicas para o seu
desenvolvimento, retrocessos na economia com a perda de eficiência e competividade – dentre outros. Agrava-se
ainda com a desmobilização e redução
de investimentos, públicos ou privados,
destinados pelos Estados, Municípios
ou Empresas como parte de iniciativas
casadas incentivadas por programas interrompidos no âmbito do Governo Federal. É um cenário de desmonte.
A sociedade brasileira, em suas mais
diversas e plurais instâncias de representação, precisa repensar o modelo
de desenvolvimento do País. O Brasil
possui vasta riqueza baseada em recur-

sos naturais, detém conhecimento em diversas áreas
de interesse para lidar com os desafios do século XXI,
segue aperfeiçoando seu ambiente político democrático, condições essenciais para se construir uma rota de
desenvolvimento economicamente mais dinâmica e
socialmente mais justa. Investir em educação, ciência,
tecnologia e inovação é uma escolha desafiadora para
qualquer nação – mas é a única capaz de transformar e
gerar melhores condições de vida para a população em
sintonia com a geração de riquezas.
Que leitura a Sra. faz da gestão Kassab no MCTIC
do ponto de vista do enfrentamento a restrições orçamentárias e deficiência de recursos para o setor de
ciência, tecnologia e inovação?
O ministro Gilberto Kassab, em seu período de gestão
junto ao MCTIC, foi hábil articulador e mediador para a
intensa agenda mobilizadora junto ao Congresso, com
a presença de instâncias do Governo Federal e de entes representativos da sociedade brasileira com foco na
busca de soluções para o enfrentamento das restrições
orçamentárias para CT&I. Alguns do Projetos de Lei ora
em discussão no Congresso foram articulados pelo ministro Kassab e sua equipe. A convocação do CCT, em
duas ocasiões, com a presença da Presidência da República e de vários ministros, também trouxe retorno na
reavaliação de cortes orçamentários junto ao MCTIC e
suas agências.
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BANDA LARGA BARATA

G

EM LOCAIS DESASSISTIDOS, EM ESCOLAS
E POSTOS DE SAÚDE
Dirigente da Telebras trata do Programa Internet para Todos
e pontua aspectos do seu seguimento

raças ao SGDC e sua estrutura operacional,
a cargo do Ministério da Defesa e da Telebras, empresa
vinculada ao MCTIC, torna-se possível o Programa Internet para Todos, que vai permitir levar internet banda
larga a todo o território nacional, com conexão em alta
velocidade em residências, a baixo custo, onde hoje não
há prestação de serviço de internet ou onde a conexão
é de baixa qualidade. São cerca de 53 milhões de brasileiros com esta demanda.
Um dos grandes méritos do programa, porém, é permitir a conexão em escolas e unidades de saúde situadas
em áreas remotas à rede mundial de computadores, interligando suas operações ao restante do país, conectando populações e serviços públicos, e trazendo esses
serviços ao século 21 a milhares de escolas e 15 mil hospitais e postos de saúde.
O programa opera por meio de parceria entre a Telebras e empresa de serviços de comunicação que assegura a banda larga em todo o território nacional, além do
cadastramento de provedores regionais para os serviços
de internet residencial. Os municípios cadastram junto
ao Ministério áreas que não têm cobertura de banda larga ou têm cobertura deficiente, e, a partir daí, são instaladas antenas para a distribuição do sinal. Até o início
de 2019, mais de 4 mil dos cerca de 5,5 mil municípios
brasileiros se cadastraram no programa.
Além de oferecer banda larga para saúde, educação e uso residencial, o satélite tem uma “banda”
(faixa de distribuição de sinal) de uso exclusivo militar, para aperfeiçoar as comunicações estratégicas,
vigilância de fronteiras, combate ao narcotráfico,
entre diversas outras aplicações.
Foram grandes os desafios para se colocar em órbita o
SGDC e dar início ao programa. Na entrevista a seguir, o
engenheiro eletrônico e de telecomunicações graduado
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pela Universidade de Brasília (UnB) Jarbas Valente, presidente da estatal quando do lançamento do programa,
descreve esses desafios, sob seus aspectos técnicos, e
destaca os ganhos para o País.
De forma geral, como o Sr. qualifica o trabalho
desenvolvido pela Telebras nesses últimos dois
anos? Quais foram os grandes desafios que a empresa atravessou?
Quando chegamos à Telebras, encontramos uma empresa com enorme potencial, com muitos projetos que
teriam impacto não só sobre os resultados da empresa,
mas sobretudo com importância excepcional para o Estado brasileiro e para a sociedade nacional. Com muito
trabalho, dedicação e paixão por esse potencial, conseguimos concretizar diversos objetivos, dos quais podemos destacar o lançamento com total êxito do Satélite
Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), a concretização dos Centros de Operações
Espaciais (CopEs) e das gateways (unidades em solo que
asseguram a distribuição do sinal em banda larga), a definição de um plano de negócios e de parceria estratégica
com a ViaSat que garantissem a viabilidade econômico-financeira do SGDC, o qual, ao mesmo tempo, atendesse, em sua completude, as aspirações nacionais em segurança e inclusão digital, bem como os desenvolvimentos
necessários para que a Telebras se adaptasse ao novo
cenário iniciado pela Lei das Estatais (Lei nº 13.303, 30
de junho de 2016), ressaltando-se, nesse âmbito, a criação da Diretoria de Governança, o desenvolvimento do
Regulamento de Licitações e Contratos da Telebras, e a
atualização do Regimento Interno da empresa.
Nossa estratégia de mercado foi fundamentada em
manter o atendimento aos provedores regionais, de
modo a massificar o acesso à banda larga e reduzir os
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preços de mercado em várias regiões do território nacional, como também cumprir o papel da Telebras de
implementar a rede privativa de comunicação da administração pública federal, conforme estava previsto
no Decreto nº 7.175 de 2010 e como está mantido, sem
qualquer modificação, no Decreto nº 9.612, de 2018.
Nesse âmbito, iniciamos a prestação de serviços a diversos órgãos federais, como ABIN (Agência Brasileira
de Inteligência), ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), ANTT (Agência Nacional de Transportes
Terrestres), Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social), Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas, IBAMA, ICMBio (Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade), Ministério
da Justiça e Ministério do Trabalho.
Os resultados não tardaram a evidenciar. Partindo de
um faturamento de R$ 80,35 milhões em 2016, fechamos
2017 com um faturamento de R$ 99,64 milhões (crescimento de 24%) e esperamos ter fechado os números de
2018 com a marca de crescimento de mais de 100%, tudo
isso em um período de crise econômica no Brasil e de
queda nos preços dos serviços de telecomunicações no
mercado nacional e internacional. Nesse aspecto, deve-se registrar que os resultados só não foram ainda mais
impressionantes em 2018 em virtude da litigância de empresas concorrentes contra a parceria estratégica firmada pela Telebras com a Viasat, que se arrastou ao longo
de todo esse ano e atrasou a instalação e o faturamento
dos circuitos satelitais. Outro resultado importante foi a
realização do processo de aumento de capital da companhia, que se arrastava há anos e foi concretizado no final de 2017, passando o capital social de R$ 263 milhões
para R$ 1,6 bilhões. A Telebras possui, adicionalmente,
recursos a capitalizar, em aportes da União Federal, no
valor de R$ 1,3 bilhão, abrindo a perspectiva para 2019
com um capital social de R$ 2,9 bilhões.
A respeito da parceria com a ViaSat, cabe destacar
que se tratou de uma iniciativa inovadora na gestão
pública, com a utilização dos requisitos legais contidos na Lei das Estatais, tendo sido avalizada pelo Tribunal de Contas da União e constituindo-se em jurisprudência na corte de contas.
Adicionalmente, durante nossa gestão, foram criados
os projetos de produtos estratégicos de Estado, com
foco em segurança e confiabilidade das comunicações

da administração pública, em três frentes: criptografia
de Estado, hospedagem segura com tecnologias de ponta em áreas de alta segurança (nosso COPE em Brasília,
por exemplo, conta com certificação de classificação
Tier IV e está em área militar) e rede de comunicações
das forças de segurança pública e forças armadas através
de frequência específica de transmissão via rádio.
Portanto, a Telebras deixou de ser apenas uma empresa com grande potencial para se tornar uma empresa seguindo o caminho para ser um órgão imprescindível para
a defesa nacional, para a melhoria da segurança pública
e para uma efetiva inclusão digital, com a concretização
de seus projetos e vitórias consistentes frente aos desafios e obstáculos encontrados. Com todos esses resultados, a Telebras muda de patamar, passando a ser uma
estatal de grande porte, aumentando sobre a empresa as
exigências de gestão e governança de sua estrutura perante os órgãos de controle, assegurando um futuro ainda mais transparente e íntegro, sempre em atendimento
ao interesse público e de segurança nacional.
O grande projeto da empresa foi o desenvolvimento
e lançamento do Satélite Geoestacionário de Defesa e
Comunicações Estratégicas. Pode delimitar um pouco
esse projeto em termos de alcance, de objetivos e resultados a trazer?
O SGDC é o único satélite em Banda Ka que cobre
100% do território nacional sem nenhum “ponto cego”,

JARBAS VALENTE
no qual falte cobertura, incluindo Fernando de Noronha
e 200 milhas náuticas na região da Amazônia Azul. O
SGDC também opera em Banda X, em atendimento à
demanda do Ministério da Defesa, de uso exclusivo das
Forças Armadas. Essa banda de defesa tem cobertura
para toda a América do Sul, grande parte dos Oceanos
Pacífico e Atlântico, chegando até Portugal e Estados
Unidos, inclusive Antártida, sendo o único satélite em
operação com essa cobertura. As duas bandas do SGDC
resumem os dois objetivos principais do projeto: inclusão digital e segurança nacional.
No objetivo de inclusão digital, embora tenhamos enfrentado uma batalha judicial durante o ano de 2018 que
atrasou muitos atendimentos, o SGDC vai mudar a vida
de muitas pessoas.
Por que o acesso à banda larga no Brasil é uma grande necessidade? Por que prover essa infraestrutura
pode ser um serviço oferecido com o suporte da Telebras e do MCTIC?
O acesso à banda larga significa a democratização do
conhecimento e do acesso a serviços públicos e privados. Com uma conexão de alta velocidade, todo cidadão tem acesso a cursos de idiomas, cursos técnicos,
graduações a distância, pós-graduações a distância, cursos livres, serviços de governo eletrônico, lojas virtuais,
filmes, séries, noticiários, documentários, redes sociais,
livros digitais, serviços de defesa do consumidor, grupos
de apoio a pessoas com necessidades especiais, entre
muitos outros conteúdos de primeira importância. Adicionalmente, o cidadão com banda larga pode desenvolver atividades profissionais, comercializando produtos, oferecendo serviços online, conhecendo melhor seu
mercado consumidor, estabelecendo ligações sociais
com outros profissionais e influenciadores em suas respectivas áreas, e também buscar novas oportunidades
de emprego, dentre tantas outras possibilidades.
O Brasil e todo o mundo estão se tornando cada vez
mais digitais. A disseminação da banda larga é uma verdadeira revolução, que torna o mundo mais rápido, mais
acessível, mais igualitário. Não ter acesso à banda larga
significa uma exclusão completa de todo esse desenvolvimento tecnológico e social. Não é à toa que um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), já em 2011,
classificou o acesso à internet como direito humano.
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Segundo a pesquisa TIC Domicílios sobre o ano de
2017, apenas 61% dos lares brasileiros possuem banda
larga disponível. Nesse aspecto, as grandes operadoras
privadas, sobretudo de capital estrangeiro, não se dispuseram a enfrentar o desafio de atender a áreas menos desenvolvidas do território nacional, causando uma
conjuntura de exclusão digital. A Telebras, com o SGDC
e também com sua rede terrestre, bem como com os
projetos do MCTIC, é a única operadora que está disseminando a banda larga para 100% do território nacional,
garantindo a inclusão digital e o desenvolvimento econômico-social de muitas populações esquecidas pelo
interesse puramente na lucratividade.
Com o SGDC em órbita e operacional, o País ganha
o Programa Internet para Todos. Qual o significado
desse programa? Como foi levado adiante, tanto pelo
MCTIC como pela Telebras?
O Programa Internet para Todos objetiva a massificação do acesso à internet com fins de democratização do
acesso aos recursos que a rede mundial de computadores oferece, dentre os quais destacamos aqueles educacionais de primeira qualidade, utilizados nas melhores
escolas nacionais e mesmo internacionais. A escolha
dos locais para as atividades de ativação de circuitos de
banda larga se baseia em elementos que os tornem desinteressantes para a iniciativa privada, seja pela baixa
densidade populacional, seja pela baixa renda per capita. O programa é administrado pelo MCTIC e a Telebras
se apresentou como a primeira operadora a se cadastrar
com a possibilidade de atendimento a qualquer ponto
do território nacional a preços competitivos, sobretudo
sem necessidade de construção de redes de acesso, em
virtude da abrangência nacional do SGDC.
Houve discussão e questionamento quanto ao papel
da Telebras na operação do satélite. Que avaliação o
Sr. faz dessas discussões?
Os questionamentos se deram levando em consideração princípios da Lei nº 8.666 de 1993 e sua aplicação na administração pública direta. Todavia, a Telebras,
como empresa estatal federal de economia mista, deve
observar a Lei das Estatais (Lei nº 13.303, de 30 de junho
de 2016) e, mesmo anteriormente a essa lei, as estatais
contavam com jurisprudência consolidada do Tribunal
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de Contas da União (TCU) para dispensar a licitação em
contratações relacionadas à sua atividade-fim. A Lei das
Estatais, por sua vez, prevê o afastamento das regras de
licitação para a formação de parcerias estratégicas (Artigo 28, parágrafo 3º, II), constituindo uma forma de as
estatais trabalharem de maneira colaborativa com a iniciativa privada, buscando sinergia e melhorando o ambiente competitivo e os ganhos sociais do País.
As recentes decisões em tribunais e, destacamos, também do TCU, corretamente, observam as disposições da
Lei das Estatais e confirmam que a parceria estratégica
entre a Telebras e a ViaSat foi promovida dentro da mais
estrita legalidade.
Vencido esse desafio, com origem na novidade da Lei
das Estatais, a Telebras segue com confiança seu caminho para a inclusão digital e atendimento das Forças
Armadas com o SGDC. O acúmulo de experiências do
primeiro ano de operação trouxe maior engajamento de
nossos colaboradores, ávidos por um ano de 2019 com
muitas ativações, com muitos cidadãos tendo acesso
inédito à internet.
Como o Sr. qualifica o trabalho empreendido pela
gestão do MCTIC encerrada em dezembro, no sentido
de fazer com que o SGDC fosse à órbita e o Programa
Internet para Todos fosse adiante?
Sem o empenho e a determinação do ministro Gilberto Kassab e de todos do MCTIC nesse período, bem
como o apoio, em todas as fases do projeto, do Ministério da Defesa, das Forças Armadas e da Presidência da
República, teria sido impossível realizar esse trabalho
grandioso, de alta disponibilidade operacional e abrangência de atendimento, que garantem comunicações
estratégicas com segurança, resiliência e confiabilidade,
envolvendo, para sua efetivação, dezenas de licitações,
milhões em investimentos e muitas batalhas no âmbito
político para garantir os recursos e as prioridades para o
êxito do programa.
De uma forma resumida, poderia apresentar os
grandes eixos de operação do SGDC? O Internet
para Todos, o emprego nas unidades de saúde e unidades escolares, o Gesac – Governo Eletrônico, e
também o uso da faixa para comunicações militares
pelo Ministério da Defesa?

O SGDC possui duas grandes vertentes: a primeira é a
defesa nacional, provendo Banda X de uso exclusivo das
Forças Armadas, por contratação da Telebras pelo Ministério da Defesa, com cobertura de todo o território
nacional, qualidade, segurança e disponibilidade, tudo
isso através de satélite soberano brasileiro. A segunda
vertente, através da Banda Ka, é a massificação da banda larga, que beneficia a população brasileira como um
todo, sobretudo regiões com pouca ou nenhuma cobertura, valendo-se, destacamos, do maior programa de inclusão digital brasileiro, o Internet para Todos, aliado ao
programa Governo Eletrônico - Serviço de Atendimento
ao Cidadão, o Gesac, que também leva gratuitamente,
através do MCTIC, conexão à internet de alta velocidade
para as escolas, postos de saúde, aldeias indígenas, postos de segurança pública em regiões de fronteira, dentre
tantos outros pontos de interesse coletivo.
Quando o SGDC foi colocado em órbita, muito se
falou sobre o ganho para a indústria aeroespacial. Em
termos de avanço e transferência de tecnologia para o
País, qual a relevância desse projeto?
O SGDC teve êxito também no objetivo de transferência de tecnologia e conhecimento técnico para o Brasil.
Através do projeto, foram qualificados mais de 60 engenheiros de diversas entidades brasileiras, tais como Forças Armadas, Telebras, Instituto de Pesquisas Espaciais,
Agência Espacial Brasileira (AEB), Visiona e empresas fabricantes de peças do setor aeroespacial brasileiro.
Adicionalmente ao sistema satelital, o Projeto SGDC
contempla ainda duas vertentes: o Plano de Absorção
de Tecnologia (TAP) e o Plano de Transferência de Tecnologia (TTP). O TAP foi responsável pela capacitação de
cerca de sessenta novos profissionais na área de satélite,
cobrindo vários tópicos, como fabricação, processos de
testes e de operação de satélites. Esse número representa
quase o dobro de profissionais especializados existentes
no Brasil à época de contratação do projeto. O TTP, por
sua vez, é um plano dedicado à indústria satelital brasileira, cujos temas de projetos previstos abarcam a absorção
de tecnologia em áreas estratégicas e os resultados poderão ser usados em projetos nacionais e internacionais,
integrando a cadeia internacional de fornecimento de
partes e peças para satélite. Hoje temos seis empresas
engajadas nesse projeto, recebendo tecnologia de ponta.
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A esse respeito, cabe destacar a importância da Visiona, joint venture entre a Embraer Defesa e a Telebras,
voltada para a integração de sistemas espaciais. A Visiona garante o desenvolvimento de conhecimento, produção e gestão de programas envolvendo satélites, em
território brasileiro, sendo a sua criação um marco na
transferência de tecnologia e de estabelecimento de conhecimentos técnicos e de desenvolvimento, alinhados
ao que há de mais recente no âmbito satelital.
Resumidamente, há toda uma estrutura operacional embutida no projeto, composta pelas “gateways”
e CopEs. Poderia apresentar rapidamente como é essa
operação, de forma que seja de compreensão para o
leigo, explicando como o sinal de internet banda larga
vai chegar a cada local do País?
O SGDC é o único satélite operado e controlado por
uma empresa 100% brasileira, apenas por brasileiros. Os
Centros de Operações Espaciais da Telebras, os CopEs,
localizados no Rio de Janeiro e em Brasília, são responsáveis por esse controle. As gateways, por sua vez, são
responsáveis por realizar a comunicação entre o satélite
e as compactas antenas parabólicas que serão instaladas por todo o território nacional. Nenhum satélite hoje
possui essa cobertura completa em Banda Ka, como
também nenhum outro satélite possui a mesma capacidade de atendimento, que era maior que a capacidade
de todos os outros satélites que atendiam o território
nacional à época do lançamento.
A operação é dividida em duas equipes: uma voltada
para manter o satélite em sua posição correta, em órbita, através da análise de informações enviadas pelo satélite e o uso de comandos para as movimentações que
propiciem as correções devidas, e uma segunda equipe,
responsável pela prestação do serviço e, portanto, pela
saúde da carga útil (Banda Ka e Banda X). São vários sistemas interagindo de forma sinérgica para garantir que o
satélite esteja sempre na sua posição para prestação de
serviços e que asseguram o devido aprovisionamento e
monitoração dos parâmetros importantes da carga útil
(frequência e potência das portadoras, ocupação dos
feixes, dentre outros aspectos).
Pelo lado do usuário dos serviços oferecidos pelo satélite, há a instalação da VSAT (antena parabólica) para
a qual se atribui uma frequência, uma potência e uma
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largura de banda, entre outros parâmetros atribuídos
a esse conjunto, para garantir que a comunicação seja
realizada com qualidade. Cada VSAT se comunica com
a gateway responsável para a cobertura do SGDC na
área na qual a antena está instalada. Ao receber o sinal
VSAT, a gateway faz seu direcionamento para a internet, seguindo as solicitações do usuário. Em resposta, a
gateway recebe da internet as informações solicitadas
pelo usuário e, através do satélite, devolve essas informações à VSAT correspondente.
Qual é a sua visão para o futuro da Telebras?
Tendo a Telebras superado sua situação de startup
e transformado seus enormes potenciais em realidade, não há dúvida de que a empresa atingirá o ponto
de equilíbrio muito rapidamente, provavelmente já em
2019, destacando-se, nesse aspecto, as ativações de pontos de atendimento em banda larga através do SGDC.
Adicionalmente, a Telebras está avançada no lançamento de produtos de comunicações seguras para o Estado,
com o desenvolvimento de produtos exclusivos, a serem fornecidos pela estatal a vários entes interessados
da administração pública. Essas duas frentes de atuação
(atendimento via satélite a 100% do território nacional
e soluções de segurança de comunicações) não deixam
dúvidas de que a Telebras é uma empresa única, importante e estratégica para a administração pública, não devendo ser extinta ou privatizada.
A Telebras é a empresa que garante que nenhum ponto
do território nacional ficará sem conexão em banda larga e que garantirá que as comunicações de Estado sejam
feitas e geridas em ambiente seguro, com criptografia
e soluções tecnológicas únicas, com desenvolvimento e
gestão por brasileiros. Ademais, sendo a Telebras uma
empresa estatal, evita-se o conflito de agência na prestação de serviços ao Estado, já que a Telebras não atende
a interesses privados, tampouco a interesses de nações
estrangeiras. Nesse aspecto, destaca-se que a Telebras é
a única operadora neutra que pode, também em virtude
dessa característica, integrar as comunicações de Estado
dos órgãos de segurança pública na faixa de 700 MHz.
Em resumo: o futuro da Telebras é sustentável e singular,
com grandes resultados que serão seguramente atingidos
e com seu definitivo estabelecimento como empresa estratégica imprescindível para o Estado e para a sociedade.
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SATÉLITE GEOESTACIONÁRIO E O PROGRAMA

INTERNET PARA TODOS

Um dos grandes marcos da gestão foi o lançamento
do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações
Estratégicas (SGDC). Primeiro equipamento geoestacionário brasileiro de uso civil e militar, com 5,8 toneladas
e 5 metros de altura, o artefato está posicionado a uma
distância de 36 mil quilômetros da superfície da Terra,
cobrindo todo o território nacional e parte do Oceano
Atlântico. Com prazo de operação de 18 anos, o equipamento foi colocado em órbita no dia 4 de maio de
2017 a partir da base de Kourou, na Guiana Francesa, e
envolveu investimentos de cerca de R$ 3 bilhões. É este
equipamento e sua estrutura em solo que permitem a
execução do Programa Internet para Todos, para levar
acesso a banda larga a todo o território nacional.
Adquirido pela Telebras, o satélite possui uma Banda
Ka, utilizada para comunicações estratégicas do governo
e para ampliar a oferta de banda larga no país, especialmente nas áreas remotas; e uma Banda X, que corresponde a 30% da capacidade do satélite, de uso exclusivo
das Forças Armadas. Sua capacidade operacional é superior à de todos os satélites de distribuição de internet
hoje em operação na órbita do Brasil.
A aquisição do satélite ocorreu por meio de concorrência internacional, via contrato com a Visiona, uma
joint venture criada pela Telebras e pela Embraer. A criação da Visiona, em 2012, corresponde a uma das ações
consideradas prioritárias do Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE) para atender aos objetivos e às
diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento das
Atividades Espaciais (PNDAE) e da Estratégia Nacional de
Defesa (END). A participação de um grupo de engenheiros da Agência Espacial Brasileira (AEB) na construção
do SGDC permitiu que o Brasil absorvesse tecnologia de

ponta empregada na indústria aeroespacial. Além disso,
o time da AEB também deu importantes contribuições
para a montagem do equipamento. O resultado dessa
troca é o fortalecimento do setor espacial brasileiro.
Os dados emitidos e recebidos pelo satélite são
acompanhados pelo Comando de Operações Aeroespaciais (Comae), em Brasília (DF), e pela Estação de Rádio
da Marinha, no Rio de Janeiro (RJ), onde trabalham profissionais das Forças Armadas e da Telebras.
O Internet para Todos é iniciativa do MCTIC que vai
levar conectividade a milhares de localidades brasileiras que ainda não contam com acesso à internet. O
mesmo serviço será utilizado para garantir a conexão
de milhares de escolas por meio do Programa Educação Conect@da, do Ministério da Educação, e de 15
mil hospitais e postos de saúde em convênio com o
Ministério da Saúde.
A projeção é que sejam produzidos mais dois satélites de comunicações da classe do SGDC – previstos
para irem ao espaço num intervalo de cinco anos entre
eles. O conhecimento e as tecnologias adquiridos no
processo de construção do SGDC, por meio dos acordos de absorção e transferência de tecnologia firmados, servirão também para alavancar o programa brasileiro de desenvolvimento de satélites.
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Complexa estrutura em solo
O SGDC opera a partir de Centros de Operações Espaciais, complexas unidades que garantem o funcionamento, a operação e os serviços prestados pelo SGDC.
O Centro de Brasília, inaugurado em 17 de dezembro de
2018, fica localizado numa área de 15 mil metros quadrados, na base da Força Aérea Brasileira. É integrado a uma
rede de “gateways”, estações de segmento no solo do satélite que distribuem o sinal de internet aos clientes, instaladas em Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis,
Campo Grande (MS) e Salvador (BA). Em 19 de novembro de 2018, foi entregue no Rio de Janeiro o Centro de
Operações Espaciais (Cope-S) para atuar como backup
da unidade localizada na capital federal.

Benefícios do Satélite
Agronegócio – Cerca de 400 mil grandes e médias
propriedades rurais produtivas poderão contar com o
serviço de satélite para infraestrutura e ampliação do
uso de tecnologias de agricultura de precisão.
Amazônia Azul – Plataformas petrolíferas, centros
de pesquisas e defesa localizados em ilhas ao longo
das 200 milhas náuticas terão ampla possibilidade de
conectividade.
Cidades Inteligentes – Tornará mais fácil a conexão
de dispositivos inteligentes à nuvem (IoT e M2M) de

forma isonômica em cada ponto do território nacional,
viabilizando a criação de Cidades Inteligentes em todos
os 5.570 municípios brasileiros.
Educação – Viabilizará alta conectividade de diversas
Instituições de Ensino Superior (IES) localizadas no interior do país e cerca de 28 mil escolas de níveis básico e
médio em área rural já dotadas de infraestrutura.
Interiorização da Economia – As indústrias situadas
no interior ou regiões periféricas às grandes capitais
passarão a contar com alta capacidade de infraestrutura
de comunicação.
Massificação de acesso à internet – Com cobertura
em 100% do país, o satélite será uma ótima oportunidade para as operadoras de celular potencializarem seu
“backhaul” (rede de telecomunicações) e o atendimento
a clientes com as tecnologias 3G, 4G e, futuramente, 5G.
Mineração – Essas indústrias, com alto potencial econômico e geralmente localizadas em áreas remotas, poderão contar com infraestrutura de comunicação necessária para o avanço de seus negócios e do setor.
Monitoramento e previsão de eventos naturais –
Além de serviços de acesso à internet, órgãos que atuam
na prevenção do impacto de desastres naturais poderão conectar sensores de monitoramento ambiental que
são utilizados para produzir informações que permitam
a elaboração de alertas, a prevenção e a redução dos
impactos ambientais, sociais e econômicos decorrentes
de eventos naturais extremos.
Parceria com pequenos e médios provedores – Permitirá que a Telebras promova parcerias com pequenos
e médios provedores de internet (ISPs, Internet Service
Provider) para venda de conexão à internet e, consequentemente, contribuirá para o desenvolvimento das
regiões mais carentes, possibilitando a inclusão de novos cidadãos na internet no território nacional.
Maior segurança nas rodovias – Oportunidade de conectar todos os postos de fiscalização nas rodovias brasileiras, permitindo que o acesso em tempo real amplie
os sistemas de controle e monitoramento de eventos
nas estradas.
Saúde pública e gestão hospitalar – Permitirá que
hospitais e áreas de saúde de municípios remotos no País
tenham acesso às aplicações de saúde pública e gestão
hospitalar amplamente utilizadas em grandes centros.

Segurança Nacional – Além da capacidade exclusiva
para as Forças Armadas na banda X, o satélite poderá
oferecer cobertura integral de fiscalização nas fronteiras brasileiras, inclusive das unidades remotas militares, pela Banda Ka.
Serviços de cidadania – Em parceria com outros
órgãos da administração pública, ficará facilitado o
acesso à internet, em cada recanto do país, para maior
facilidade de operação da Receita Federal, emissão de
passaportes, previdência privada e outros serviços.
Sistema bancário – Tornará viável soluções de
conectividade para os bancos e os respectivos terminais de autoatendimento em todo o território
nacional.

Programa Internet para Todos:
o acesso à rede é um direito do cidadão
Programa possibilitado pelo SGDC, o Internet
para Todos vai garantir conectividade a milhares
de localidades que não contam com acesso à internet de banda larga. Levará diretamente à população atualmente desatendida (cerca de 53 milhões
de brasileiros), permitindo a oportunidade de contratar os serviços em condições justas e razoáveis,
abaixo dos valores praticados atualmente pelo
mercado. Cabe às prefeituras indicar as localidades
passíveis de atendimento e definir a infraestrutura
básica e as condições necessárias para a instalação
da antena e dos equipamentos.
Até o início de 2019, mais de 4 mil municípios brasileiros haviam se inscrito no programa. Todos os municípios
brasileiros são elegíveis para participar e o Ministério fez
extenso trabalho de apresentação do programa junto
às prefeituras. Além de garantir a segurança da área, as
prefeituras também arcam com as despesas de energia

elétrica que os equipamentos vão consumir. O Internet
para Todos não oferece gratuitamente a conexão à população, mas a preços reduzidos. Acesso à banda larga
em todo o território nacional, a baixo custo, possibilitada por um equipamento de última geração.
Gesac: Programa de Governo Eletrônico
O Programa Governo Eletrônico – Serviço de Atendimento ao Cidadão (Gesac) oferece gratuitamente conexão à internet em banda larga a telecentros, escolas,
unidades de saúde, aldeias indígenas, postos de fronteira e quilombos.
É direcionado, prioritariamente, a comunidades em
estado de vulnerabilidade social ou que não têm outro
meio de serem inseridas no mundo das tecnologias da
informação e comunicação. Atualmente estão contratadas 6.898 conexões.
Em 2018, o programa teve ampliação, passando a ser
atendido pelo SGDC, e se tornou a base do Programa
Internet para Todos. Passam a ter prioridade escolas rurais, unidades de fronteira do Exército, unidades básicas de saúde em localidades rurais, quilombos e aldeias
indígenas. Posteriormente, também serão beneficiadas
unidades de atenção à saúde indígena e postos da Polícia Rodoviária Federal.

J

EVOLUÇÃO DA TELEBRAS E APOIO AO

CONHECIMENTO ADQUIRIDO PERMITIRÁ

OPERAÇÃO DE NOVOS SATÉLITES
Ex-ministro da Defesa, diretor de Itaipu a partir de 2019,
general Luna e Silva fala sobre o SGDC

oaquim Silva e Luna, general de Exército, é
pós-graduado em Política, Estratégia e Alta Administração do Exército e em Projetos e Análise de Sistemas,
com mestrado e doutorado em Ciências Militares. A carreira na Força passou pelo comando da 16ª Brigada de
Infantaria de Selva, chefia do Estado-Maior do Exército
e em 2018 envolveu o posto de ministro da Defesa.
No período, destaca o general, a pasta desenvolveu
estreita cooperação com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Ao longo de sua
gestão foi dado seguimento à parceria na gestão entre
as duas pastas, sobretudo para a operação e benefícios
derivados do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas.
Diretor-geral de Itaipu Binacional, o general Luna e
Silva destaca também na entrevista a seguir a necessidade de ampliação dos investimentos em Ciência e Tecnologia. Defende ainda os ajustes promovidos na gestão
federal iniciada em 2019, que transferiu do MCTIC para
a alçada do Ministério de Minas e Energia estruturas relacionadas ao ciclo de produção nuclear brasileiro.

O Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas foi um dos grandes programas do
MCTIC, se consideradas as parcerias estratégicas com
o Ministério da Defesa. Quais os ganhos desse projeto
do ponto de vista de soberania e segurança nacional?
O projeto do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas traz consigo uma série de ganhos
diretos e indiretos à soberania e à segurança nacionais.
Os ganhos diretos dizem respeito às próprias características técnicas do satélite, que possui bandas dedicadas
às comunicações estratégicas de Defesa e de Governo,
representando avanço para a segurança nacional. Com
essas bandas, o domínio de nossas comunicações sensíveis garante, a qualquer tempo, comunicações seguras.
Quanto aos ganhos indiretos à nossa soberania, podemos destacar, principalmente, a guarda do domínio
tecnológico dos processos e dos protocolos da manutenção do Satélite em sua órbita, bem como do seu posicionamento para atribuição de tarefas operacionais.
Tudo isso requer alta especialização e só é conquistado
por meio de estudos e práticas conjugados.

PROGRAMA ESPACIAL BRASILEIRO
A Telebras é fornecedora estratégica de soluções de
infraestrutura de telecomunicações ao Governo Federal, Estados, Distrito Federal, Municípios, empresas privadas e entidades sem fins lucrativos.
Atua como agente do desenvolvimento nacional,
fomentando a democratização do acesso à informação. Seus 28 mil quilômetros de “backbone” formam
uma rede terrestre moderna e com tecnologia de
ponta. Chega aos locais mais remotos, reduzindo o
custo de conexão, promovendo inovação tecnológica
e inclusão digital.
Por meio de acordo bilateral firmado com a França,
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a Telebras e a Agência Espacial Brasileira (AEB) elaboraram um plano de absorção e transferência de tecnologia para dar apoio ao desenvolvimento do Programa
Espacial Brasileiro. Mais de 30 especialistas brasileiros
acompanharam todo o processo de construção do
SGDC, em Cannes e Toulouse, França. A Telebras é a
proprietária do SGDC-1.
A companhia é a primeira operadora credenciada
para oferta do Programa Internet para Todos que dará
acesso à Internet aos brasileiros, favorecendo a inclusão digital e social. Em 2017, o capital da Telebras passou de R$ 263 milhões para R$ 1,6 bilhão.
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GENERAL LUNA E SILVA
O SGDC proporcionou tudo isso com a instrumentalização do Centro de Operações Espaciais (COPE), operado conjuntamente pelo Ministério da Defesa e pela Telebrás. Com o conhecimento adquirido e internalizado,
estamos robustecidos para iniciarmos a operação de vários outros satélites que certamente serão importantes
para o desenvolvimento e para a segurança de nosso País.
Outros temas de relevo que envolveram o MCTIC
e o Ministério da Defesa, durante a gestão de 2016 a
2018, foram o Reator Multipropósito Brasileiro (RMB)
e também toda a discussão relacionada ao ciclo de
produção de urânio e à indústria nuclear brasileira, a
Comissão Nacional de Energia Nuclear e as Indústrias
Nucleares do Brasil. Essas discussões avançaram de
que maneira? O setor nuclear brasileiro avançou naquele período?
Essas discussões tiveram avanços significativos. A própria Comissão Nacional de Energia Nuclear está sofrendo mudanças, adquirindo de um caráter de agência reguladora em seu departamento de pesquisa. Na realidade,
essa Comissão engloba os dois aspectos: o de regulação
e o de fomento à pesquisa. Atualmente, tem-se como
praticamente certa a criação da agência de regulação
separada da de pesquisa.
Além disso, outro importante avanço foi a organização do setor nuclear. Ambas as empresas da CNEN, que
estavam vinculadas à Nuclebrás Equipamentos Pesados
(Nuclep) e às Indústrias Nucleares do Brasil (INB), deixaram de fazer parte do MCTIC e passaram a compor o Ministério de Minas e Energia (MME), por serem empresas
do setor da mineração.
Tal mudança em relação às empresas da CNEN parece-me natural. Do mesmo modo, a Nuclep, que atua na
área de petróleo e gás e na área dos reatores que operam na Eletronuclear, também faz parte do MME.
Já o Reator Multipropósito Brasileiro, é, na verdade,
uma iniciativa da CNEN, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e do Instituto de
Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN). O projeto é
originalmente argentino. Posteriormente, o Ministério
da Defesa, por intermédio da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa (AMAZUL), aderiu à iniciativa, de forma
complementar.
Do total, 70% dos componentes do RMB são produ-

78

zidos no Brasil, pela AMAZUL e pelo IPEN, e, 30%, correspondentes ao núcleo do reator, são produzidos pela
Argentina.
Esse reator gera um grande avanço social. Aproximadamente 80% de sua potência é utilizada para radiofármacos e radiação de alimentos. Dos outros 20%, uma parte é
utilizada na área de pesquisa, ligada aos institutos do MCTIC, e a outra, destinada a testes de materiais do próprio
Ministério da Defesa, por intermédio da Marinha.
Essa é a grande contribuição do Reator Multipropósito, que deve ser custeado por todos os seus usuários,
quais sejam: o Ministério da Defesa, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações — o qual
já contribuiu com cerca de R$ 200 milhões —, e os Ministérios da Saúde e da Agricultura, que já são parceiros
há muito tempo e apoiaram essa iniciativa.
Ao citar novamente o Satélite, tem também o papel
de prover banda larga ao país, por meio do Programa
Internet para Todos...
Entre os principais projetos desenvolvidos conjuntamente pelos MCTIC e pelo Ministério da Defesa, não há
como deixar de destacar o do Satélite. Esse programa,
de elevada complexidade tecnológica, pode ser citado como um exemplo de integração e sinergia entre as
necessidades operacionais de Defesa e as exigências de
políticas públicas para o desenvolvimento econômico e
social em todo o País. Desde a sua concepção, o projeto
estruturou-se na convergência das nossas necessidades
prementes, que só por meio de Ciência e Tecnologia poderia avançar.
Com essa visão, foi desenvolvida toda a iniciativa,
buscando-se o máximo de resultados com o mínimo de
dispêndio. A parceria, gestada na concepção integrada,
frutificou no desenvolvimento do projeto SGDC, envolvendo o lançamento do Satélite, o estabelecimento dos
sistemas integrados e a operação no COPE.
Hoje, essa operação é uma realidade virtuosa que congregam militares e civis dentro de um mesmo Centro
de Operações, trabalhando em perfeita sinergia para o
atendimento das necessidades nacionais na área de Comunicações Estratégicas, operacionalizando o programa
Governo Eletrônico – Serviço de Atendimento ao Cidadão (Gesac), o Internet para Todos e atendendo a outros
importantes ministros e programas, a exemplo dos da

GESTÃO MCTIC 2016 - 2018

Saúde, da Educação e da Integração Nacional.
O Ministério da Defesa e o MCTIC têm uma afinidade
muito grande. A Defesa, por intermédio dos institutos
e das três Forças, trabalha diretamente nas pesquisas
aplicadas, nas pesquisas de tecnologias sensíveis e, em
algumas delas, na fronteira do conhecimento.
Quando se fala em Ciência e Tecnologia, há muita
interface com o setor de Defesa, que é um setor que
precisa de constante atualização. A cooperação entre
os órgãos contribuiu nesse sentido?
Sim. De fato, não se pode prescindir da Ciência e
da Tecnologia de vanguarda na operacionalização dos
Planos, Programas e Ações da Defesa. É fácil pressupor
que, na realidade em que vivemos, uma defasagem de
domínio tecnológico pode significar desvantagens no
campo da Segurança Nacional e desequilíbrio na balança dissuasória do País.
Nesse sentido, a aproximação entre o Ministério da
Defesa e o MCTIC, resultante de projetos como o já citado SGDC, significa mais um legado importante para a Defesa de nosso País. As áreas de comunicações, imagens,
inteligência, cibernética, e de equipamentos, para dar alguns exemplos das exigências da Defesa, são hoje estruturadas, basicamente, em Doutrina e Tecnologia. Dessa
forma, a cooperação com o MCTIC é mais que um desejo.
É uma necessidade fundamental para o exercício integrado da Defesa Nacional em todas as suas dimensões.
Retomando os pontos anteriores, o SGDC é o exemplo
mais notório e edificante de como essa sinergia produz
efeitos extremamente producentes para o nosso País,
cuidando, a um só tempo, das Comunicações Estratégicas e de planos e programas de governo fundamentais
para o desenvolvimento econômico e social da Nação.
Como o Sr. avalia o debate presente quanto a valorizar a ciência e assegurar recursos para a produção da
pesquisa no País?
Atualmente, toda pesquisa está bastante calcada em
recursos do próprio governo, pelo MCTIC ou pelas Forças propriamente ditas, no Ministério da Defesa.
A meu ver, deve-se abrir uma oportunidade como essa
do sistema Tríplice Hélice (Universidade-Indústria-Governo), modelo que é reconhecido internacionalmente
e que está no âmago da disciplina emergente de estudos

de inovação, sendo um guia de políticas e práticas nos
âmbitos local, regional, nacional e multinacional, com
parceiros estratégicos.
Tal modelo permite que as empresas também comecem a participar ativamente no desenvolvimento e
na aplicação de recursos próprios em pesquisa. Desse
modo, a soma de esforços pelo governo, pelas empresas
e pelas universidades, certamente, trará benefícios ainda mais expressivos ao País.
Em uma perspectiva geral, que avaliação o Senhor
faz da gestão do MCTIC que se desenvolveu entre 2016
e 2018?
Minha avaliação da gestão 2016-2018 do MCTIC é
bastante positiva. Foi um período de grandes avanços e
grandes entregas.
O MCTIC possui um potencial enorme. Inclui institutos e unidades de pesquisa e suas respectivas unidades
regionais, agências de fomento e gestão, organizações
sociais, empresas estatais e unidades vinculadas.
As unidades de pesquisa se caracterizam por serem
entidades públicas ou privadas, não universitárias, dedicadas à pesquisa nas áreas de ciências exatas e da terra,
ciências biológicas, engenharias, ciências da saúde e ciências agrárias.
Apesar de dificuldades enfrentadas pela gestão quanto à transição institucional naquele período de restrições orçamentárias, com contingenciamentos, agravadas pela dramática insuficiência de recursos humanos,
ocasionando diversos gargalos operacionais num período de grande demanda de trabalho, o volume de investimento em Pesquisa e Desenvolvimento no Brasil chegou
a R$ 79,2 bilhões em 2016, o que correspondeu a 1,27%
do Produto Interno Bruto (PIB). Desse total, a maior parte dos gastos (52,4%) foi feita pelo setor público, lembrando que 2016 foi um ano de profunda recessão.
Essa foi uma fase muito conturbada, de retração orçamentária no País, que refletiu nos dispêndios públicos, sobretudo em investimentos no setor de pesquisa
e desenvolvimento.
Mesmo assim, por meio de uma visão sistêmica do desempenho e da conformidade da gestão, foram apresentados informações e demonstrativos de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial
considerados excelentes.
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JOSÉ RAIMUNDO COELHO

AEB: “SATÉLITE DEU SALTO DE QUALIDADE

N

AO PROGRAMA ESPACIAL BRASILEIRO”
Presidente da Agência aponta acerto em tornar SGDC prioridade
e trata de satélites e foguetes

		
a Agência Espacial Brasileira (AEB)
desde 2012, o físico maranhense José Raimundo Braga
Coelho e ex-diretor do Parque Tecnológico de São José
dos Campos, concedeu entrevista no início de janeiro de
2019. Presidente da instituição, falou das políticas públicas para o setor aeroespacial, dos satélites que foram
e serão lançados pelo País e dos desafios do programa
espacial para os próximos anos. Mencionou também as
iniciativas da AEB com ênfase no compromisso do Brasil
de uso do espaço que aumentarão a qualidade de vida
dos povos da América Latina e do Caribe com base em
ciência e tecnologias espaciais.
Para o presidente da AEB, a decisão de Kassab de
apoiar o projeto do Satélite Geoestacionário de Defesa
e Comunicações pode ser considerado um salto de qualidade e quantidade em matéria de compromissos relacionados ao Programa Espacial. José Raimundo também
enalteceu o trabalho estratégico do MCTIC que contribuiu para a AEB “atingir resultados”.
Outro destaque de suas declarações fica por conta
do Centro Vocacional Tecnológico (CVT-Espacial), projeto idealizado pela AEB e pelo Ministério que vem
transformando a vida de estudantes de vários municípios do Rio Grande do Norte. Com um ano de funcionamento, o CVT-Espacial, instalado no Centro de
Lançamento da Barreira do Inferno, atendeu a mais de
1,5 mil alunos da rede pública de ensino de Parnamirim,
São José de Mipibu, Canguaretama e outras localidades. Segundo José Raimundo, o objetivo principal é a
formação de recursos humanos em áreas relacionadas
ao espaço e os resultados já começaram a se observar,
como pontua na entrevista a seguir.
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Nos últimos anos, o Programa Espacial Brasileiro
teve um salto de qualidade e de quantidade com
a entrada em órbita do satélite SGDC e do lançamento em breve dos satélites CBERS-4A e Amazônia 1. Quais aspectos se relacionam para se chegar
a esses resultados?
A ideia de termos satélites próprios de telecomunicações vinha sendo reivindicada há muitos anos. Questões de Segurança Nacional e comprometimento com
a sociedade em áreas estratégicas, como banda larga e
outras, exigiam esse tipo de iniciativa. A decisão do Governo em dar apoio a esse projeto, sim, pode ser considerada como um salto de qualidade e quantidade em
matéria de compromissos relacionados ao Programa
Espacial Brasileiro, comprometido com as necessidades
estratégicas da Nação. É, entretanto, importante mencionar que essa decisão não pode se concentrar apenas
em um satélite, o SGDC 1. Trata-se de um compromisso
bem mais extenso: estamos tratando de uma família de
satélites de comunicação, cada um com equipamentos
capazes de atender às aplicações que o País necessita
em suas etapas sucessivas. O exemplo que podemos
utilizar para justificar a perenidade dessas iniciativas na
área de comunicações é o da família de satélites de Observação da Terra, denominados CBERS. Este ano (2019)
será lançado o sexto satélite da família CBERS, o CBERS-4A. O maior incentivo para se chegar a resultados como
esses está sempre relacionado a necessidades de aplicações requeridas pela sociedade e que hoje podem ser
totalmente atendidas por meio de satélites, famílias ou
constelações de satélites. O Amazônia 1 será um membro de uma dessas famílias.
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Que avaliação, em um panorama geral, o Sr. faz
da gestão do ex-ministro Gilberto Kassab no que
tange à AEB?
O ministro Kassab foi um sábio político; sua equipe,
uma sábia administradora. A Agência Espacial valeu-se
dessa combinação de atributos estratégicos para alcançar os resultados que promoveu.
E, no Ministério em seu todo, como o Sr. classifica a
gestão que se encerrou em 2018?
Nós chegamos à AEB no início de 2012 e passamos
por várias administrações em nosso Ministério. Tentamos trabalhar com cada uma fazendo-as entender a necessidade e a importância de um programa espacial de
relevo. Tivemos que superar vários obstáculos ao longo
desse tempo e acho hoje que, apesar da crise a que o
País teve que se submeter, temos como conferir os resultados obtidos pela Agência nesse período. Uma delas,
a mais importante, diz respeito à iniciativa totalmente
apoiada pelo então ministro à época, que, junto com sua
equipe, convenceu o Ministério do Planejamento, cerca
de 20 anos após a criação da Agência, a realizar um concurso público, gerando com isso a apropriação de cerca
de 65 especialistas para o quadro efetivo de servidores
da Agência. O advento dos concursados, em sua grande

maioria, transformou a Agência. A partir daí, passamos a
ser considerados por nossas instituições executoras de
forma bem diferente. Ao invés de ajudarmos ou apoiarmos, passamos à categoria de participantes efetivos.
Quais os desafios enfrentados pela AEB nos últimos anos?
Vários foram os desafios vencidos nessa etapa. O primeiro deles foi exatamente, como já citado, a conquista
dos 60 servidores efetivos para a Agência. A questão da
Governança do Programa Espacial Brasileiro, com o objetivo de transformá-lo em um compromisso de Estado, foi
um outro desafio vencido e muito importante. A aprovação da aquisição do primeiro Satélite Geoestacionário
de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC-1), assim
como a decisão que a acompanhou, de aquisição de tecnologias, utilizando diversos procedimentos de maneira
que permitisse a participação efetiva da indústria nacional nos próximos compromissos relacionados à iniciativa.
O desenvolvimento de dois elementos da família CBERS,
CBERS-3 e CBERS-4, e seus lançamentos, o desenvolvimento do CBERS-4A e também a preparação para o desenvolvimento e assinatura do contrato de lançamento
do Amazonia-1 foram outros desafios importantes vencidos nesse período. Não podemos também deixar de citar
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a decisão de substituir a iniciativa de desenvolvimento
do Vetor de Lançamento Nacional (VLS) por uma alternativa mais moderna, oportuna e viável de desenvolvimento do Veículo Lançador de Microssatélites (VLM).
E quais serão os grandes desafios para a continuidade do Programa Espacial Brasileiro?
Um dos grandes desafios que os gestores do Programa
Espacial Brasileiro terão pela frente diz respeito à efetivação concreta da proposição aprovada para a nova
governança do Programa Espacial Brasileiro. A fim de
otimizar o processo decisório no que tange às questões
espaciais – como o exame e a assinatura de acordos internacionais, e a definição de orçamentos e prioridades
– está em curso a análise de uma proposta que visa à
reestruturação do sistema de governança no setor. Nesse sentido, pretende-se criar o Conselho Nacional do
Espaço (CNE), um organismo multiministerial responsável por prover diretrizes estratégicas para o Programa
Espacial Brasileiro e acompanhar sua implementação, de
modo a manter as questões espaciais próximas da Presidência da República.
Além disso, existe a previsão de criar, também, o Comitê Executivo do Espaço (CEE), com o objetivo de providenciar direcionamento tático para o PEB. Com enfoque mais operacional, o CEE deverá ser administrado
pelo presidente da AEB e contará com a participação do
INPE, do MCTIC, do Ministério da Defesa e do Ministério
das Relações Exteriores (MRE), entre outros órgãos do
governo, da indústria e da comunidade científica. Visando consolidar a reestruturação da governança do setor
espacial no Brasil, foi publicado, em fevereiro de 2018, o
Decreto 9.279, que criou o Comitê de Desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro (CDPEB), coordenado
pelo Chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI)
da Presidência da República.
O principal propósito do CDPEB é fixar, em no máximo um ano, diretrizes e metas para a potencialização
do PEB e supervisionar a execução das medidas propostas para essa finalidade – ou seja, definir, por meio de
resoluções, entre outras medidas, a nova estrutura de
governança do programa. A partir do novo modelo de
governança, há a expectativa de que o PEB será dotado
de maior dinamismo, sendo fortalecido e potencializa-
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do. Para tanto, porém, faz-se necessário que um projeto
de lei seja apresentado ao Congresso Nacional e aprovado pelo Poder Legislativo. Nesse contexto, trabalha-se
com a perspectiva de que as mudanças garantirão maior
fluidez ao processo decisório relacionado ao tema, refletindo nos projetos atualmente desenvolvidos pelos
órgãos responsáveis pelas atividades espaciais – em especial a AEB, o INPE e o DCTA (Departamento de Ciência
e Tecnologia Aeroespacial).
Como a AEB promove alinhamento entre o Programa Espacial Brasileiro e as necessidades prioritárias da
sociedade, além de orientar as ações da indústria espacial e dos institutos de pesquisa na obtenção de soluções para os problemas nacionais, regionais e locais?
Bem, no passado tentamos dar seguimento a decisões
tomadas pela antiga administração do Programa Espacial
Brasileiro comandado pela Comissão Brasileira de Atividades Espaciais. A determinação tratava de estabelecer
autonomia de acesso ao espaço. A criação da Agência
Espacial elevou o nível de compromisso inserindo vários
outros. O atendimento das necessidades da sociedade é
conferido quando chegamos até ela e nos assenhoramos
das utilizações por ela definidas. Daí, então, começa a
questão do atendimento, buscando desenhar satélites
ou outros instrumentos que possam gerar dados capazes de atender as aplicações propostas. Isso se faz com
um trabalho sério de análise de demandas e foi isso o
que iniciamos e que nos permitiu, ao longo desses dois
últimos anos, realizarmos dois workshops exclusivamente voltados para a análise desses resultados. A participação efetiva da indústria espacial nacional foi um dos
elementos-chave dessa iniciativa.
A AEB inaugurou juntamente com o MCTIC o Centro Vocacional Tecnológico (CVT), instalado no Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, no Rio
Grande do Norte, para popularizar a área espacial e
despertar nas crianças e jovens o desejo de se tornarem futuros profissionais da área espacial. Como está
esse projeto atualmente?
A ideia principal do CVT não era necessariamente a
questão de popularização da área espacial. O compromisso da iniciativa tem a ver com a formação de recur-
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sos humanos em áreas relacionadas ao espaço, utilizando para isso o envolvimento das escolas dos municípios
próximos, com o propósito essencial de incentivar o desenvolvimento regional dos municípios vizinhos. Para terem uma ideia, um ano apenas de atividades envolvendo
alunos, monitores e professores das escolas, assim como
das universidades locais e do Instituto Tecnológico, já
foi suficiente para os gestores dos municípios de Parnamirim e Natal assumirem a responsabilidade de criação
de um Parque Tecnológico na área. Isto demonstra que
não se trata apenas de popularização. Trata, sim, de utilizar esse instrumento do CVT como mola-mestra para
aquilo que é mais importante para a região – o seu desenvolvimento social.
Além disso, o Centro Vocacional Tecnológico, projeto
idealizado pela AEB, está transformando a vida de milhares de estudantes de vários municípios do Rio Grande do Norte. As atividades contribuem para o conhecimento dos estudantes e despertam neles o desejo de se
tornarem futuros profissionais da área espacial, mas vai
muito além da área espacial. Garantimos aos estudantes
que o sonho não tem limite e que não é impossível trabalhar no setor espacial. Dividido em dez instalações, o
CVT-Espacial conta com laboratórios para atividades de
propulsão, satélite, integração e teste, auditório, espaço
Marte e Lua, sala de capacitação, refeitório e vestiários,
além de espaços abertos para lançamento de foguetes e
outras atividades. No dia de atividade e aprendizado no
CVT – ou Dia Espacial – são realizadas oficinas nos turnos matutino e vespertino, quando cerca de 30 estudantes se envolvem em atividades teóricas e práticas, como
palestras, oficinas, lançamento de foguetes e satélites.
Com apenas um ano de funcionamento, o CVT-Espacial atendeu mais de 1,5 mil estudantes, provocando a
atenção de seus professores da rede pública de ensino
e dos administradores das regiões próximas, de Parnamirim, São José de Mipibu, Canguaretama, Natal e outros municípios. Pretende-se também, a partir deste ano,
abrir espaços para as escolas particulares de Parnamirim
e outros municípios, além de se oferecer atividades
para alunos de graduação, disponibilizar atividades de
observação noturna com a participação de astrônomos
profissionais e workshops com especialistas da área espacial e de outras áreas conexas.

Como está o Brasil frente a outros países em termos
de lançadores?
O Brasil conta hoje com um conjunto de lançadores
para experimentos em ambientes suborbitais – um progresso importante, mas não conseguiu ainda estabelecer
o domínio na área de lançadores de satélites em órbita.
A iniciativa relacionada ao lançador VLS (Veículo Lançador de Satélite) foi abandonada e substituída pelo desenvolvimento de lançadores para satélites de pequeno
porte, denominados microssatélites. Esta é uma iniciativa que conta com a participação da Alemanha e que
pretende promover o primeiro teste até o ano de 2021.
Como o Sr. vê o debate sobre a utilização comercial
do Centro de Lançamento de Alcântara? O Brasil tem
como usar de forma eficiente e ser competitivo em nível internacional?
O Centro de Lançamento de Alcântara foi concebido no contexto da Missão Espacial Completa Brasileira
como um dos elementos essenciais para nos permitir
o acesso autônomo ao espaço. Foram então desenvolvidas ações para a preparação do Centro tendo como
meta primeira a criação de sua infraestrutura, com o
perfil totalmente voltado aos lançamentos do VLS. Em
seguida, houve uma guinada para o estabelecimento
de condições adequadas aos lançamentos utilizando o
lançador ucraniano Cyclone-4. Nenhuma das tentativas
obteve resultado. Terminado o acordo com a Ucrânia, o
Governo Brasileiro, representado pela Agência Espacial
Brasileira (AEB) e a Força Aérea, retomaram as discussões
sobre a iniciativa de utilização do Centro não somente
para o atendimento daquela ideia original de permitir o
acesso autônomo ao espaço, mas também com o propósito de comercialização. Uma das responsabilidades
do lado brasileiro, da AEB especificamente, relacionadas
ao acordo com a Ucrânia, dizia respeito à construção da
Estrutura Geral do Centro.
Essas iniciativas deram uma contribuição forte à questão da infraestrutura geral do Centro, mas ainda restam
muitas coisas a serem realizadas, principalmente relacionadas à questão do acesso. Projetos foram desenvolvidos para a construção de um porto moderno para
utilização via marítima e o aeroporto especial e próprio
para o atendimento de acesso aéreo. Esses dois elemen-
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tos são importantíssimos como parte da infraestrutura geral do Centro e não tivemos ainda condições
de implementá-los. O fato de ser especialmente bem
localizado (cerca de 2 graus sul do plano do Equador)
para lançamentos em órbitas equatoriais atribui ao
Centro de Alcântara uma importância capital e é isso
que constitui o grande potencial para as atividades
comerciais. A ideia de utilização do Foguete Lançador
de Satélites Cyclone-4 deu origem à discussão sobre o
propósito de utilização do Centro como um vetor comercial. Existem algumas coisas a serem consideradas
como pressuposto para todas as ideias que têm sido
atualmente discutidas sobre a utilização do Centro de
Lançamento de Alcântara.
A Agência Espacial Brasileira participa de trabalho
para transformar o Centro Espacial de Alcântara, com
vistas a permitir uma operação comercial na região. Para
a implantação de um centro de lançamento comercial,
mais investimentos são necessários, especialmente no
que se refere à infraestrutura logística de acesso. Apesar
de o Centro se encontrar em perfeitas condições operacionais e com infraestrutura tecnológica de bom nível,
o acesso para transporte de cargas e de pessoas ainda é
um gargalo importante, que pode prejudicar a competi-

tividade e também dificultar a atração de indústrias para
o seu entorno. A AEB entende que a operação comercial
e plenamente funcional do Centro Espacial de Alcântara
demandará cada vez mais um arranjo institucional comercial e de preferência privado. Neste sentido, o zoneamento civil e militar de seu aeroporto é um passo
importante para se consolidar o projeto de comercialização de lançamento de satélites a partir de Alcântara e
para o desenvolvimento regional que o programa espacial oferece para o País.
Em adição a esta iniciativa, outras estão sendo tomadas pela AEB com o objetivo de potencializar o Programa Espacial Brasileiro, seja na forma do financiamento
de projetos de satélites e lançador nacionais, de transferência de tecnologia para empresas nacionais, do aperfeiçoamento da base legal e da governança do setor, da
busca por fontes alternativas de financiamento, ou da
solução de problemas estruturais associados aos recursos humanos dos órgãos públicos de ciência e tecnologia que integram o sistema espacial, assuntos que serão
tratados em futuras comunicações. No que se refere às
tratativas de comercialização do Centro de Alcântara,
avanços têm sido também realizados em direção a acordos com outros países.

ETCHEGOYEN, EX-MINISTRO DO GSI:

S

C&T GARANTE O DESENVOLVIMENTO
General comenta aspectos da reativação da base de
Alcântara e do lançamento do SGDC

érgio Westphalen Etchegoyen é general de Exército e, durante o Governo Michel Temer, ocupou o posto
de ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que
fornece assessoramento direto à presidência e traz relação direta com questões de Defesa e Segurança Nacional. Nesse sentido, se envolveu na discussão de projetos com interface direta com o MCTIC, como o Satélite
Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas
e o Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão.
Em breve entrevista, Etchegoyen comenta aspectos
desses programas e da gestão de Gilberto Kassab no
Ministério.

General, quais os grandes ganhos com o Satélite
Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas com o Programa Internet para Todos e como se
deu a construção deste programa no que tange às relações entre GSI, MCTIC e Ministério da Defesa?
O conceito de soberania deve ser entendido no seu
mais amplo significado, quando aplicado a uma nação.
Ela, a soberania, depende, na razão direta, do grau de independência de que um país goza para estabelecer os
objetivos políticos que assegurem a conquista do chamado interesse nacional e de escolher as estratégias que
lhe sejam mais convenientes para a consecução daqueles. Um país que depende de outros Estados para suas comunicações estratégicas e de Defesa apresenta enorme
e insanável vulnerabilidade, pois estará sempre subordinado às condições dos contratos de prestação desse serviço e, o que é ainda pior, impossibilitado de cuidar de
seus legítimos interesses quando eles conflitarem com
os das nações que fornecem os meios e a tecnologia.
Ora, nosso Brasil é uma das 10 maiores economias do
mundo há pelo menos 50 anos. Isso traz responsabilidades equivalentes no cenário internacional, ao mesmo

tempo em que nos impõe o compromisso da defesa de
nossos interesses e patrimônio. Desta forma, o SGDC é
fundamental para conferir ao Brasil a necessária autonomia para sustentar uma verdadeira e completa soberania. Ele nos permitirá comunicações seguras, permanentes e invioláveis de temas sensíveis como Inteligência,
Defesa e CT&I.
Um aspecto da atuação do GSI é a interface com setores estratégicos de governo, e o SGDC e o Internet
para Todos carregam essa importância estratégica,
correto? Nesse sentido, como foi o diálogo com a gestão do MCTIC no período de 2016 a 2018?
O MCTIC e seu titular, o ministro Kassab, foram, em
todos os momentos e em todas as situações, atores decisivos nesses projetos. Sua liderança, espírito cooperativo e a perfeita percepção da estatura estratégica do
Brasil no mundo fizeram do ministro Kassab a liderança
perfeita para a condução de tais projetos.

SERGIO ETCHEGOYEN
Um programa de relevo para o País é a reativação
da base de lançamento de foguetes de Alcântara,
no Maranhão, e que envolve ganhos em diferentes
níveis. O Sr. pode apontar aspectos do desenvolvimento desse projeto na gestão 2016-2018? E como
se deram seus debates no que tange ao MCTIC?
Que importância tem para o País a reativação de
Alcântara?
O Brasil tem o privilégio exclusivo no mundo de
dispor de um sítio para lançamento de satélites praticamente na linha do Equador, posição que propicia
uma redução da ordem de 30% nos custos de lançamento de satélites. Tais circunstâncias podem e
devem ser exploradas pelo Brasil, tanto para o lançamento de satélites nacionais como de outras bandeiras, mediante exploração comercial de pontos de
lançamento com enorme geração de recursos para as
nossas pesquisas científicas.
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De maneira geral, que leitura faz do papel do MCTIC
na estrutura governamental? E que leitura faz da gestão de 2016 a 2018 do MCTIC?
O MCTIC tinha sob sua responsabilidade a condução das
iniciativas para superar a nossa mais grave carência: Ciência
e Tecnologia. São os avanços em CT&I que garantem base
consistente para o desenvolvimento e todos os benefícios
que ele produz: emprego, renda, inserção internacional, autonomia, sustentabilidade etc. Posso assegurar, sem receio
de errar, que nos dois anos e oito meses do Governo Temer,
conseguimos avançar mais de uma década nas três áreas
que o presidente encarregou o GSI da coordenação: nuclear, espacial e cibernética. Recuperaram-se nessas áreas anos
de paralisia e de falta de visão. Resolveram-se verdadeiros
nós górdios, que impediam nosso desenvolvimento. É preciso reconhecer que, se ao GSI coube a coordenação desses
programas, as políticas, as estratégias e a condução tiveram
a liderança do MCTIC e do seu titular, o ministro Kassab, a
quem a comunidade científica brasileira muito deve.
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MARINHA DO BRASIL:

O

PARCERIA COM MCTIC
EM DIFERENTES PROGRAMAS
Ministro de Minas e Energia foi diretor de
Desenvolvimento Nuclear e Tecnologia da Força

almirante de Esquadra Bento Costa Lima de
Albuquerque, ministro de Minas e Energia a partir de
janeiro de 2019, ocupou na Marinha do Brasil a Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico.
Embora um dos principais papéis desta Força Militar
seja o de resguardar a segurança nacional, a Marinha
também tem iniciativas importantes voltadas à Ciência, Tecnologia e Inovação, assim como colaborar com
a gestão de recursos energéticos e uma série de outras
atividades estratégicas para o País.
Bento Albuquerque iniciou a carreira no Colégio Naval, no Rio de Janeiro, em 1973. Foi comandante dos submarinos “Tamoio” e “Tonelero”, chefe da base de submarinos Almirante Castro e Silva e da força de submarinos
da Marinha do Brasil. Foi também observador militar da
Organização das Nações Unidas, chefe de gabinete do
Estado Maior da Armada, entre outras atribuições.

Na entrevista a seguir, o almirante comenta ações desenvolvidas em parceria com o MCTIC, destacando o
Reator Multipropósito Brasileiro, programa de desenvolvimento de submarinos e articulações junto à Finep,
entre outras instituições, e aponta a importância de
mecanismos como a regulamentação do Marco Legal
de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Em linhas gerais, como o Sr. qualifica a parceria firmada entre a Marinha do Brasil e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações durante o
período de 2016 a 2018?
Qualificamos a parceria como profícua e bastante
exitosa, com diversos projetos de pesquisa e desenvolvimento que envolvem as instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha, com desta-
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que para os seus principais programas estratégicos:
o Programa Nuclear (PNM) e o de Desenvolvimento
de Submarinos (PROSUB).
Especificamente com relação ao Submarino com
Propulsão Nuclear, sua grande mobilidade e autonomia desafiam os mais modernos sistemas de detecção da atualidade e, por essa razão, é considerado
um dos meios navais mais eficientes na dissuasão.
Também é a melhor plataforma capacitada para monitorar áreas marítimas distantes, condição aderente
aos interesses do País, em proteger sua enorme plataforma continental.
O projeto e a construção de um submarino com
propulsão nuclear apresentam uma complexidade
tecnológica muito elevada e demandam mais de dez
anos para o seu desenvolvimento, pois envolvem
muitos sistemas, incluindo a própria propulsão nuclear, que devem atuar de forma interdependente,
razões pelas quais somente seis países alcançaram
essa capacitação: China, Estados Unidos, França, Índia, Reino Unido e Rússia.
Um aspecto importante se refere ao licenciamento nuclear para esse tipo de submarino, que
ainda não é considerado pelo legislador. A análise
da segurança do submarino não pode se resumir à
integridade do reator, assim como a segurança da
propulsão nuclear não pode desconsiderar a integridade do meio naval.
Para viabilizar o licenciamento e a fiscalização de
um meio naval com esse tipo de propulsão, houve
a necessidade da consecução de inéditas e árduas
atividades em conjunto, que aproximaram ainda
mais a Marinha, por intermédio da Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico, do
MCTIC.
Nesse contexto, foi instituído um Grupo de Trabalho com o propósito de elaborar a proposta de
Acordo Técnico na Área de Segurança Nuclear. Foi
assinado um Protocolo de Intenções Mútuas entre
a Agência Naval de Segurança Nuclear e Qualidade
(AgNSNQ) e a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), que tem por objeto a articulação de
esforços, a formação de parcerias estratégicas e a
definição de diretrizes em comum, de forma a con-
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tribuir para o Processo de Licenciamento de Instalações e de Meios Navais com Planta de Propulsão
Nuclear da Marinha do Brasil.
O Grupo analisou ainda a minuta de um Projeto de
Lei para alteração da Lei 6.189/74, a qual estabelece
as competências da CNEN, de forma a incluir um dispositivo delegando ao Comando da Marinha promover o licenciamento e a fiscalização de meios navais e
de suas plantas nucleares para propulsão, bem como
do transporte do respectivo combustível nuclear. A
partir daí, foi elaborada uma Exposição de Motivo
Interministerial Ministério da Defesa-MCTIC que,
na Câmara dos Deputados, gerou um Projeto de Lei,
aprovado naquela Casa Legislativa. Atualmente, o PL
se encontra em tramitação no Senado Federal.
Podemos citar outros resultados alcançados e desafios superados em decorrência dessa relevante
parceria, como a continuidade do desenvolvimento,
pela Marinha, de um Radar Naval de Busca de Superfície, o primeiro desenvolvido por uma Marinha na
América do Sul, e a maior aproximação com a Finep
para identificar as possibilidades de aporte de recursos a novos projetos de interesse comum.
Também a destacar o estabelecimento do Novo
Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, resultado de ampla discussão nos âmbitos das Comissões de CT&I da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, com a participação de diversos
setores das empresas, da academia e do governo
– incluindo o MCTIC, o Ministério da Defesa e as
Forças Armadas.
Esse Diploma Legal visou garantir, em sua plenitude, os anseios da comunidade científica, particularmente no que diz respeito ao aperfeiçoamento de
procedimentos para a gestão de projetos de CT&I
da necessária segurança jurídica às instituições envolvidas e ao incentivo à construção de ambientes
favoráveis à inovação, de extrema importância para o
desenvolvimento econômico e social do País.
O setor de Ciência, Tecnologia e Inovação é estratégico para o desenvolvimento do País e possui também
grande interface com a área de Defesa. Como é que as
políticas públicas foram debatidas sob esse aspecto?
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Os debates sobre políticas públicas ocorreram com a
implementação de diversos planos, dentre eles o Plano
Brasil Maior. Foram realizadas reuniões específicas para
a evolução de protótipos, com a participação do Ministério da Defesa, incluindo as três Forças, o MCTIC, a
Finep e o BNDES.
Releva destacar que, no âmbito de apoio aos projetos de interesse da Defesa, foi lançado um edital para
o desenvolvimento e para a produção chamado “Inova
Aerodefesa”, buscando a sinergia entre as Instituições
Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs), Militares
e as empresas.
Considerando o grande envolvimento do MCTIC
e da Marinha com o Setor Nuclear, detalharemos
como foram debatidas as políticas públicas dessa
área de interesse.
O Setor conta com o Comitê de Desenvolvimento
do Programa Nuclear Brasileiro (CDPNB), coordenado
pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR) e que atua, por intermédio
de um colegiado de alto nível, no estabelecimento de
diretrizes e metas para o desenvolvimento e para o
acompanhamento do Programa Nuclear Brasileiro, com
o propósito de contribuir para o progresso nacional e
para a promoção do bem-estar da sociedade brasileira.
Nesse Comitê são debatidos temas como a criação
de um órgão regulador autônomo e independente na
Área de Salvaguardas, Radioproteção e Segurança Nuclear, que permita a segregação das atividades de fomento, pesquisa, produção e desenvolvimento de regulação e fiscalização. Discutem-se também projetos
estratégicos do Setor Nuclear, com destaque para o
Repositório Nacional de Rejeitos Radioativos de Baixo
e Médio Níveis de Radiação; para o Reator Multipropósito Brasileiro; para a Usina Nuclear “Angra III”; e para
o Projeto DES-SAL, que consiste na utilização de um
reator nuclear de pequeno porte para a dessalinização.
Como resultado do trabalho desenvolvido por
esse Comitê, destaca-se o Decreto 9.600/2018, que
estabelece a Política Nuclear Brasileira, suprindo
uma lacuna de cerca de 60 anos. Sua promulgação
legitima e fortalece as diversas e necessárias ações a
se empreender e permite reestruturar a Governança
no Setor Nuclear Brasileiro.

Projetos de relevo no âmbito da cooperação entre
a Marinha e o MCTIC no período 2016-2018 foram o
encaminhamento do Reator Multipropósito Brasileiro e do Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica, assim como discussões e encaminhamentos
relacionados ao ciclo da energia nuclear. Como se
deu essa parceria?
A capacitação científico-tecnológica constitui um
dos campos do poder do Estado de grande destaque,
seja por possibilitar o desenvolvimento econômico e
social, seja como instrumento essencial na Defesa, trazendo vantagens estratégicas na manutenção da soberania e no resguardo dos interesses nacionais.
Em meados do século passado, uma nova tecnologia
veio revolucionar os conceitos de geração de energia,
trazendo consequências significativas tanto para a economia como para o campo militar. A energia nuclear,
empregada em várias atividades, principalmente na
produção de eletricidade, na medicina e na propulsão
naval, vem adquirindo crescente relevância. O País percebeu essa tendência e, ao longo dos últimos 70 anos,
promoveu diversas iniciativas voltadas à evolução tecnológica autóctone desse segmento.
Cabe ressaltar a atuação pioneira e visionária do almirante Álvaro Alberto, a partir da qual um crescente
conjunto de notáveis brasileiros e de instituições se
dedicaram à busca do domínio pleno do ciclo nuclear.
As pesquisas desenvolvidas permitiram que o País conseguisse trilhar um caminho próprio, incrementando a
capacitação de mão de obra especializada e fomentando a indústria nacional.
Em junho de 2018, no Centro Industrial Nuclear
de Aramar, em Iperó (SP), foi celebrada a conquista de dois novos marcos dessa singradura, da qual a
Marinha, junto com importantes e tradicionais parceiros, muito se orgulha: o “Lançamento da Pedra
Fundamental do Reator Multipropósito Brasileiro”
(RMB) e o “Início dos Testes de Integração dos Turbogeradores do Laboratório de Geração de Energia
Nucleoelétrica” (LABGENE) – empreendimentos que
representam desafios tecnológicos para o País e que
empregarão muito do conhecimento adquirido e desenvolvido até aqui por todas as instituições que labutam no Setor Nuclear.
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ALMIRANTE BENTO COSTA LIMA DE ALBUQUERQUE
Com relação ao Reator Multipropósito Brasileiro, o
lançamento de sua Pedra Fundamental constitui mais
um degrau basilar do processo evolutivo do nosso conhecimento na Área Nuclear e registra a conquista que
tornará o Brasil autossuficiente na produção de radioisótopos – insumo fundamental para a fabricação de radiofármacos, de grande importância para o tratamento
de doenças em diversas áreas da medicina, como cardiologia, oncologia, hematologia e neurologia –, reduzindo os riscos de desabastecimento e diminuindo os
custos envolvidos.
O LABGENE serve como protótipo, em terra, do sistema de propulsão do futuro Submarino com Propulsão
Nuclear Brasileiro – Submarino Nuclear “Álvaro Alberto” (SN-10) – possibilitando a simulação, em condições
ótimas de segurança, da operação do reator e dos diversos sistemas eletromecânicos a ele integrados. Será
também significativa a sua contribuição para o Programa Nuclear Brasileiro, visto que, quando concluído, servirá de base e de laboratório para outros Projetos Nacionais de Reator Nuclear de Baixa Potência.
Além disso, no contexto desses projetos estão números que demonstram como movimentam a ciência no
País. São cerca de 300 teses de doutorado e de dissertações de mestrado realizadas por profissionais integrantes, mais de 500 engenheiros e técnicos qualificados e
com conhecimento na Área Nuclear, e aproximadamente 3.000 empregos diretos gerados em nossas unidades
localizadas em São Paulo e no Rio de Janeiro, representando um ganho significativo em termos técnicos e profissionais para o Brasil.
Conseguimos projetar e fabricar Sistemas para Enriquecimento de Urânio, com o desenvolvimento e a
construção de Cascatas de Centrífugas com tecnologia
nacional, além de aperfeiçoar os Processos Físicos e Químicos essenciais ao Ciclo do Combustível. Ampliamos
as instalações do Centro Industrial Nuclear de Aramar,
como também aprimoramos os Processos de Elementos
do Combustível Nuclear nas Indústrias Nucleares Brasileiras (INBs), possibilitando adotar soluções que atendam aos interesses da sociedade e da Força Naval.
No âmbito da Marinha, qual o papel dado aos temas
de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações?
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A Marinha vem tratando esse tema com especial interesse e foco no Poder Naval do futuro. Os avanços
da Ciência e as suas aplicações tecnológicas permitem
antever o surgimento de inovações de ruptura em diversos setores que afetam a distribuição de poder no
sistema internacional.
As grandes potências lideram esse processo e buscam
manter e ampliar a vanguarda tecnológica, impondo,
continuamente, desafios aos países emergentes que
almejam melhor inserção nos processos decisórios da
Governança Global.
No Plano Estratégico da Marinha estão mencionados
“Desenvolvimento das Competências Tecnológicas da
Marinha” e “Desenvolvimento das Competências Tecnológicas no Setor Nuclear”.
O preparo para o futuro da Marinha impõe desafios
tecnológicos imensos, não só à própria instituição, mas
a diversos setores da sociedade, como a indústria e a
academia. Tais desafios exigem ações coordenadas para
gerar sinergias capazes de otimizar a aplicação de recursos limitados. Essa condição não é propriamente
nova. Já na década de 1950, o almirante Álvaro Alberto vislumbrava a importância do domínio do Ciclo do
Combustível Nuclear para o País.
Em 2017, a Marinha emitiu a Estratégia de Ciência,
Tecnologia e Inovação, que visa a orientar as suas atividades de Ciência, Tecnologia e Inovação, estabelecendo as prioridades, aglutinadas em Áreas Temáticas,
correlacionadas com as tecnologias que deverão ser
empregadas para satisfação de necessidades decorrentes de critérios objetivos, inclusive de avaliação de maturidade tecnológica, de modo a nortear a distribuição
de recursos financeiros para a sua consecução.

grama “Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas”, que o Brasil garantisse as Comunicações Estratégicas de Defesa, bem como o acesso
à internet de banda larga pelos quatro cantos do País.
A parceria é um sucesso e foi um marco para que
novas atividades que envolvam as possibilidades advindas da exploração do espaço sejam viabilizadas no
mesmo modelo.
Por fim, ao se tratar do setor energético, como avalia a importância do desenvolvimento de Ciência,
Tecnologia e Inovação no Brasil, e os potenciais para
o seu avanço?
O Brasil, como país em desenvolvimento, necessitará de mais energia no futuro. Considerando que
existem grandes reservas de urânio no País, a Marinha
vem contribuindo sobremaneira para o desenvolvimento do Setor Energético, por meio do Domínio do
Ciclo do Combustível Nuclear, com destaque para o
Enriquecimento Isotópico de Urânio, tecnologia disponível em apenas doze países.

A tecnologia de Enriquecimento de Urânio foi desenvolvida no Brasil pelo Centro Tecnológico da
Marinha de São Paulo em parceria com o Instituto
de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN/CNEN,
vinculado ao MCTIC). Essa tecnologia permite às Indústrias Nucleares Brasileiras (INBs) produzir urânio
enriquecido para a fabricação dos combustíveis que
abastecem as Usinas Nucleares “Angra 1” e “Angra 2”,
e, no futuro, a Usina Nuclear “Angra 3”, contribuindo
com a Matriz Energética Brasileira.
O Enriquecimento de Urânio no Brasil é fiscalizado
por três instituições: a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA); a Comissão Nacional de Energia
Nuclear (CNEN); e a Agência Brasil-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (ABACC).
Há também que se considerar o desenvolvimento de
Reatores Nucleares de Pequeno Porte, como o IPEN/
MB-01 e o Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica (LABGENE), que marcam o início do desenvolvimento nacional dessa importante tecnologia voltada
à produção de energia elétrica.

Programa construído pelo MCTIC em parceria com
as Forças Armadas foi o lançamento do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas.
Como avalia este projeto e seus potenciais?
Inúmeras atividades de Defesa possuem aplicação
e proporcionam impacto tecnológico em prol da sociedade. Em tempos de restrição orçamentária, a visão
empreendedora reinante no âmbito do Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, e do
Ministério da Defesa permitiu, por intermédio do Pro-
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TV DIGITAL DISPONÍVEL PARA
130 MILHÕES DE BRASILEIROS
A gestão Kassab encerrou a primeira fase do cronograma de implantação da TV digital. A emissão da
televisão com essa tecnologia traz mais qualidade de
som e imagem, possibilidade de entretenimento e informação com interatividade, e permite aperfeiçoar
a telefonia celular brasileira. A TV digital permite ao
consumidor extrapolar o papel estático, de “espectador”, passando a ser um agente no processo de comunicação. Carrega o grande princípio de convergência
nas comunicações, com interface entre radiodifusão,
telecomunicações e internet.
A transição do analógico para o digital foi concluída em 1.379 cidades, atingindo 130 milhões de
pessoas. Sem a transmissão analógica ocupando o
espectro, foi liberada a faixa de 700 MHz de frequência às operadoras de telefonia móvel e esta pode
ser empregada para melhorar a qualidade do sinal
nos aparelhos, por exemplo, com melhor cobertura
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em ambientes fechados ou superando barreiras físicas comuns em espaços urbanos. Além disso, com a
liberação desta faixa, abrem-se condições para a futura operação da telefonia 5G.
O cronograma da TV digital no Brasil prevê a conclusão do processo de desligamento até 2023. Considerado também o papel social e estratégico das comunicações, a implementação da TV digital foi empreendida
pela gestão do Ministério em parceria com o setor com
vistas à cidadania e à inclusão; e, à medida que o sinal
digital toma conta do Brasil, as famílias beneficiárias de
programas sociais recebem kits conversores para terem
acesso à televisão digital.
O MCTIC promoveu intensa cooperação internacional no campo da televisão digital e mais de 20 países
travaram contato com a equipe técnica da pasta visando à implementação do padrão nipo-brasileiro – países
da América do Sul, da América Central e da África.
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Mutirão de migração de emissoras de rádio, de AM a FM, em João Pessoa (PB)

MIGRAÇÃO DE AM PARA FM:
MAIS QUALIDADE EM RADIODIFUSÃO
A migração de 1.781 rádios AM para a frequência FM
em todo o território nacional foi uma das grandes
iniciativas empreendidas pelo Ministério. A mudança
era uma reivindicação histórica dos radiodifusores.
Devido ao crescimento urbano, as rádios AM vêm
sofrendo com a perda de qualidade do sinal, o que
leva à queda de audiência e de faturamento. A tecnologia FM permite a modernização dos equipamentos, a melhor distribuição de conteúdo local e
a geração de postos de trabalho. Com a mudança,
essas rádios também podem ser sintonizadas em
dispositivos móveis, como tablets e smartphones,
o que garante a continuidade do serviço e a modernização das emissoras.
Das 1.781 estações AM do Brasil, 1.695 solicitaram

adaptação de outorgas e 680 migraram de frequência
ou assinaram seus Termos Aditivos. Além disso, 944
possuem canal previsto no Plano Básico da Agência
Nacional de Telecomunicações. Foram também identificados 60 novos pedidos de migração. Com a migração de todas as emissoras, cerca de 25 milhões de
brasileiros serão diretamente beneficiados.
O esforço para levar rádio de mais qualidade para
os brasileiros pelo MCTIC envolveu eventos itinerantes em todo o país com o propósito de celebrar os
correspondentes termos aditivos aos contratos de
concessão. Ocorreram eventos em Santa Catarina,
Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, Paraná, São
Paulo, Bahia, Paraíba, Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco e Brasília.
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SIMPLIFICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA:

O

A RELAÇÃO COM O SETOR DE RADIODIFUSÃO

SETOR DE RADIODIFUSÃO FOI

DESBUROCRATIZADO
A Secretaria de Radiodifusão do Ministério atuou
para simplificar os procedimentos referentes aos processos de outorga e pós-outorga de emissoras de rádio e TV. Para os processos de concessão, renovação
e alteração contratual das emissoras, foi reduzida a
exigência de 27 para 13 e de renovação de 23 para 12
dos documentos necessários, e de oito anos para dois
o prazo de regularização de emissoras; e um decreto simplificou as regras para concessão, renovação e
alteração contratual das outorgas de rádios e TVs comerciais e educativas.
O objetivo é melhorar o fluxo de análise dos processos e acelerar o tempo de resposta às emissoras.
Para a alteração contratual das outorgas, incluindo casos de mudança no controle acionário, foi dispensada
a anuência prévia do MCTIC. Com as novas regras, a
entidade deve comprovar a modificação ao Ministério em até 60 dias. A intenção é que esse tipo de processo passe a ser concluído em três meses, em vez dos
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cinco anos, conforme acontecia. A meta principal foi
reduzir a quantidade excessiva de certidões exigidas,
que desacelerava a análise dos pedidos.
Além disso, se reduziu o trâmite interno dos requerimentos de solicitação protocolados na Secretaria.
As mudanças foram promovidas a partir da publicação da Lei nº 13.424/17, em março de 2017. A nova lei
garantiu que cerca de 800 municípios continuassem
recebendo os serviços de radiodifusão, ao dar uma segunda chance às emissoras que estavam com as outorgas vencidas ou que pediram a renovação fora do prazo. As novas regras também expandiram e deixaram
mais claros os prazos para se solicitar a renovação das
concessões e permissões. Mais de 1,8 mil processos
puderam ser arquivados com as mudanças nas regras,
que permitiram às emissoras registrar alterações contratuais sem anuência prévia do MCTIC. Agora as entidades podem procurar primeiro os órgãos competentes e depois comunicar a alteração ao Ministério.
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s serviços de rádio e televisão são concessões públicas e de grande interesse social, impactados
pela tecnologia, mas também afetados pela burocracia
e pela necessidade de modernização das relações com o
ente estatal.
Na gestão de Gilberto Kassab à frente do MCTIC foram implementadas diferentes ações pela Secretaria de
Radiodifusão (Serad) do órgão, entre elas a progressiva
implementação da televisão digital no Brasil, os mutirões de migração das emissoras de rádio de AM para FM
e a redução de procedimentos burocráticos para licenças de radiodifusão, além de simplificação de processos
relacionados às retransmissoras de TV.
Nesta entrevista, concedida no final de dezembro de
2018, o engenheiro Moisés Queiroz Moreira, secretário de radiodifusão, destaca as iniciativas adotadas e
os desafios dos setores de rádio e TV, e aponta brevemente sua visão sobre regulamentação e a Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel), para a qual foi
indicado conselheiro.

Qual o estágio atual da implementação da TV digital?
Chega a 130 milhões de pessoas beneficiadas com a
TV exclusiva digital em janeiro de 2019, visto que estamos completando o desligamento em 1.379 cidades
brasileiras. Desde o início da gestão do ministro Kassab,
sempre acompanhando de perto, a TV digital foi algo
prioritário. Esse patamar que vamos alcançar em janeiro [de 130 milhões de pessoas] foi definido no início de
dezembro, quando foi apontado o desligamento de novos 20 agrupamentos de cidades, pelo Gired (Grupo de
Implantação do Processo de Distribuição e Digitalização da TV no país) no último encontro da entidade. O
desligamento da transmissão do sinal analógico – dessa vez em diferentes regiões, de Minas, Santa Catarina,

Ex-titular da Secretaria responsável por outorgas
comenta ações adotadas pelo Ministério

Pernambuco e outros estados – foram autorizados a
ocorrer de forma escalonada nesses agrupamentos entre dezembro e janeiro, atendendo a 1.379 cidades do
país. O Gired autoriza o desligamento quando identifica que a cobertura digital nessas localidades alcançou
um grande índice.
Como qualifica este processo no Brasil? E que benefícios traz para o País?
Os benefícios que a TV digital traz são muito impactantes. A qualidade é infinitamente melhor do
que a televisão analógica. Essa é a principal questão.
Som e imagem de excelente qualidade e gratuito, e
tem alguns outros benefícios que têm que ser sempre
lembrados, como a interatividade. Estamos propondo
melhorias no sistema de interatividade da TV digital,
que é o sistema Ginga, para torná-lo mais atrativo à
população. Trabalhamos junto ao Fórum do Sistema

MOISÉS QUEIROZ MOREIRA

Brasileiro de Televisão Digital, o Fórum SBTVD, e à
Associação Brasileira de Normas Técnicas, para essa
integração cada vez maior do Ginga, o sistema adotado na TV digital e a navegação em banda larga, o que
representa mais interação, vídeo “on demand”.
A TV analógica não permite mobilidade. Você não
pode, por exemplo, ver TV analógica no carro. Isso
é um grande ganho. Também ao ir progressivamente
tornando a televisão brasileira digital, estamos liberando a faixa de 700 MHz para as telecomunicações,
para o 4G e, futuramente, para o 5G, a fim de aprimorar os serviços de telecomunicações.
Além do mais, tivemos ganhos de audiência na
televisão aberta e redução do consumo de energia
para o difusor de televisão.
A progressiva implementação da TV digital foi
algo que a gestão tocou desde o início, em maio de
2016, correto?
Sim. Quando chegamos aqui, apenas havia sido desligada uma localidade, que era Rio Verde, em Goiás.
Os grandes centros, como São Paulo, diferentes regiões metropolitanas, regiões adensadas, correram muito bem. A TV digital foi um aspecto do Brasil que deu
muito certo e muitos países adotaram o nosso processo, seguindo este exemplo. Com o Brasil, são 18 países
adotando o modelo.
Há algo a destacar sempre: o fato de o Brasil ser o
único país do mundo que, ao mesmo tempo em que
desocupa a faixa de 700 MHz, aciona a TV digital. Há
que se lembrar também as questões técnicas. A TV digital ainda otimiza o uso do espectro, adensando o
espectro, o que o sinal analógico não permite, distribuindo entre a TV digital e a telefonia móvel, e também auxiliar na migração de rádio de AM para FM. Ao
liberar os canais 5 e 6, que não serão mais utilizados
após o fim da transmissão analógica, permite o dial
estendido de rádio, para o futuro uso das emissoras
FM, migrantes do sinal AM.
Temos hoje no Brasil um parque de 15 mil estações,
incluindo cerca de 14,5 mil retransmissoras de TV e cerca de 500 geradoras. Todas elas terão que passar pelo
processo de digitalização. Está sendo um extenso e
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complexo processo do Ministério e da Secretaria de
Radiodifusão, que conta, também, com a consignação
desses canais de analógico para o digital. Permitir o
acesso da população a essa nova tecnologia é uma política pública de grande importância. O trabalho é desenvolvido sempre em conjunto com a Anatel (Agência
Nacional de Telecomunicações).
Quais os grandes esforços empreendidos pela Secretaria de Radiodifusão do Ministério do ponto de vista
de simplificação de processos nesses dois anos? Que
resultados trouxeram?
Primeiro, temos que deixar claro de que, quando
chegamos aqui, nós, na gestão do ministro Gilberto
Kassab, eu que assumi a secretaria, e antes, também
com a antiga secretária Vanda Nogueira, encontramos
um fluxo de processos estagnado. Por exemplo, nos
casos de renovação de outorga, existiam processos
parados há 30 anos. As renovações de rádios vencem
a cada dez anos... Havia rádios em que venceu a primeira renovação, venceu a segunda, venceu a terceira
renovação, e ainda não se promovera a primeira. Com
a aprovação da Lei 13.424/17 e de decreto subsequente, o 9.138/17, conseguimos reduzir o tempo de renovação de outorgas para três ou quatro meses. Isso foi
um grande avanço. Antes eram exigidos 28 documentos, por exemplo, diferentes certidões. Promovemos,
com essas alterações legais, mudanças que facilitaram
muito o trâmite processual e pudemos dar resposta
e agilidade ao setor de radiodifusão, tão importante
para a sociedade brasileira.
Também no que diz respeito às transferências de emissoras, hoje o radiodifusor pode alterar as suas cotas societárias na Junta Comercial e tem, a partir daí, 60 dias
para comunicar o Ministério. Antes, essas alterações
contratuais geravam processos de infração no Ministério. Imagine o volume de processos que surgia? Com racionalização, tiramos mais de quatro mil processos de
infração da prateleira.
O setor de radiodifusão é importante para o País,
complexo, e tem também, historicamente, relação
complexa com o setor público. De um ponto de vista da
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relação com o setor público, o Sr. acha que as questões
que haviam na legislação e uma demora em atualizá-las
implicavam também no excesso de processos?
Não houve, no decorrer dos anos, ajustes nas regulamentações relacionadas ao Ministério, ajustes que
deveriam ter ocorrido. Em primeiro lugar, ao longo
dos anos aumentou muito o número de radiodifusores
no País e, consequentemente, o número de processos.
Infelizmente acabou por não haver no passado preocupação em se facilitar a gestão do fluxo processual
e, para isso, desregulamentar o setor. Eu tenho o pensamento de que desregulamentar é sinônimo de regulamentar de forma inteligente, com segurança jurídica
e com critérios técnicos. É isso o que tem sido feito
nesta gestão. Foi feito por meio de um grupo de trabalho para ver o conjunto de normas técnicas do setor de
radiodifusão, em conjunto com a Anatel. A tecnologia
evoluiu muito nos últimos vinte anos e as normas técnicas, não. Estas ficaram estagnadas. Então as normas
técnicas têm que ser revistas para que se tornem compatíveis com a realidade tecnológica.
De uma forma geral, como se deu a relação com o
setor de radiodifusão? E quanto às entidades representativas do setor de rádio e TV?
Por exemplo, quanto à Abert (Associação Brasileira
das Emissoras de Rádio e Televisão) e à Abratel (Associação Brasileira de Rádio e Televisão), nossa gestão
teve um relacionamento muito bom. Primeiro porque
nós atuamos em pontos que essas entidades identificavam como necessários e também beneficiamos os
pequenos radiodifusores, aqueles que têm menos condições de dar prosseguimento a seus processos. Hoje
as coisas são muito fluidas.
De que maneira essas medidas atendem ao público,
ao consumidor de noticiário, de entretenimento, em si?
Atendemos com uma série de iniciativas ao setor em
seu todo, tornando mais simples a regulamentação das
rádios, dando apoio a emissoras educativas, buscando
apoiar a difusão comunitária. Naturalmente, ao regulamentar e fiscalizar adequadamente o setor e, ao facilitar
dentro de bons parâmetros a vida do radiodifusor, você

evita a ocorrência de infrações e, por exemplo, punições, como emissoras ficarem fora do ar.
Outras iniciativas também precisamos destacar, como
a migração das AM para FM, em que a população passou
a contar com um serviço de rádio de melhor qualidade.
A qualidade do som em FM é muito melhor e esse benefício é perceptível por todos.
É notório que esse é um setor com presença em todo
o País, com múltiplas demandas – intensa “agenda” regional –, e demandas muito locais. Como a Secretaria
e o Ministério puderam lidar com esse desafio?
Atendemos o pequeno radiodifusor ao simplificar o
sistema e as relações do Ministério com o setor e também mantivemos um relacionamento muito estreito
com as associações regionais. As necessidades dos pequenos radiodifusores, que antes não tinham acesso ao
Ministério, passaram a chegar até o órgão. Recebemos
durante todos esses meses diferentes entidades regionais, como a Amirt, (Associação Mineira de Rádio e Televisão), Agert Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio
e Televisão, Acaert (Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão), ou seja, associações estaduais
do setor de radiodifusão e outras.
Quando assumiu a pasta, o ministro Kassab já sabia
como a Serad tinha um caráter cartorial e que tínhamos
de desregulamentá-la para dar maior fluidez e agilidade
aos processos, e trazer respeito ao radiodifusor.
Quanto aos mutirões de migração de rádios da frequência de AM para FM, qual o grande benefício? Por
que o Ministério apostou nessa iniciativa?
São mais de 1,7 mil rádios que se cadastraram e mais
de 686 emissoras AM que já migraram para FM. As que
ainda não migraram, aguardam a viabilidade do canal ou
estão em fase de instrução no Ministério. Há ainda casos
– em torno de 50 emissoras – que não pagaram o boleto, valor relativo à migração de AM para FM.
Muitas das que não migraram, em regiões muito povoadas, como, por exemplo, São Paulo, dependerão do dial
estendido, que é a ampliação do espectro do rádio. Trata-se de uma portaria assinada pelo Ministério em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria
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e Comércio que prevê a fabricação de aparelhos de rádio na frequência estendida para FM, contando com um
“maior espaço” na faixa de rádio e que permitirá mais
espectro a essas emissoras. A previsão da portaria é de
que isso já ocorra a partir de 2019.
Quanto à rádio digital, já avançaram estudos no sentido de sua implantação, tendo em vista a progressiva
convergência de meios de comunicação?
O País está passando por um processo de implementação de TV digital, de grande sucesso, cujo cronograma tem sido seguido, e prevê sua conclusão no País em
2023. A TV digital envolve que a população se adeque
ao novo padrão. Há, por exemplo, a necessidade do conversor para o aparelho muitas vezes ou a política pública envolvida, como a distribuição dos kits conversores.
Iniciou-se o debate sobre o rádio digital. Penso que é um
passo a se pensar para o futuro no Ministério. Houve a
migração do AM para FM, um grande avanço na qualidade para a população e para a condição de prestação de
serviços pelo radiodifusor.
Uma mudança proposta para o universo das emissoras e retransmissoras é o Decreto 9.479/2018. Quais
resultados pode trazer ao setor?
O decreto formata novas políticas públicas para o setor de radiodifusão, como a utilização do espectro de
radiofrequência, de uma forma mais eficiente e enrijecendo as regras de instalação das autorizadas a executar o serviço de RTV. Ainda assim, permite que se estabeleça um processo de autorização primária de RTV
mais ágil, sem, contudo, deixar de ser meritório, técnico. O que ocorre até então é que são dadas muitas vezes autorizações secundárias de retransmissão, sujeitas
a interferência de telecomunicações, e que poderiam

ser suspensas. Então leva a difusão ao consumidor, segurança ao setor, segurança jurídica, estabilidade e capacidade de fiscalização pelo poder público.
O Sr. foi indicado para assumir o posto de conselheiro da Anatel. Que visão tem dos temas da Agência e
dos setores com a qual a Anatel interage, falando de
uma forma ampla?
Temos a questão fundamental, quando se fala em telecomunicações, que é o modelo regulatório que está
ultrapassado, e o Congresso debate o Projeto de Lei
79/2016, que é o marco legal do setor. O atual marco é
focado no Sistema de Telefonia Fixa Comutada (STFC).
Isso precisa ser atualizado, alterando o modelo de concessão das operadoras de telecomunicações, para o
modelo de autorização. Tem uma série de regulamentos que devem ser revistos a partir da atualização deste marco regulatório que permitam o desenvolvimento
sobretudo da banda larga no País.
O Ministério trata das políticas públicas ligadas ao
setor, que é um papel do Governo, enquanto que a
Anatel é uma agência do Estado; faz a interface entre
Governo, consumidor e mercado, então tem a responsabilidade de fazer com que as políticas públicas
sejam aplicadas e também promover o desenvolvimento do setor.
O modelo regulatório da agência precisa ser revisto,
atualizado. Enquanto falamos de banda larga, 4G ou 5G,
o modelo regulatório da Anatel ainda coloca os orelhões no centro da política pública do País. Isso, com o
PLC (Projeto de Lei da Câmara) 79/16 e a contribuição
do Congresso será atualizado e a Anatel terá, a partir
daí, a responsabilidade de também fazer com que os
regulamentos que permitam a expansão e a modernização dos serviços de telecomunicações aconteçam.

A

MELHORIAS NA LEGISLAÇÃO RESOLVERAM

116 MIL PROCESSOS DE RÁDIO E TV

		
advogada Vanda Bonna Nogueira
é especialista em radiodifusão e aponta na entrevista
a seguir o conjunto de alterações na legislação promovidas pelo Ministério com o sentido de tornar menos
burocrático o setor de rádio e TV, além de trazer mais
transparência na relação com o poder público.
Secretária de Radiodifusão no MCTIC entre maio de
2016 e março de 2018, Vanda credita a essas alterações a
expressiva redução no volume de processos pendentes
na pasta – foram concluídos 116 mil processos e regularizadas 1,3 geradoras e transmissoras em 1,3 mil municípios
em todo o País.

O MCTIC promoveu diferentes iniciativas voltadas
ao aprimoramento do setor de radiodifusão. Quais as
principais motivações dessas iniciativas?
Destaco primeiramente a desregulamentação do
setor. Antes da adoção das medidas visando à desregulamentação, a Secretaria de Radiodifusão possuía
cerca de 56 mil processos em tramitação. Além do
grande quantitativo de processos, um dos fatores que
levou o MCTIC a adotar medidas visando à desregulamentação foi o tempo médio de duração dos processos dentro do órgão.
Diante do panorama encontrado, foi detectada a necessidade de se adotar medidas
que visassem desburocratizar e dar maior
celeridade aos processos da Secretaria.
Que ações foram adotadas?
Foi encaminhada uma proposta de Medida Provisória (MP nº 747/2016, que
foi posteriormente convertida na Lei nº
13.424/2017) para tratar dos problemas e
alterações relacionadas às Leis. Foi encaminhada uma proposta de alteração do
Decreto nº 52.795/1963, que aprovou o re-
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Simplificação e mais transparência regularizaram emissoras
em 1,3 mil cidades em todo o País
gulamento dos serviços de radiodifusão, de forma que
ele melhor se adequasse às alterações ocorridas nas Leis,
resultando no Decreto nº 9.138/2017.
Também foram feitas simplificações diversas. A lei
número 13.424/2017 trouxe uma série de melhorias
para o setor. Passou a permitir ampliação do prazo para
apresentação do requerimento de renovação e também
anistia dos pedidos de renovação que haviam sido protocolados intempestivamente. No caso de alterações
contratuais e/ou estatutárias, passou a permitir dispensa prévia de anuência do Ministério para efetuar as alterações e, no caso de transferência de outorga, passou
a ser necessária a anuência prévia do Ministério apenas
nos casos de transferências de concessão ou permissão
de uma pessoa jurídica para outra. Além disso, houve a
substituição das certidões cobradas por declarações.
Que outras ações? E quais os resultados atingidos?
Outra iniciativa foi o Decreto nº 9.138/2017. Torna o
formulário de requerimento obrigatório para peticionamentos, inclusive constando como documentação
habilitante ao processo de outorga. A documentação
relativa aos sócios e dirigentes das S.A. passa a ser so-

VANDA BONNA NOGUEIRA
licitada aos possuidores de, no mínimo, 30% das ações
representativas do Capital Social.
Há uma série de iniciativas voltadas à agilidade dos
processos e destaco a anuência prévia apenas para a
transferência de outorga de uma pessoa jurídica para
outra, e também que as alterações de controle societário passaram a ser efetivadas sem a autorização do
MCTIC, apenas com a obrigação de serem comunicadas ao Congresso Nacional, por meio de mensagem
do Presidente da República, nos termos do inciso 5º
do artigo 222 da Constituição, após o envio pelo administrado ao Ministério.
O balanço final é a conclusão de 116 mil processos na
Secretaria de Radiodifusão, somados aos encontrados,
e a profusão relativa à regularização de geradoras e retransmissoras de televisão de 1.378 municípios, entre
abril de 2016 e novembro de 2018.
Uma das grandes iniciativas no setor foi a implementação da TV digital, envolvendo diversos atores,
como MCTIC, Anatel, emissoras... Os resultados foram
expressivos, correto? Qual sua leitura do processo de
implementação?
Iniciada a gestão em 2016 no Ministério, apenas uma
cidade havia realizado a mudança sistêmica de analógico para digital, a cidade de Rio Verde, no Estado de Goiás, tendo sido transferida a data do desligamento por
diversas vezes, além de não chegar ao patamar de 93%
de domicílios digitais.
A primeira medida, ainda em 2016, foi montar as equipes de técnicos para revisarem a situação de todas as
estações geradoras e retransmissoras de televisão no
sentido de que fossem consignadas as frequências digitais necessárias para a efetivação da medida.
Em seguida, por meio de Portaria foram relacionados
os municípios onde os sinais analógicos seriam desligados até 31 de dezembro de 2018, bem como determinado que, além do bolsa-família, fosse ampliado o público
e distribuídos conversores e antenas a todas as famílias
cadastradas em programas sociais do governo. Também
foi estipulado o patamar de pelo menos 93% dos domicílios do município que acessavam o serviço livre, aberto
e gratuito por transmissão terrestre estivessem aptos à
recepção da televisão digital terrestre como condição
para o desligamento.
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A primeira fase atingiu 1.378 municípios brasileiros, 130
milhões de pessoas e todas as capitais brasileiras. Esse
incrível patamar foi calcado em incansável trabalho realizado pelo Governo Federal, seguindo a política pública
de outorgas, consignações de canais digitais e aprovação
de projetos técnicos de instalação advindos do MCTIC,
a administração das frequências pela Anatel, além de
projetos com ações do setor onde se destaca a Patrulha
Digital, Fora de Rota, Digital Solidário, Diálogos da TV
Digital e Feirões.
O desligamento do sinal analógico foi dividido em
duas etapas, sendo a primeira compulsória, atingindo
70% da população brasileira e ultimada em dezembro
de 2018, totalmente concluída sem percalços e reclamações, por não permitir que nenhum cidadão brasileiro
ficasse sem o lazer da televisão, o único serviço de sons
e imagens totalmente gratuito. A segunda etapa, que iniciou em janeiro de 2019 e terminará em 31 de dezembro
de 2023, será espontânea e seguirá a nova política pública a ser incrementada pelo novo governo.
Como ações complementares ao desligamento analógico, foram criados, regulamentados e normatizados
diferentes serviços.
O Canal Virtual, que é um número compreendido no
intervalo de 1 a 99, que deve ser codificado nos sinais
digitais transmitidos por uma emissora e captados pelos receptores do Sistema Brasileiro de Televisão Digital
Terrestre (SBTVD-T), indicando ao telespectador qual
canal deve ser utilizado para acessar a programação desta emissora, independentemente de seu canal físico, ou
seja: mantido como número virtual o já conhecido analógico, que tecnicamente indicará no receptor o canal
digital. Criado pela Portaria MCTIC nº 3.540, de 4 de julho de 2017, alterada pelas Portarias 3.992, de 14 de julho
de 2017, nº 6.053, de 13 de outubro de 2017, nº 699, de
6 de fevereiro de 2018, e nº 1908, de 6 de abril de 2018.
O Canal de Rede ̶ que é o grupo de canais digitais idênticos, indicados para a inclusão ou já incluídos no SBTVD
pela Anatel. Decreto nº 9.479, de 22 de agosto de 2018,
complementado pela Portaria nº 6.197, de 5 de dezembro
de 2018, que estabelece as condições, critérios e procedimentos de autorização para a execução do Serviço de
Retransmissão de Televisão – RTV, visando a implementar o Canal de Rede. O canal de rede padronizará dentro
do mesmo estado o canal já utilizado pela administrada.
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Também atividades relevantes do MCTIC nesse setor
foram os mutirões de migração de AM para FM. Como
avalia a efetividade dessa iniciativa?
Em razão do custo de manutenção da rádio ondas médias, além do declínio de audiência, o setor passou a ter
prejuízo na execução do serviço de AM outorgado pela
União.
O fator que impunha a queda da audiência da rádio
AM é que esse tipo de serviço possui longo alcance, motivo pelo qual sofre interferências geradas pelos ruídos
urbanos, tanto de dia quanto de noite, ao contrário da
propagação da FM, que, além de mais uniforme, é menos
interferida. Assim, o custo, a eficiência e a qualidade do
som foi o que impulsionou a necessidade da migração.
Ao ser nomeado, o ministro Kassab encontrou 55
emissoras migradas dentro de um universo de 1.720 solicitações. No cenário de duas migrações coincidentes
(a mudança sistêmica de analógica para digital e a migração AM/FM), foi implantado mutirão visando à análise dos pedidos da transformação do serviço. Além do
mutirão de equipes de técnicos, o MCTIC introduziu a
migração itinerante, levando o ministro aos estados para
a assinatura dos termos de migração.
Em 7 de novembro de 2016, Dia do Radialista, no Palácio do Planalto com mais de 500 pessoas, entre radiodifusores de todo o País, empresários, presidentes de
associações estaduais de radiodifusão e parlamentares,
foram agraciadas 244 emissoras com a assinatura dos
termos aditivos aos contratos assinados com a União.
Das 1.781 rádios AM do Brasil 1.720 solicitaram a mudança de faixa e em torno de 1000 rádios de todo o País obtiveram a autorização para operarem na faixa de FM; muitas
já estão operando em suas cidades. As demais aguardam
complementação de documentação e a faixa estendida.
Com relação à faixa estendida (canais 5 e 6), foi assinada portaria conjunta com o Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços (MDIC), que prevê a ampliação do espectro de rádio FM nos equipamentos fabricados na Zona Franca de Manaus.
O objetivo da Portaria foi o de atender a evolução da
FM na faixa estendida, com a fabricação de aparelhos receptores que portem a nova canalização, resultante do
advento da televisão digital que, com o desligamento do
sinal analógico, liberou novas faixas de frequência, ampliando o espectro disponível para as rádios FM.

No dia 25 de janeiro de 2018, o presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo Maia, no exercício do cargo de
Presidente da República, assinou decreto que abriu novo
prazo de 180 dias para que as emissoras remanescentes
apresentassem o pedido de migração do serviço de rádio AM para o FM (Decreto 9.270/18).
Avaliação dessa operação traduz-se positiva proporcionando fôlego ao setor, impedindo a devolução de
outorgas pela falência do serviço de AM. O sucesso
dessa política pública teve como maior consequência o
aumento da audiência, aumento nas contratações e melhor qualidade do serviço disponível à sociedade.
Como a Sra. avalia hoje o setor de radiodifusão brasileiro e de que forma pensa que foram as contribuições da gestão nesse setor?
O setor de radiodifusão recebeu um grande impulso
tanto com a migração AM para FM com relação à quantidade de emissoras migradas, quanto à digitalização da
radiodifusão de sons e imagens, e a desregulamentação
de leis, regulamentos e normas, ganhando um novo perfil em apenas dois anos e meio de gestão.
Uma das grandes questões quando se fala em radiodifusão é a necessidade de tornar esse segmento menos burocratizado e, ao mesmo tempo, mais transparente. Como avalia essa dicotomia? E como pensa que
pode ser encaminhada?
A desburocratização realizada impulsionou e serviu de
exemplo e alerta para a continuação referente à limpeza
de procedimentos e documentação, desregulamentando e minorando as regras técnicas e jurídicas, que hoje
são dispensáveis em razão da tecnologia existente.
No meu entender não existe a dicotomia entre a transparência da desregulamentação e desburocratização,
pois pode na implementação da queda de exigências visando facilitar os processos de outorgas e instalação de
estações de radiodifusão, dar publicidade e acesso aos
processos, além do que, a simplificação leva ao maior
entendimento pela sociedade do desempenho da Administração Pública.
Se por um lado acaba a obrigação, por outro a facilitação dos procedimentos leva a maior compreensão da
metodologia, tornando claras e transparentes as atividades do Poder Concedente.
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O INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

INPE

PROJETO
SOS CHUVA:
PREVENÇÃO A
TEMPESTADES
E ALERTA À POPULAÇÃO
Pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) desenvolveram uma tecnologia inédita
para fazer a previsão imediata de tempestades. A ferramenta fornece para a população informações sobre a
ocorrência de raios, rajadas de vento e chuvas de granizo, incluindo o tamanho das pedras. Além de reduzir o
número de mortes causadas por deslizamentos de terra
e inundações, os dados serão aplicados para expandir a
agricultura de precisão, diminuindo os prejuízos provocados por eventos extremos.
O sistema opera a partir de radar instalado em Campinas (SP), que capta eventos climáticos e permite, segundo o Inpe, “detecção de severidade e a estimativa
de precipitação com radar e satélite em alta resolução
temporal e espacial”. Está disponível para telefones celulares, no Google Play e na Apple Store.
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D

iretor do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (Inpe), o engenheiro Ricardo Galvão é mestre
pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e
doutor em Física de Plasmas pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos Estados Unidos, além
de livre-docente pela Universidade de São Paulo (USP).
Membro titular da Academia Brasileira de Ciências,
Galvão dá seu depoimento sobre o papel do órgão,
vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e a gestão de Gilberto Kassab à
frente da pasta, encerrada em dezembro de 2018.
Segundo Galvão, o Inpe – que entre diversas outras
atividades, atua no monitoramento climático e na detecção de queimadas via satélite, e tem importante
interlocução com órgãos ambientais – “contou com
forte apoio” do Ministério na gestão que transcorreu
entre maio de 2016 e 2018.
O pesquisador fez um relato sobre a resistência inicial oferecida pela comunidade científica à fusão dos
setores de Comunicação e Ciência e Tecnologia, e também sobre o papel do Instituto.

Traçando uma breve “linha do tempo, como enxerga a gestão do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações desde sua fusão em
maio de 2016?
O ministro Gilberto Kassab foi indicado em um momento difícil da política brasileira, após o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Tendo dirigido o
Ministério das Cidades no governo anterior e assumindo, no Governo Michel Temer, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, com a incorporação do
Ministério das Comunicações, fusão esta que sofreu

EO

MCTIC

Diretor do órgão, Ricardo Galvão,
afirma que entidade teve “forte apoio” da pasta

forte oposição da comunidade científica, o ministro
Kassab inicialmente não foi por ela bem recebido. Em
algumas ocasiões, como na 68ª Reunião da SBPC, realizada em Porto Seguro em julho de 2016, chegou a
ser tratado com desrespeito por alguns extremistas
que não aceitavam sua indicação e a fusão dos dois
ministérios.
No entanto, Kassab enfrentou todas essas dificuldades iniciais com o mais nobre espírito republicano,
respondendo, de forma conciliatória, aos questionamentos por meio de diálogos construtivos com a
comunidade científica. Assessorado por uma equipe
altamente competente, chefiada pelo seu secretário
executivo, Elton Zacarias, foi muito feliz na escolha
das ações a serem priorizadas pelo Ministério e trabalhou com bastante determinação na recuperação do
orçamento para ciência e tecnologia, que havia sofrido cortes substanciais no governo anterior.

RICARDO GALVÃO
No caso específico das unidades de pesquisa, o
ministro e sua equipe estiveram sempre dispostos a
analisar as demandas prioritárias, atendendo prontamente solicitações de reuniões para discutir as mais
urgentes. Com sua hábil atuação política, foi capaz
de recuperar os orçamentos das unidades de pesquisa em 2018, de forma que todas elas puderam executar praticamente todos os projetos programados
para o exercício.
Consciente do preocupante esvaziamento do quadro de servidores do MCTIC, que está ameaçando
levar à paralisação de muitas das atividades realizadas pelas suas unidades de pesquisa, o ministro Kassab conduziu um estudo detalhado da necessidade
de pessoal em todas elas e na administração central,
encaminhando solicitação de abertura de concursos
ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão. Infelizmente essa solicitação ainda não foi
aprovada, mas espera-se que o pleito continue a ser
priorizado pelo novo titular do MCTIC.
Em decorrência da sua diligente atuação na gestão
do MCTIC, o ministro Kassab foi homenageado pelo
professor doutor Ronald Shellard, diretor do Centro
Brasileiro de Pesquisas Físicas, em nome de todos os
diretores das unidades de pesquisa do MCTIC, durante cerimônia de lançamento do selo em homenagem
aos cientistas César Lattes e Joanna Döbereiner, pela
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no Rio de
Janeiro, em 14 de dezembro de 2018.
Do ponto de vista de gestão e da relação do MCTIC
com as entidades a ele vinculadas, a fusão não trouxe
prejuízo a essas entidades?
Meu único comentário sobre essa questão é que
o temor inicial da comunidade científica de que a
fusão dos dois ministérios prejudicaria substancialmente a área científica não se concretizou. Com
grande habilidade, o ministro Kassab soube muito
bem administrar essas duas áreas, sem permitir uma
interferência nociva de uma sobre a outra; ao contrário, sempre que possível, procurou promover uma
colaboração sinergética entre as duas.
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Em linhas gerais quais foram os desafios do Inpe
nesses últimos dois anos e meio, e como avalia que se
deu a interface com a gestão do Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações que se encerrou em dezembro?
Neste período, podemos destacar quatro grandes
desafios enfrentados pelo Inpe: a renovação do supercomputador utilizado para previsões meteorológicas e
estudos climáticos; o estabelecimento de um acordo
com o Ministério do Meio Ambiente (MMA) para fornecimento de dados sobre o desmatamento da Amazônia; o financiamento das missões espaciais Amazonia-1 e
CBERS-4A; e a implantação de uma subestação elétrica
e linha de transmissão de 138 kV compartilhada com o
Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial –
DCTA. Todos eles foram enfrentados com forte apoio do
MCTIC, conforme descrito a seguir.
As previsões meteorológicas e estudos climáticos
feitos pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos – CPTEC, do Inpe, são baseados em modelos
computacionais de alto desempenho. Os complexos
códigos computacionais associados a esses modelos são
processados no supercomputador CRAY XE6, instalado
no Inpe em 2010. Acontece que, no prazo de quatro a
cinco anos, todos os supercomputadores chegam à condição denominada “end of sale”, a partir da qual os fornecedores não garantem mais o fornecimento de partes
para sua manutenção. Essa condição foi atingida pelo supercomputador do Inpe por volta de 2015, ameaçando
seriamente a continuidade do fornecimento de dados
de previsão meteorológica para um grande número de
instituições nacionais que o utilizam diariamente.
Considerando que, devido à crise econômica, não
havia condições para aquisição de um novo supercomputador (no valor estimado de mais de cem milhões de
reais), a equipe técnica do CPTEC elaborou um projeto
de atualização do CRAY XE6, em colaboração com o fabricante, que permitiria uma sobrevida do computador
de cerca de dois anos, a um custo de aproximadamente
dez milhões de reais.
Não tendo recurso dentro de seu orçamento para
contratar esse projeto, o Inpe procurou consegui-lo
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através de emenda parlamentar, proposta pelo deputado federal Eduardo Cury. A emenda foi aprovada, mas
no valor de R$ 3,5 milhões. Esta informação foi levada à
secretaria executiva do MCTIC, que prontamente complementou o recurso necessário para contratação do
projeto. A atualização foi implementada, permitindo
aumento substancial da capacidade computacional do
CRAY XE6, economia em despesas de manutenção de
cerca de cinco milhões de reais em 2018 e economia de
30% no consumo de energia elétrica.
O Inpe tem dois projetos principais de monitoramento do desflorestamento da Amazônia: o Prodes e o Deter. O primeiro realiza o monitoramento por satélite
do desmatamento por corte raso na Amazônia Legal e
produz, desde 1988, as taxas anuais de desmatamento
na região, que são usadas pelo Governo Brasileiro para
o estabelecimento de políticas públicas. O Deter é um
levantamento rápido de alertas de evidências de alteração da cobertura florestal na Amazônia, feito pelo Inpe
desde maio de 2004, com dados do sensor Modis do satélite Terra, de resolução espacial de 250 metros.
O Deter foi desenvolvido como um sistema de alerta
para dar suporte à fiscalização e controle de desmatamento e degradação florestal ilegais pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Com esse sistema é possível detectar
apenas alterações na cobertura florestal com área maior
que 25 hectares. Devido à cobertura de nuvens, nem
todas as alterações são identificadas pelo Deter. No
entanto, isso é compensado pela capacidade de observação diária, que torna o sistema uma ferramenta ideal
para informar rapidamente aos órgãos de fiscalização
novas alterações na cobertura florestal. O Deter opera
diariamente e entrega mapas com alertas de desmatamento para o Ibama em um a cinco dias após a data da
imagem do Modis.
Durante o ano de 2017, houve alguns desentendimentos entre o Inpe e o Ibama sobre a frequência de divulgação dos dados do Deter, com algumas tentativas do
Ministério do Meio Ambiente de impor como o Inpe deveria divulgar esses dados. Diante da ameaça de se criar
uma situação de constrangedora discórdia entre os dois

ministérios, o Inpe solicitou a interferência direta do ministro Kassab junto ao ministro José Sarney Filho para resolver o impasse. Isso foi rapidamente feito, resultando
em um termo aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica
24/2014, celebrado entre o Inpe e o Ibama, que resolveu
definitivamente a questão.
Dois satélites, Amazonia-1 e CBERS-4A, estão em fase
final de montagem e testes no Laboratório de Integração e Testes - LIT, do Inpe. O Amazonia-1 será o primeiro
satélite de sensoriamento remoto totalmente projetado
e construído no País e tem seu lançamento previsto para
o primeiro semestre de 2020. O CBERS-4A é o sexto satélite feito pelo Inpe dentro do programa Brasil-China
de desenvolvimento de satélites de observação da Terra,
que, em 2018, completou 30 anos de exitosa operação.
Os recursos para desenvolvimento desses satélites estão fora do orçamento do Inpe, sendo transferidos pela
Agência Espacial Brasileira (AEB), dentro da dotação orçamentária para o Programa Espacial Brasileiro.
No início de 2018 estava muito incerto se os recursos necessários para a continuidade dessas missões
espaciais, em particular para contratação do lançamento do Amazonia-1, cerca de cem milhões de reais,
estariam disponíveis. Felizmente, a Secretaria Executiva do MCTIC, juntamente com a AEB, conseguiu articular as ações necessárias para provimento dos recursos, de forma que todas as contratações pendentes
em 2018 foram executadas.
O Inpe é hoje alimentado eletricamente pela empresa EDP Bandeirante no nível de tensão de 13,8 kV.
Conforme definido pela Aneel (Agência Nacional de
Energia Elétrica), o nível máximo de fornecimento
para consumidores do subgrupo A4 é 2.500 kVA. Acima desse valor, a concessionária deve determinar ao
consumidor a necessidade de mudança do nível de
tensão para categoria superior, 69 ou 138 kV. Esta é
a situação do Inpe, com um consumo atual de 3.300
kVA de potência média e previsão de acréscimo de
mais 500 kVA em cinco anos e 1.000 kVA em dez anos.
Diante desse fato e, considerando que o DCTA enfrenta a mesma situação, equipes técnicas das duas
instituições elaboraram o projeto de uma subestação
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compartilhada de 138 kV, a ser instalada no terreno do
DCTA, em local vizinho ao Inpe, num custo estimado
de R$ 20 milhões.
Tendo o DCTA conseguido sua parcela de recursos
para instalação da subestação diretamente do Ministério da Defesa, o Inpe solicitou à Secretaria Executiva do
MCTIC a elaboração de encomenda transversal de infraestrutura junto à Finep para provimento de sua parcela.
A solicitação foi atendida e o convênio correspondente,
assinado em dezembro de 2018.
O Inpe tem um papel importante no sistema brasileiro de ciência e pesquisa, notadamente em questões climáticas e também com grande interface com
o programa espacial e o desenvolvimento de satélites
de pesquisa. Como vem se dando esse trabalho e quais
são os grandes avanços nos últimos tempos? Que programas o Sr. destaca?
O Inpe teve um papel de liderança pioneira na pesquisa espacial e suas aplicações no País, em particular
com relação à utilização de satélites para observação
da Terra e previsões meteorológicas e climáticas. De
fato, através do Inpe, o Brasil se tornou o terceiro país
do mundo, após Estados Unidos e Canadá, capacitado
a receber, processar e disponibilizar imagens dos satélites Landsat. Em particular a utilização de imagens
de satélites para monitoramento do desmatamento da
Amazônia, agora estendido a todos os biomas brasileiros, alcançou grande destaque. A série histórica que o
Inpe mantém sobre o desflorestamento da Amazônia,
desde 1988, tem altíssima credibilidade no cenário internacional, promovendo o Brasil como um dos países
mais avançados no monitoramento do desmatamento
de florestas tropicais.
Com relação à tecnologia espacial, o Inpe também
assumiu papel de liderança pioneira no desenvolvimento de satélites para aplicações civis. O primeiro
satélite de coleta de dados desenvolvido pelo Inpe, o
SCD-1, foi lançado em 1993, com previsão de vida útil
menor que um ano. No entanto, este satélite se encontra em operação até hoje! O segundo satélite desta
série, SCD-2, lançado em 2008, também continua em
operação. O programa com a China para desenvolvimento de satélites de observação da Terra completou
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trinta anos de grandes realizações no ano passado,
sendo apontado como um exemplo paradigmático de
exitosa colaboração tecnológica Sul-Sul. Através dele,
o Inpe adquiriu conhecimento estratégico altamente
relevante para o desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro.
O Inpe também desempenhou um papel pioneiro importantíssimo na implantação de técnicas modernas de
meteorologia e de estudos climáticos. A criação do CPTEC em 1987, nos moldes das instituições mais avançadas
do mundo, que já vinham utilizando supercomputadores
para previsões meteorológicas, permitiu um grande salto de qualidade na meteorologia brasileira. Atualmente
os dados fornecidos pelo Centro são utilizados por grande número de instituições no País, tanto governamentais
como particulares. Os estudos sobre mudanças climáticas realizados por pesquisadores do INPE também alcançaram alta respeitabilidade no cenário internacional.
Isso é comprovado pela posição de vice-presidente do
Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas ocupada por pesquisadora do Inpe.
É importante também realçar o papel de destaque
das pesquisas básicas realizadas pelo Inpe em geofísica
espacial, astrofísica e ciências espaciais. Em particular,
o Inpe desenvolve papel de liderança em pesquisas
sobre o sol e interação do vento solar com a magnetosfera terrestre, envolvendo um fenômeno físico fundamental denominado reconexão magnética. Como
consequência desta atividade, o Inpe desenvolveu, a
partir de 2007, o Programa de Estudo e Monitoramento
Brasileiro do Clima Espacial – Embrace, que é o único
programa em países do hemisfério sul que monitora as
emissões de massa coral do sol, que podem afetar seriamente os sistemas de comunicação e o controle do
tráfego aéreo no planeta.
Como qualifica o papel do Inpe para a sociedade
brasileira hoje e como a instituição pode se posicionar no futuro? De que forma a instituição pode
ser aperfeiçoada?
Creio que esta pergunta já foi em parte respondida na
anterior. O papel do Inpe, extremamente relevante para
a sociedade brasileira, é exercer a função de instituição
líder em pesquisas espaciais e na execução do Programa
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Espacial Brasileiro, no que concerne suas aplicações civis
e científicas. No entanto, a estrutura do Inpe está muito aquém da apropriada para atender esse objetivo, que
deveria ser convertido em um instituto nacional na área
espacial, gerido por uma Direção Geral coordenando diversas diretorias especializadas nas áreas de meteorologia, observação da Terra, engenharia e tecnologia espacial, ciência espacial básica, incluindo geofísica espacial,
astrofísica, astronomia e áreas correlatas. Isso deveria
ser feito agregando-se em uma única estrutura outras
unidades do MCTIC voltadas para as ciências espaciais,
nomeadamente o Observatório Nacional e o Laboratório Nacional de Astrofísica. Para isso, seria necessário um
aumento substancial no seu quadro de servidores e tambémdessas instituições.
Fazer ciência demanda recursos e avançar na produção científica, na produção de pesquisa, só é possível
com orçamento, por exemplo, para uma entidade produtora de ciência aplicada, caso do Inpe. Como avalia

que pode contribuir nesse sentido a regulamentação
do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação?
A regulamentação do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação trouxe ferramentas importantíssimas
para facilitar a execução de projetos científicos, tanto
na simplificação dos procedimentos administrativos,
como na possibilidade de aquisição direta de equipamentos de pesquisa sem licitação, como na parceria com
empresas na execução de projetos. Além disso, vários
dos instrumentos jurídicos instituídos no Decreto 9.283
devem estimular substancialmente as iniciativas de inovação tecnológica nas instituições de pesquisa. No entanto, a utilização dessas ferramentas tem sido bastante
dificultada pela atitude reacionária de alguns advogados
da União encarregados de dar parecer jurídico sobre os
processos elaborados pelas unidades de pesquisa. Nesse
aspecto, julgo ser necessário uma atuação mais proativa
da Consultoria Jurídica do MCTIC no estabelecimento
de procedimentos uniformes na utilização do Marco Legal, a ser aplicado a todas suas unidades de pesquisa.
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AMAZÔNIA CONECTADA
Durante a gestão do ministro Kassab se deu prosseguimento ao projeto Amazônia Conectada, que é um
dos maiores programas de fibra óptica subaquática do
mundo, com o primeiro trecho, de 242,5 quilômetros,
já concluído. A fibra interliga os municípios de Coari e
Tefé via leito do Rio Solimões. A expectativa é que a
infraestrutura de telecomunicações beneficie 144 mil
pessoas nos dois municípios. Atualmente, a internet
que chega às duas cidades via satélite e a rede de fibra
óptica atende apenas Manaus.
É um projeto estratégico, que nesse trecho vai atender
institutos como o Mamirauá, o Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e a Universidade Fe-

deral do Amazonas, por exemplo, com velocidade maior
e mais qualidade na comunicação por preços menores.
O cabo subfluvial de 390 toneladas que liga os municípios faz parte da infovia do rio Solimões, uma das
cinco que serão construídas pelo Governo Federal por
meio dos leitos em cinco rios da região Amazônica: Negro, Solimões, Madeira, Purus e Juruá. Somente no Rio
Solimões, 15 municípios são atendidos. Redes subfluviais
ópticas serão estendidas por aproximadamente 7,8 mil
quilômetros dos principais rios, beneficiando 3,8 milhões de habitantes em 52 municípios. O projeto Amazônia Conectada é um modelo estruturante de fixação
de recursos no território da Amazônia.

GESAC: PROGRAMA DE GOVERNO ELETRÔNICO
O Programa Governo Eletrônico – Serviço de Atendimento ao Cidadão (Gesac)
oferece gratuitamente conexão à internet
em banda larga a telecentros, escolas, unidades de saúde, aldeias indígenas, postos
de fronteira e quilombos. É direcionado,
prioritariamente, a comunidades em estado de vulnerabilidade social ou que não
têm outro meio de serem inseridas no
mundo das Tecnologias da Informação e
Comunicação (TICs). Atualmente estão
contratadas 6.898 conexões.
A partir do advento do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações
e do Programa Internet para Todos, o
Gesac passa a ter infraestrutura de alta
capacidade.
108
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RNP: ORGANIZAÇÃO VINCULADA AO MCTIC
CONECTA UNIVERSIDADES À INTERNET
Dirigente de unidade aponta benefício de projetos
como o Internet para Todos

Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP)
é uma Organização Social vinculada ao MCTIC que faz
a conexão da estrutura acadêmica brasileira, ou seja, é
responsável por manter ligada à internet e compartilhar
todo o conteúdo e a inteligência de cientistas do País.
Ou, no jargão de TI (tecnologia da informação), responsável pelo backbone das universidades, unidades de pesquisa vinculadas a faculdades, institutos de pesquisa e
outros centros distribuídos pelo País.
Por conta dessa importante função, a RNP demanda
soluções tecnológicas e atualização de infraestrutura.
Na entrevista a seguir, o diretor geral Nelson Simões
aponta avanços no papel da entidade, a relação com a
gestão Kassab no MCTIC e o papel de projetos como
o Internet para Todos e o Satélite Geoestacionário de
Defesa e Comunicações.

A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa tem um papel
estruturante no meio acadêmico brasileiro ao prover
intercâmbio de informações, compartilhamento de
pesquisas e uma série de trocas de conhecimento. De
que maneiras a instituição tem buscado avançar em
desenvolvimento tecnológico para dar conta da evolução da pesquisa acadêmica brasileira?
Em 2018, a RNP deu início ao projeto de evolução
da rede acadêmica nacional, a Rede Ipê, para taxas de
transmissão de dados mais elevadas e com potencial ilimitado de crescimento, a uma velocidade inicial de 100
Gb/s. Essa velocidade é de dez a cem vezes maior do
que chega hoje nas instituições acadêmicas nas principais capitais brasileiras.
O objetivo foi ampliar a possibilidade de integração
e colaboração nacional e internacional e acelerar a

NELSON SIMÕES
oferta de soluções avançadas para educação e pesquisa
no país. Ou seja, cientistas de instituições conectadas já
colaboram entre si em altíssima velocidade, com a possibilidade de participação significativa em grandes projetos, nacionais e internacionais.
Essa nova geração, a 7ª desde 1992, teve início no
Nordeste em 2017 e foi viabilizada por acordo celebrado com a Chesf, de compartilhamento de infraestrutura, tendo como suporte as linhas de transmissão da
companhia. Outros acordos semelhantes se seguiram
com Furnas, Eletrosul e demais empresas do setor elétrico. Essa é a base da ciberinfraestrutura de educação
e pesquisa no Brasil para os próximos 20 anos, com capacidade de expansão virtualmente ilimitada, a custos
incrementais e reduzidos. Os enlaces iniciais de 100
Gb/s estarão operacionais entre os Pontos de Presença
da RNP nas capitais entre Fortaleza (CE) e Salvador (BA)
a partir de março de 2019.
Dessa forma, será possível atender todo o território
nacional e, mais importante, equiparar as condições de
acesso e funcionalidade de aplicações avançadas àquelas disponíveis em grandes cidades, incorporando em
fluxos globais de conhecimento cerca de 1.500 campi
conectados no interior e 4 milhões de alunos, professores e pesquisadores brasileiros. Assim, universidades,
institutos, polos e parques tecnológicos, hospitais de
ensino e museus, entre outras organizações usuárias da
RNP, contarão com uma nova plataforma digital para
comunicação e colaboração, primeiro no Nordeste e,
depois, em outras regiões do País até 2020.
Trata-se de uma plataforma digital, pois sobre essa
rede avançada se reúnem serviços e soluções de várias
instituições e fornecedores em um único espaço, com a
chamada computação em nuvem. A oferta dos serviços
e aplicações para a ciência e a educação neste paradigma busca simplificar e agilizar o acesso às ferramentas
de tecnologia necessárias à geração do conhecimento
e à produção e gestão acadêmica. Um novo ambiente,
chamado Nasnuvens, permite atender às necessidades
dos gestores de TIC, pesquisadores, professores e alunos
de pós-graduação, de forma fácil e segura. O Nasnuvens
vem sendo disponibilizado gradualmente para adesão
dos gestores de TI de instituições públicas de ensino e
pesquisa, e seus usuários.
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Essas soluções, que passaram a atender à comunidade
acadêmica brasileira são resultado de programas de pesquisa, inovação e de engenharia de redes desenvolvidos
de forma conjunta por grupos de pesquisa brasileiros,
empresas inovadoras e especialistas da RNP. Muitas delas vêm sendo adotadas com sucesso em vários outros
domínios, ampliando e qualificando políticas de governo eletrônico, educação a distância, telessaúde, cultura
digital e segurança cibernética no País.
Ações importantes do Ministério foram o lançamento do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas e o início da implementação do Programa Internet para Todos, para prover
conexão de internet em banda larga com cobertura
em todo o território nacional. Como a RNP avalia
este programa? Há possibilidade de interseção com
sua atividade?
O Programa Internet para Todos, que envolve o
SGDC, complementa de forma importante o esforço
da RNP de interconexão de campi que estão muito
isolados, cuja infraestrutura terrestre é insuficiente ou
inexistente no território. O SGDC, com sua nova tecnologia satelital, permite aumentar a capacidade e a
qualidade de conexões desses campi. Adicionalmente, RNP e Telebras possuem parcerias estratégicas que
permitem compartilhar infraestrutura terrestre óptica,
ampliando o alcance de seus backbones. Essas sinergias
são importantes infraestruturas para a resiliência da interconexão das estações terrenas e o escoamento do
tráfego dessas redes terrestres e satelitais.
O País enfrentou uma grave crise econômica, que
impactou a disponibilização de recursos para a área
de Ciência, Tecnologia e Inovação. Neste cenário, que
avaliação faz do papel do Ministério para superar os
desafios resultantes de dificuldades orçamentárias
impostas pelos sucessivos ajustes fiscais?
O Ministério, por meio de seus dirigentes e, sobretudo, seus especialistas e servidores, tem papel importante na promoção das ações em curso e na continuidade
das iniciativas vinculadas à pasta, que se constituem em
políticas de estado, fundamentais para o futuro do País.
A Academia Brasileira de Ciências já mostrou em diver-
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sas audiências públicas que muitos dos resultados de
pesquisas publicados hoje são oriundos de financiamentos feitos há alguns anos. Ou seja, estamos usufruindo
resultados de investimentos do passado, por exemplo,
na agricultura, na saúde, em redes, mas é necessário pensar no futuro. O trabalho do MCTIC nesse período de
crise permitiu recuperar e manter ações essenciais que
se viam ameaçadas e, de forma estratégica, dar maior
previsibilidade à execução de projetos estruturantes.
Sem dúvida, especialmente nos dois últimos anos, de
grandes restrições financeiras, foi por meio da agência
do MCTIC que acordos e projetos que possuem grande impacto para a pesquisa e a ciência conseguiram ser
mantidos e desenvolvidos.
Outro tema de relevo tratado pelo MCTIC foi o
Plano Nacional de Internet das Coisas. Como enxerga este tema?
É fundamental pensarmos sobre estratégias e políticas para a implantação da Internet das Coisas

(em inglês, IoT, Internet of Things), beneficiando o
País, especialmente em função dos desafios e assimetrias presentes em seu grande território. Há um
grande potencial de soluções para apoio à saúde,
educação, pesquisa e muitas atividades econômicas.
Nessa direção se somam as questões da segurança
da informação, do marco legal e normativo de comunicações e da qualificação de recursos humanos
em temas estratégicos. Por isso é que ter um plano
nacional específico para pensar sobre o tema é tão
importante.
A Internet das Coisas foi uma das áreas do conhecimento priorizadas pela 4ª Chamada Coordenada
Brasil-União Europeia em Tecnologias da Informação
e Comunicação, coordenada pelo MCTIC e lançada
pela RNP em 2017, por meio do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias Digitais para
Informação e Comunicação (CTIC). Os projetos são
executados em cooperação entre instituições brasileiras e europeias, e recebem recursos da Lei de
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Informática (8.248/1991). Três iniciativas foram selecionadas em IoT nesse edital, com orçamento de
R$ 4,8 milhões.
Um exemplo de resultado concreto nesse campo,
a Solução Inteligente de Tratamento da Obesidade
Infantil por meio do potencial da Internet das Coisas (em inglês, OCARIoT), desdobrou-se em outra
iniciativa, o Internet of Things Aplicado à Pediatria
(IoTAPED), para o monitoramento de crianças com
obesidade. O projeto foi submetido pela RNP para a
chamada de seleção de projetos-piloto de Internet
das Coisas, lançada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e foi pré-aprovado na primeira etapa.
Cada dia mais se fala em interface entre setor público e setor privado de forma a destravar os investimentos em pesquisa e ciência. Nesse sentido, ocorreu
em 2018 a regulamentação do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que, entre outros aspectos,
torna mais simples a parceria entre entes públicos e
agentes privados, captação de recursos do exterior e
outras iniciativas. Como avalia esse instrumento legal,
do ponto de vista da RNP?
O Decreto 9.283, que regulamenta o Marco Legal,
permitiu desburocratizar as atividades de pesquisa e
inovação, e criar novos mecanismos para aproximar universidades e empresas. Para a academia, o Marco Legal
incrementa a sinergia das iniciativas de inovação e tecnologia e o setor empresarial, e abre novas possibilidades. Para a RNP, tornou-se um marco legal e normativo
que dinamiza as possibilidades de parceria com as organizações usuárias, ICTs públicas, e facilita a integração
com o setor privado. Muitas alianças estratégicas com
o setor privado que aceleram resultados da RNP, seja na
interiorização desta plataforma digital para educação e
pesquisa, seja na pesquisa e inovação, foram viabilizadas
por novos modelos e instrumentos oriundos dessa nova
política de CT&I.
Como avalia a gestão encerrada em dezembro de
2018, considerando-se a relação do MCTIC com as
entidades vinculadas? Houve uma estratégia adotada pelo órgão que foi o fortalecimento da Diretoria
de Organizações Sociais e Institutos de Pesquisa. Que
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avaliação faz desse meio de contato com o Sistema
Brasileiro de Ciência e Tecnologia?
Como uma Organização Social supervisionada pelo
MCTIC, a RNP considera que a gestão da secretaria executiva e da diretoria DPO neste período foi extremamente competente e bem articulada. Como um dos maiores
construtores e praticantes do modelo de organização
social, ainda pouco conhecido na administração pública
federal, o MCTIC possui grande responsabilidade e competência para seu aprimoramento. Portanto, foi muito
importante a prioridade que o Ministério aportou a esse
relacionamento, especialmente no contexto da crise em
que o país passava em 2017. Essa decisão recuperou a
previsibilidade essencial para o sistema de Organizações
Sociais de CT&I, um conjunto de organizações de excelência em seus campos de atuação.
Deve-se ressaltar que esse sistema não pode produzir
resultados de impacto para a sociedade brasileira se não
contar com um órgão supervisor também de excelência, conhecedor do modelo, eficiente e capaz de acompanhar e avaliar indicadores e metas, e contextualizar
ações alinhadas às políticas públicas de CT&I. A gestão
do MCTIC nesse período contou com profissionais alistados na evolução e na gestão do modelo, tanto política como tecnicamente, que formaram um grupo coeso
e eficiente para tratar os desafios e buscar as soluções
em articulação com suas entidades e partes interessadas
nos três poderes.
Como avalia, do ponto de vista político e de gestão,
a atuação do ministro Gilberto Kassab na busca de
apoio para as entidades frente ao Governo Federal?
O ministro Gilberto Kassab foi um interlocutor sensível e atento às necessidades do sistema de CT&I, o que
se demonstrou realmente importante naquele momento de crise. Sua interlocução política de alto nível no
executivo e no legislativo foi fundamental para recuperar e manter os resultados do sistema nacional de CT&I.
Sua contribuição principal foi sensibilizar o Governo Federal sobre o papel e a relevância da ciência, tecnologia
e inovação para o País. Ao reunir também uma equipe
qualificada para essa interlocução, permitiu efetivamente avançar a nossa contribuição para o desenvolvimento
econômico e social, e trabalhar para o aperfeiçoamento
desse sistema nacional.
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MINISTÉRIO APOIOU DIFERENTES INICIATIVAS

VOLTADAS PARA A INOVAÇÃO
A gestão no MCTIC apostou em diferentes iniciativas para apoiar o desenvolvimento da inovação,
responsável por desenvolver novos produtos, serviços e processos, diretamente associada à superação
de crises econômicas. Seja por iniciativas diretas da
pasta, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação e apoio de projetos por
meio da Finep (Financiadora de Inovação e Pesquisa), agência pública de fomento vinculada à pasta,
do CNPq ou via maior aproximação com entidades
privadas promotoras de inovação, e também as fundações de amparo à pesquisa nos estados.
O Brasil é reconhecido como país produtor de
pesquisa científica e tem um quadro respeitável de
projetos em andamento – que demandam, contudo, maior apoio público e recursos para exercerem
o seu trabalho –, mas, no campo da inovação, que

traz interface direta com a produção econômica,
pode avançar mais. O País ocupava em 2018 a 64ª
posição no Global Innovation Index (GII 2018), produzido pela Universidade Cornell dos Estados Unidos, Insead (Instituto Europeu de Administração de
Empresas) e a Organização Mundial de Propriedade
Intelectual, localizada na Suíça. Participaram também do levantamento, no País, a Confederação Nacional da Indústria e o Sebrae.
O estudo aponta avanços em relação ao ranking de
2017, quando ocupava a 69ª posição. Subiu patamares
no campo institucional, de sofisticação empresarial e
de “soluções criativas”. Para o estudo, o estreitamento entre pesquisa, universidade e indústria colaborou
com os avanços. Contudo, o GII 2018 identifica necessidades em especial, como facilidade de começar
um negócio e de obtenção de crédito.

GESTÃO MCTIC 2016 - 2018

113

PROGRAMA START-UP BRASIL
REATIVADO

Depois de dois anos de paralisação, o Programa
Start-Up Brasil lançou em 2017 nova etapa para selecionar até 50 novos projetos de empresas de base
tecnológica, com edital de R$ 9,7 milhões.
Com aceleração nesses dois anos, cada startup deve
receber até R$ 200 mil em bolsas do CNPq. O programa tem diferentes finalidades. Vai desde apoiar
soluções inovadoras em software, hardware e serviços de tecnologia da informação (TI), até estimular

PROJETO CENTELHA:
FOMENTANDO A INOVAÇÃO

LEI DO BEM: R$ 19 MILHÕES

NAS CINCO REGIÕES DO PAÍS

EM PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

Em parceria com o Conselho Nacional das Fundações
Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), foi lançado
pelo Ministério em 2018 o Programa Centelha. Voltado
para a criação de empreendimentos inovadores em todo
o País, com a participação da Finep, do CNPq e da Fundação Certi, o programa tem execução descentralizada.
Opera por meio da articulação institucional e cooperação com órgãos e entidades da administração pública
estadual que atuam na área de ciência, tecnologia e inovação, com o apoio técnico e financeiro do MCTIC e das
agências federais de fomento.
Do total de 21 projetos aprovados preliminarmente
pela Finep na seleção de propostas, 19 são provenientes das Fundações de Amparo à Pesquisa dos estados.
No total, a previsão é que sejam investidos R$ 34 milhões, sendo R$ 21 milhões pela Finep e R$ 13 milhões
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o empreendedorismo de base tecnológica e apoiar o
desenvolvimento de projetos de PD&I de startups de
base de TI. Também atrair instituições do ecossistema
de empreendedorismo para atender às necessidades
complementares ao processo de inovação das startups e também contribuir para o desenvolvimento do
ecossistema empreendedor de TI.
Trata-se de um programa inovador, pois promove
“mobilização do ecossistema empreendedor”.

pelos parceiros nos estados – nas cinco regiões do País.
Os principais benefícios a serem oferecidos pelo programa são capacitações, recursos financeiros e suporte
para ajudar empreendedores a transformar suas ideias
em negócios de sucesso. O Centelha irá oferecer mais
de R$ 40 mil por empresa contemplada em subvenção
da Finep e de seus respectivos parceiros estaduais para
ajudar os novos empreendedores a tirarem seus negócios do papel.
O programa visa também contribuir para a ampliação
da quantidade e melhoria da qualidade das propostas
de empreendimentos de base tecnológica submetidas
aos ambientes promotores de inovação existentes no
País, tais como incubadoras, aceleradoras de empresas,
espaços de coworking, laboratórios abertos de prototipagem, parques e polos tecnológicos.
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Inovação é ferramenta fundamental ao desenvolvimento, transversal à atividade econômica, e a Lei do
Bem (11.196/2005) permitiu a promoção de investimentos da ordem de R$ 18,7 bilhões em atividades de
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação entre os anos
de 2016 e 2017. Esse foi o valor total informado pelas
quase 2,7 mil empresas que submeteram projetos ao
MCTIC. Os valores de 2018 ainda eram apurados quando esses números foram catalogados.
O objetivo da Lei do Bem é incentivar as atividades de
pesquisa tecnológica e o desenvolvimento de inovação
tecnológica por meio da concepção de novos produtos,
serviços ou processos, bem como agregação de novas
funcionalidades ou características aos já existentes. É o

principal instrumento de estímulo à inovação nas empresas brasileiras, beneficiando todos os setores da economia. Ao conceder vantagens fiscais às empresas que
realizam atividades de PD&I, a lei potencializa a competitividade interna e externa, estimula a criação de empregos de alta especialização e reduz os riscos inerentes às
estratégias de inovação.
Os investimentos feitos pelas empresas são sempre muito superiores aos valores da renúncia fiscal.
Em 2016, por exemplo, a renúncia foi de R$ 1,7 bilhão, enquanto os investimentos totalizaram R$ 8,7
bilhões. Já em 2017, foram quase R$ 10 bilhões em
investimentos, resultando em renúncia de cerca de
R$ 2,1 bilhões.

PLANO DE CT&I
PARA MANUFATURA AVANÇADA
Foi lançado o Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação
para manufatura avançada no Brasil, identificado com a
sigla ProFuturo – Produção do Futuro. Manufatura Avançada faz referência a sistemas de automação, controles
remotos de produção e conexão em rede para a atividade industrial, e traz largo espaço para o desenvolvimento da inovação. O plano expressa a visão da gestão sobre
o futuro da Manufatura Avançada no País e tem por objetivo criar condições de acesso de empresas brasileiras
ao ecossistema de Manufatura Avançada, com suporte
de ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento de cadeias produtivas de setores econômicos
estratégicos e promissores, que atendam a demandas de
alcance social.
O ProFuturo se alicerça na Estratégia Nacional de
Ciência, Tecnologia e Inovação, válida de 2016 a 2022,
como um de seus planos de ação setoriais. Das áreas
tecnológicas prioritárias para o Brasil, de acordo com
a Estratégia, destacam-se por se aplicar à Manufatura Avançada: automação, big data (processamento de
dados em grande volume), computação em nuvem,
dispositivos eletroeletrônicos, energias renováveis,
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fotônica, impressão tridimensional (3D), internet das
coisas, interoperabilidade, nanotecnologia, novos
materiais, propriedade intelectual, segurança cibernética, simulação e modelagem, sistemas ciberfísicos
e tecnologias da informação e comunicação (TIC).
Para elaborar o plano, observaram-se os ecossistemas
de Manufatura Avançada da Alemanha, da China e
dos Estados Unidos.
Também conhecida como Indústria 4.0, a Manufatura
Avançada representa mudanças trazidas por tecnologias
capazes de transformar a vida no século 21. Esse movimento irreversível tem sido objeto de preocupação de
diversos países, cujos governos e sociedades têm instituído políticas para que seus setores econômicos relevantes sejam competitivos no mercado e evitem ser
excluídos da concorrência mundial. Outra fonte de inquietação é o tempo limitado para entrar nesta 4ª Revolução Industrial, pois, ao contrário dos ciclos anteriores,
quando a adaptação se diluiu a longo prazo, o processo
atual compreende um movimento anunciado, que exige engajamento imediato das empresas nas áreas deste
novo mundo digital.

GESTÃO MCTIC 2016 - 2018

O

PARA O BRASIL BUSCAR MAIS RESULTADOS EM

INOVACÃO
Ex-secretário da área destaca inciativas como os projetos
Centelha e Start-Up Brasil

Brasil tem intensa produção científica, possui
um contingente representativo de pesquisadores no cenário global, nas palavras do então secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do MCTIC, Maximiliano Martinhão, mas ainda precisa diminuir a distância
entre seu posicionamento no ranking mundial de países
produtores de conhecimento científico (13º colocado) e
de produtores de inovação (64º colocado), o que o Ministério buscou fazer com diferentes ações nos últimos
dois anos.
Martinhão, engenheiro de Telecomunicações graduado pelo Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel), mestre em Gerência de Telecomunicações pela Universidade de Strathclyde, no Reino Unido, e advogado
formado no Instituto de Educação Superior de Brasília
(Iesb), já ocupou diferentes postos no MCTIC relacionados aos setores de tecnologia e telecomunicações.
Na entrevista a seguir, comenta ações da gestão Kassab à frente do Ministério, como o programa Centelha, e
aspectos como a efetividade da fusão das áreas de ciência, tecnologia e inovação, e comunicações.

Tema central da Secretaria da atuação de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação é o estímulo à inovação de base tecnológica. Em linhas gerais, que ações
foram construídas e que projetos destaca?
A nossa visão é que o empreendedor é o responsável
pelo crescimento econômico e pelo desenvolvimento
social do país. Por isso, nós temos dado muita prioridade
às ações de apoio ao empreendedorismo. Até por que
o novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação,
regulamentado no início de 2018, abriu novos caminhos
para isso. Recentemente, lançamos o projeto Centelha
e agora estamos trabalhando no projeto Mover, ambos

direcionados à construção de ideias empreendedoras
junto aos estudantes. Nosso foco é a inovação, sempre. É
diminuir o enorme gap que existe entre a quantidade de
ciência – de excelente qualidade – produzida no Brasil
e o índice de inovação. É preciso dizer que, além de ciência e tecnologia de qualidade, que evoluiu, o País produz hoje mais de 2% do conteúdo científico do mundo e
forma mais de 25 mil mestres e doutores ao ano. Somos
o 13º lugar entre os países que mais produzem artigos
científicos, mas apenas o 64º lugar no índice global de
inovação. Esse é o grande desafio.
Qual o diferencial das iniciativas que vêm sendo
adotadas?
O Ministério está fazendo um trabalho muito completo porque nós estamos olhando para todas as fases do
processo. Estamos ajudando os que querem começar a
empreender e também damos suporte aos que já estão

MAXIMILIANO MARTINHÃO
no mercado, mas ainda precisam de uma “carga”. Porque,
se um jovem criativo tem uma excelente ideia e decide
empreender, mas não encontra quem o apoie no caminho, fica muito difícil. Esse jovem fatalmente irá desistir.
Então nós temos que dar a “centelha”, sim, o pontapé
inicial, mas temos que continuar de mãos dadas com o
empreendedor depois dessa etapa. Aí está a importância de outros programas vinculados ao Ministério, como
o Start-Up Brasil e o Finep Startup.
Qual o sentido de se investir em empreendedorismo de base tecnológica? Que resultados traz para
o Brasil?
Vivemos um momento em que o empreendedorismo
de base tecnológica é a principal fonte de soluções inovadoras e diferenciadoras no mercado. Ideias que nos
permitem dar um passo à frente em qualquer área, desde
a produção de um novo medicamento até a criação de
um novo serviço, ou ainda a implementação de modelos
mais eficazes de gestão empresarial. Acreditamos que
não há caminho para o desenvolvimento econômico e
social para o país que não passe pelas startups.
De forma mais ampla, quais projetos são importantes mencionar?
O que de mais importante temos que destacar em
termos de construção no Ministério é o novo Marco
Legal, que simplificou procedimentos para gestão de
projetos de Ciência, Tecnologia e Inovação e criou um
ambiente mais favorável à promoção de atividades
científicas e tecnológicas, e de cooperação entre o
setor público e privado. Então, todas as nossas ações
já em andamento ganharam uma nova perspectiva,
além de termos a possibilidade de implementar outros programas muito inovadores.
Nesse contexto, além dos projetos Centelha e Mover,
que eu já mencionei, nós estamos trabalhando com o
objetivo de atrair mais investimentos para a pesquisa e o
desenvolvimento tecnológico, a citar a consulta pública
a uma portaria sobre a criação de procedimento especial de avaliação para projetos apresentados pelas empresas beneficiárias dos incentivos fiscais da Lei do Bem
(11.196/2005). A ideia é que a nova regra seja aplicada a
projetos em parceria com microempresas e empresas de
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pequeno porte de base tecnológica e, ainda, a pesquisas
ligadas à Manufatura Avançada. Nosso objetivo é possibilitar que essas empresas tenham uma análise do mérito do projeto antes e também durante a sua execução.
Isso não vai eliminar nenhuma das etapas de prestação
de contas do trabalho realizado, mas será uma orientação extra para que os projetos estejam adequados e
cumprindo a lei. Isso certamente vai dar uma segurança
para as empresas e atrair novos investimentos.
Há também um trabalho muito relevante que estamos
realizando no campo da manufatura avançada, com a
implementação do Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação para manufatura avançada no Brasil. Nós acabamos
de lançar uma ferramenta para mapear as iniciativas de
Indústria 4.0 já existentes no País, ver o que existe, analisar o que está sendo feito, identificar as lacunas etc. A
integração de tecnologias digitais no processo de produção muda completamente o paradigma dos processos
industriais do nosso tempo e a nossa missão é preparar
o País para isso.
Não posso deixar de mencionar ainda os projetos
desenvolvidos em áreas estratégicas, como o Sistema
Nacional de Laboratórios em Nanotecnologias (SisNANO), que apoia o desenvolvimento de produtos e
processos nanotecnológicos, com foco no mercado e
na geração de valor para negócios e sociedade. Há ainda importantes projetos que apoiamos em áreas como
defesa, mineração, combustíveis, energia. Todos têm
em comum a busca pela solução de graves problemas
nacionais e globais, como o desperdício mínimo, a eficiência energética, o reaproveitamento de materiais, o
controle de emissão de poluentes, entre outros temas
de grande relevância.
Quero destacar que diversas dessas iniciativas foram
encetadas na secretaria pela gestão do professor Álvaro
Prata, uma grande autoridade na área de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Existe uma visão geral de que a legislação dificulta o
investimento privado e atrasa o desenvolvimento econômico. Como vê esse tema e de que forma o Ministério tem trabalhado esse assunto?
Nós estamos muito atentos a esse ponto também.
Durante a passagem pela Sepin (depois Sepod (Secre-
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taria de Políticas Digitais], por exemplo, fizemos um
trabalho de desburocratização da Lei de Informática.
Otimizamos os procedimentos de análise dos projetos de pesquisa e desenvolvimento, o que permitiu
um salto no número de processos avaliados. Outro
foco muito importante foi a transparência, com a definição de critérios técnicos e isonômicos de análise.
Na Setec (Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação), nós estamos fazendo um trabalho parecido com a Lei do Bem. O objetivo é gerar confiança
por parte das empresas que solicitam os benefícios,
além, claro, de garantir a melhor aplicação e o monitoramento da política pública.
Com experiência em diferentes postos no Ministério, o Sr. teve papel, por exemplo, na formulação
da Estratégia Brasileira para a Transformação Digital
(E-Digital). Que importância tem esse tema? Que resultado pode trazer?
As tecnologias digitais devem proporcionar um
mundo mais seguro, saudável, inteligente e produtivo. Hoje já é possível se imaginar o acesso aos recursos educacionais de forma igual, não mais afetado
pela localização geográfica, renda, raça, gênero e
outros fatores. A digitalização pode igualmente abrir
novas oportunidades econômicas por meio da automação, da análise de dados e da tomada de melhores
decisões baseadas no uso de algoritmos e de dados.
Uma assistência à saúde mais acessível, mais barata e
de maior qualidade para todos é também uma oportunidade promissora das tecnologias digitais. Nesse
contexto, o principal intuito da estratégia é garantir
que a transformação digital da economia brasileira
ocorra com iguais oportunidades para todos. Isso é
muito importante.
Outro grande assunto desenvolvido na gestão do
Ministério foi o Plano Nacional de Internet das Coisas.
Para onde pode levar o Brasil?
Assim como a Estratégia de Transformação Digital,
esse foi um trabalho muito extenso e que envolveu muitos atores, até porque não podemos tomar decisões tão
importantes assim para o País unilateralmente. O papel
do plano é orientar as ações de fomento à inovação, for-

mação de capital humano, ampliação da infraestrutura
de conectividade e interoperabilidade, e melhoria do
ambiente de negócios em relação a aspectos regulatórios, de segurança e privacidade dos dados. A internet
das coisas é uma oportunidade única e o Plano Nacional
de Internet das Coisas tem o objetivo de preparar o Brasil para captar seu valor.
De que forma a gestão que se encerrou em dezembro de 2018 no MCTIC conduziu esses grandes temas?
Foi uma gestão que trouxe muitos ganhos para o País
e que conseguiu, aos poucos, diluir os questionamentos e as dúvidas iniciais sobre a junção das pastas de
Ciência, Tecnologia e Inovações e das Comunicações.
O ministro Kassab tem duas grandes qualidades: a capacidade de ouvir e a capacidade de delegar – e, obviamente, cobrar os resultados. Foi essa forma de trabalhar
que permitiu que as coisas caminhassem e, aos poucos,
os ganhos foram aparecendo. Hoje está evidente que
a união desses setores trouxe resultados importantes
para as duas áreas.
Por um período, o Sr. ocupou a presidência da Telebras. O que destaca nesta passagem? Como a execução
do projeto do SGDC e do Internet para Todos pode
impactar em termos de inclusão digital e de acesso à
banda larga?
Esse foi um desafio que recebi do ministro Kassab e
que não hesitei, até porque existia a questão do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas. Eu acompanhei a construção do satélite desde o
início na minha passagem pela Secretaria de Telecomunicações e sei da importância do projeto, o tanto que
ele pode fazer pelo País, especialmente pelas pessoas
que vivem em áreas remotas e que ainda não estão incluídas digitalmente. A Telebras tinha realizado leilão
para contratar empresas que prestassem serviços de
banda larga, em que não houve interessados, então nós
conseguimos firmar um acordo com a empresa que é
parceira, a ViaSat, para levar a rede de alta velocidade
às regiões não atendidas. O Satélite vai permitir a implantação do programa Internet para Todos, além do
monitoramento das fronteiras brasileiras, o que é muito importante para a defesa do País.
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REGULAMENTAÇÃO ABRIU ESPAÇO PARA

INVESTIMENTOS DE R$ 1,5 BI
EM PD & I
O Governo Federal regulamentou em 2018 a aplicação
de recursos da Lei de Informática em fundos de investimentos destinados à capitalização de empresas de base
tecnológica. Os fundos devem ser autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os investimentos,
feitos no período de seis anos. Este trabalho foi resultante de esforços do MCTIC. Com isso, abriu-se a possibilidade de que o País invista R$ 1,5 bilhão em pesquisa,
desenvolvimento e inovação.
A empresa de base tecnológica deve ter aptidão para
desenvolver produtos, processos, modelos de negócio
ou serviços inovadores nos quais as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) representem alto valor
agregado. Além disso, a empresa deve ter receita bruta
anual de até R$ 16 milhões e retirar, no máximo, 25% dos
lucros durante o período de aporte.
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A Lei de Informática (8.248/1991) é um instrumento de política industrial, criado no início da década de
1990, para estimular a competitividade e a capacitação
técnica de empresas brasileiras produtoras de bens de
informática, automação e telecomunicações. Os incentivos proporcionados pela lei estimulam a contratação de recursos humanos e o aumento da produção
de bens de informática para o consumo no mercado
brasileiro, por exemplo.
Os recursos fazem parte de um acordo de redução
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) das
empresas que produzem bens e serviços de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). Como contrapartida, as empresas beneficiadas pelos incentivos
devem aplicar 4% do faturamento anual em pesquisa e
desenvolvimento.
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ENTIDADES DE PESQUISA CREDENCIADAS
JUNTO A

EMPRESA DE INOVAÇÃO
DO MCTIC

Durante a gestão, a Empresa Brasileira de Pesquisa e
Inovação Industrial (Embrapii), Organização Social vinculada ao Ministério, credenciou sete unidades, selecionadas entre instituições de pesquisa científica e tecnológica para o desenvolvimento de projetos de inovação
em parceria com empresas.
As propostas totalizam R$ 177 milhões – R$ 58,8 mi-

lhões do Governo Federal – e colocam no mapa instituições de Belo Horizonte (MG), Campinas, Piracicaba, São
Carlos e São Paulo (SP), Joinville (SC) e Manaus (AM). O
MCTIC celebra o alcance de todas as regiões do Brasil,
com a chegada ao Norte, onde a Embrapii ainda não havia credenciado nenhuma instituição. Com as sete novas
instituições, são 35 as unidades credenciadas.
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MARCOS CINTRA

FINEP: MARCOS CINTRA APONTA ASPECTOS

G

DA REESTRUTURAÇÃO DA AGÊNCIA
Economista presidiu entidade de fomento à inovação
na gestão Gilberto Kassab no MCTIC

raduado em Economia pela Universidade de
Harvard (EUA), com mestrado e doutorado pela mesma instituição e professor da Fundação Getúlio Vargas,
Marcos Cintra é especialista em finanças públicas e um
dos principais formuladores de questões tributárias do
país. O economista presidiu, a convite de Gilberto Kassab, a Financiadora de Inovação e Pesquisa (Finep) entre
2016 e 2018 e deu andamento a um amplo processo de
reestruturação da agência de fomento, que culminou,
entre outras ações, com o aporte inédito de investimentos do Banco Interamericano de Desenvolvimento
de US$ 1,5 bilhão no país, entre outros projetos.
Defensor da livre iniciativa, Cintra pontua a necessidade de que ciência, tecnologia e inovação devem contar com apoio público para se desenvolverem, como
pontua na entrevista a seguir, em que traça um breve
balanço de sua passagem pela agência de fomento à
inovação.

Durante sua gestão, a Finep iniciou um processo
de remodelação. Pode apontar resumidamente quais
seus propósitos?
Foram dois movimentos importantes: ampliar a penetração da Finep no Brasil mediante um processo de
regionalização abrindo agências nas regiões Nordeste,
Norte, Sul e ampliando o funcionamento das agências
de Brasília e São Paulo. O segundo movimento foi o
de incorporar a visão empresarial no processo de inovação no Brasil. Para dar sustentação e estes dois movimentos a Finep passou por um processo de remodelação organizacional para enfatizar o relacionamento
mais próximo com a comunidade empresarial.
Do ponto de vista da relação entre a Finep e o MCTIC, quais as principais diretrizes, considerando-se a
gestão no Ministério vigente entre 2016 e 2018?
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O período entre 2016 e 2018 se caracterizou por
uma forte contenção orçamentária em todo o governo. O ministro Kassab foi instrumento fundamental
para garantir que os cortes orçamentários fossem minimizados e permitissem a continuidade dos principais programas da Finep.
O investimento em inovação é algo fundamental
para se alavancar o desenvolvimento, no entanto, há
um debate importante sobre o papel do Estado como
indutor do desenvolvimento ante um Estado leve e
que permita à iniciativa privada atuar e se desenvolver. Qual é sua visão nesse sentido?
Sou um liberal privatista. Contudo, existem alguns
setores em que as externalidades tornam necessária
a presença indutora do setor público, e as áreas de
ciência, tecnologia e inovação não sobrevivem sem
forte estímulo do Governo. Isso ocorre em todos os
países mais desenvolvidos na área tecnológica, como
a Alemanha, Estados Unidos, Israel e Coreia, entre
muitos outros. Portanto, como o desenvolvimento
econômico hoje é pautado sobretudo pela tecnologia
e pela inovação, a ação pública assume papel decisivo
na determinação do desenvolvimento econômico e
social modernos.

A Finep e o MCTIC, entre diversas outras ações, deram andamento a um aporte inédito do Banco Interamericano de Desenvolvimento de US$ 1,5 bilhão para
investimento em projetos de inovação no País. Qual
o sentido de um investimento dessa natureza?
A contratação do financiamento com o BID foi
o maior já realizado por aquela instituição na área
tecnológica. O fato demonstrou a confiança da comunidade financeira e empresarial internacional na
política de apoio à ciência, tecnologia e inovação implementada pelo MCTIC sob o comando do ministro
Gilberto Kassab. A marca mais importante daquela
operação foi a ênfase no apoio às pequenas e médias
empresas de base tecnológica, onde se concentra o
núcleo do ímpeto inovador característico das startups em todo o mundo.
Que ações o Sr. gostaria de destacar entre aquelas
concebidas durante sua gestão na agência?
Busca incessante de novos modelos de apoio à atividade inovadora, visto que instituições como Finep e
BNDES ainda se achavam fortemente influenciadas por
modelos de atuação calcados sobretudo na atividade
de financiamento às empresas e aos centros geradores

de conhecimento científico, como as universidades.
Passamos a utilizar com maior frequência modelos de
incentivo baseados em compras governamentais, encomendas tecnológicas e estímulos ao venture capital.
O Sr. também foi um defensor da transformação
do FNDCT em fundo financeiro, de modo a preservar
os recursos previstos para ciência, tecnologia e inovação dos contingenciamentos orçamentários. Pode
apontar os fundamentos dessa proposta?
A principal fonte de recursos públicos para apoio ao
setor de CTI é o FNDCT, um fundo contábil que não permite a capitalização dos saldos de recursos orçamentários contingenciados. A transformação do FNDCT em
fundo financeiro, como é, por exemplo, o FAT (Fundo
de Amparo ao Trabalhador), permitiria a acumulação
de recursos retidos para serem aplicados e utilizados
em períodos subsequentes. Como fundo contábil, os
recursos contingenciados do FNDCT são transferidos
ao Tesouro e não podem ser utilizados para o financiamento de futuros projetos. Em outras palavras, a transformação em fundo financeiro garantiria maior estabilidade e previsibilidade nas ações públicas de apoio à
ciência, tecnologia e inovação.

Em sua visão, qual o papel de uma agência de fomento, como a Finep, e como procurou orientar o desenvolvimento da agência?
Acredito que a Finep tenha papel importante na política de desenvolvimento nacional. Não obstante, a instituição deveria passar por um processo de mais especialização, agindo menos como agência de financiamento,
papel que o BNDES poderia assumir com eficiência, e
mais como agência de inovação, seguindo modelos de
grande sucesso, como o de Israel, por exemplo.
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PROGRAMA FINEP STARTUP
US$ 1,5 BI:
RECURSOS INÉDITOS DO BID
PARA INOVAÇÃO NO BRASIL
A gestão firmou com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) um aporte inédito de recursos
para investimentos em projetos de inovação no Brasil.
Sob operação da Finep, o país receberá nos próximos
cinco anos recursos da ordem de US$ 1,5 bilhão.
Na sigla em inglês, CCLIP, o programa prevê valores
destinados a aumentar a produtividade das empresas
brasileiras por meio de mais investimentos privados
em inovação – essa é a primeira vez que ocorre o aporte nesses moldes.
A Finep e o BID assinaram em agosto de 2018 a primeira operação de US$ 703,6 milhões para o Programa
Inovar para Crescer. Do montante total da operação
inicial, o BID financia US$ 600 milhões e a Finep, outros
US$ 103,6 milhões.
Esses recursos serão disponibilizados para empresas
de diferentes setores – com projetos formatados pela
124

Finep no Plano de Desenvolvimento e Inovação da Indústria Química (Padiq) e no Plano de Desenvolvimento,
Sustentabilidade e Inovação do Setor de Mineração e
Transformação Mineral (Inova Mineral). Atende a setores como o de biocombustíveis avançados, agronegócio,
saúde e Tecnologia da Informação e Comunicação. A
operação do programa, negociada desde 2017, foi aprovada pelo Senado em 2018, representando a maior captação de recursos que a Finep já fez no exterior.
No caso de as diferentes parcelas do total de US$ 1,5
bilhão serem executadas antes dos períodos preestabelecidos, a Finep será autorizada a adiantar a aplicação do
restante dos recursos previstos para os anos seguintes.
O BID apontou à época que o Programa Inovar para
Crescer aposta em estratégia de crescimento baseada
em inovação e fortalecimento de setores estratégicos
para melhorar a produtividade empresarial.
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A Finep desenvolve o Programa Finep Startup, que
apoia empresas de base tecnológica, e interação com
centros de pesquisa e desenvolvimento de diferentes
linhas de pesquisa.
O programa prevê um edital com aporte de R$ 50
milhões a 50 empresas – 25 por rodada de investimentos. Nos quatro anos seguintes, a agência deve
financiar R$ 100 milhões anualmente.

Foi lançado em 2017 e se distribui em quinze temas
– como cidades inteligentes e sustentáveis, economia
criativa, economia circular e fintech –, e oito tecnologias
habilitadoras, como biotecnologia, Internet das Coisas e
nanotecnologia. Com previsão de apoio financeiro de até
R$ 1 milhão para as startups, o programa foi concebido
também com um processo de acompanhamento envolvendo atualização de resultados de gargalos e soluções.

PRESENÇA REGIONAL: FINEP
TAMBÉM APOSTOU EM ESCRITÓRIOS PELO PAÍS
A Finep regionalizou suas ações com a
instalação de escritórios em Fortaleza (CE),
Florianópolis (SC) e Belém (PA). O objetivo
é atender empresas de todo o Nordeste,
Norte e Sul, e aproximar ainda mais os empreendedores dos instrumentos de apoio
da agência. As unidades organizam acesso de empreendedores a seus programas
e, em 2018, promoveram encontros paras
discutir temas voltados para a inovação e o
empreendedorismo.
GESTÃO MCTIC 2016 - 2018
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RONALDO CAMARGO

R

“A FINEP ESTÁ PRONTA PARA AUXILIAR
O DESENVOLVIMENTO DO PAÍS”
Ronaldo Camargo, ex-presidente da agência,
fala sobre os avanços obtidos nos últimos dois anos

eestruturada e modernizada nos últimos dois anos,
a Financiadora de Inovação e Pesquisa reforçou seu alcance e a possibilidade de atender a projetos em diferentes áreas.
A afirmação é do presidente da entidade, Ronaldo Camargo, que, na entrevista a seguir, concedida no final de
2018, conversa sobre as linhas gerais da atuação da Finep
e aponta a necessidade de investimentos em inovação,
destacando a importância de que a entidade siga os rumos traçados nos últimos dois anos junto com a gestão
de Gilberto Kassab no MCTIC.

Em linhas gerais, qual foi o trabalho desenvolvido
pela Finep nesses últimos dois anos? Qual a contribuição para o impulsionamento da economia do País?
Em pouco mais de dois anos, a entidade promoveu
uma intensa reestruturação e, a partir da orientação do
ministro Gilberto Kassab, buscou sua modernização e
está mais sólida e profissional. Isso se traduz em algumas
iniciativas, como a otimização dos produtos e linhas de
financiamento que a entidade disponibiliza, com condições mais atrativas de acesso aos recursos reembolsáveis. A Finep tem papel importante no impulsionamento
do país. Após o ajuste fiscal que o governo empreendeu
nos últimos anos, é um dos motores da retomada do
crescimento.
Assim, ampliou sua presença no País com escritórios
de representação e investiu na recuperação de créditos,
com a instituição, em 2017, do Refis da Finep. O objetivo
é a recuperação de R$ 5,2 bilhões pendentes e já está em
processo de recuperação cerca de R$ 500 milhões. Foi
feita ainda ampla racionalização dos custos e do quadro
de pessoal.
Destaco, sobretudo, uma grande iniciativa, que é a
maior captação internacional da história do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para a área de
ciência e tecnologia. São recursos da ordem de 1,5 bilhão
de dólares para alavancar esse segmento tão importan126

te, absolutamente transversal ao desenvolvimento econômico, e que pôde se viabilizar pelo esforço conjunto
entre a gestão do ministro Gilberto Kassab no MCTIC e
a Finep, e que fará diferença nos próximos anos na estruturação de diferentes projetos. Esta parceria entre Finep,
BID e MCTIC e esses recursos é fruto de gestão objetiva
e vai permitir às cadeias produtivas alavancarem. A sinergia entre a atividade produtiva e a criatividade fazem
valer cada real investido.
E como o trabalho da entidade se deu em interface
com a gestão do MCTIC, que se encerrou em dezembro
de 2018?
A gestão da Finep, com a presidência do professor Marcos Cintra, com a diretoria colegiada da entidade, corpo
técnico de competência, também com minha contribuição, teve grande afinidade com a gestão empreendida
por Kassab à frente do Ministério. Como mencionado na
resposta anterior, tivemos uma “encomenda” do ministro
de ter uma Finep moderna e inovadora – o que é também, de certa forma, metalinguagem, já que a entidade
tem esta finalidade de dar impulso ao desenvolvimento
da tecnologia, da pesquisa e também da inovação. Acredito que conseguimos, repito, grandes objetivos e a solidez do que temos a apresentar se reflete em resultados
financeiros, como a geração recorde de caixa no ano de
2017 e lucro apurado em 2018. Se a Finep fosse um banco, seria hoje a 18ª instituição bancária do País em ativos
de crédito, de acordo com parâmetros do Banco Central.
Nosso ativo total é de R$ 18 bilhões.
Que iniciativas o Sr. destaca entre aquelas que a entidade desenvolve hoje?
É sobretudo interessante mencionar aquilo que a Finep
apoia e o que passou a apoiar. Cito esta grande iniciativa
conjunta entre BID, Finep e o Ministério, algo inédito,
algo que vai permitir sem dúvida a alavancagem de diferentes projetos de pesquisa nos setores de ciência e
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tecnologia. Também o programa Finep Startup, lançado
em junho de 2017, por meio de edital de seleção pública
e em rodadas semestrais – aporte de até R$ 1 milhão a
empresas de inovação. Mais de mil propostas de empresas já aderiram aos editais lançados pela entidade.
Outro programa fundamental, sintonizado com setor,
que tende a impactar muito fortemente a economia brasileira e mundial nos próximos anos, o Finep IoT (Internet das Coisas) foi lançado no ano de 2018, em julho, e
conta com recursos da ordem de R$ 1,1 bilhão para aplicações em desenvolvimento urbano, saúde, indústria,
agronegócio e outras áreas.
O Programa Inova Clima, desenvolvido em cooperação
financeira com o KfW, banco estatal alemão de desenvolvimento, que prevê aportes da ordem de 4 milhões de euros para financiar inovação associada às energias renováveis, eficiência energética e aproveitamento de resíduos.
Destaco ainda o Programa Cidades Inovadoras, lançado com o ministro Gilberto Kassab e o presidente Temer
no Palácio do Planalto, visando ao desenvolvimento dos
municípios nas áreas de saneamento e recursos hídricos, mobilidade urbana, eficiência energética e energias
renováveis, sempre na perspectiva de financiamento a
projetos inovadores.
A Finep também cumpre importante papel de apoiadora de programas desenvolvidos por unidades e centros de pesquisa, além de apoiar a pesquisa desenvolvida no ambiente acadêmico. Por exemplo, temos o
Programa Finep Educação, voltado para esta finalidade.
A parceria com o BID e o aporte de mais de US$ 1,5
para financiamento de projetos em ciência e tecnologia foi dos principais programas. Pode discorrer um
pouco sobre esta iniciativa?
Este programa se chama Inovar para Crescer e se trata
da maior operação de captação externa da Finep, a primeira tomada com garantia da União. É um empréstimo
junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, de
1,5 bilhões de dólares, e vai promover a produtividade
das empresas brasileiras por meio do financiamento e
consequente estímulo à inovação. Investir em inovação,
apoiar essa estratégia produtiva, é cada dia mais importante. Como já mencionado, trata-se da maior operação da história do BID na área de ciência e tecnologia,
mas não apenas isso: acredito que deva ser celebrado e
acompanhado de perto. Inovação é fundamental para o
desenvolvimento.

Do ponto de vista da presidência da Finep, o que o
Sr. vislumbra para os próximos tempos?
Acredito que a entidade cumpre papel muito importante, consolidado a partir da parceria estreita que teve
com o ministro Gilberto Kassab e sob a presidência de
Marcos Cintra, e encerramos este ano dando sequência
e executando esse conjunto de iniciativas que mencionamos. Como diretor financeiro, agora ocupando a presidência da Finep, pude acompanhar o desenvolvimento
dessas ações e tenho certeza de que há um portfólio
completo voltado ao estímulo do desenvolvimento econômico com foco em inovação, em pesquisa e tecnologia.
Como vê o papel da Finep em momento de ajuste
fiscal e superação da crise econômica vivida pelo País?
É fundamental. O país teve de atravessar e enfrentar uma grave crise econômica, com grande retração
da atividade. Acredito que o País o fez com o Governo
empreendendo um vultoso ajuste fiscal, que envolveu
cortes orçamentários e redução de despesas públicas.
A Finep esteve neste contexto, mas sempre como um
agente apoiador do empreendedorismo, fomentador
do desenvolvimento. Acredito que, a partir do próximo
ano e para os próximos períodos – e teremos um novo
governo, com novas diretrizes –,teremos novo ciclo de
desenvolvimento e a entidade tem papel fundamental
como apoiadora desse processo de desenvolvimento.
Vale lembrar que o país precisa ampliar seu dispêndio
em pesquisa e desenvolvimento. Hoje o País tem investimento em Pesquisa e Desenvolvimento da ordem de
1,2% do Produto Interno Bruto, e precisa perseguir o percentual de ao menos 2% do PIB, como afirma o ministro
Gilberto Kassab, e a Finep, estruturada, modernizada e
atuante, está aí para contribuir nesste sentido.

CARLOS TAKAHASHI

“ARTICULAÇÃO POLÍTICA SE COLOCOU

G

A SERVIÇO DE DEFESA

DA CIÊNCIA”

Coordenador do gabinete
aponta diálogo com a comunidade científica

raduado em direito pela Universidade
de São Paulo, com larga experiência no setor público,
passagem pelas esferas de governo municipal, estadual e federal, Carlos Koji Takahashi foi chefe de gabinete do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações.
Na entrevista a seguir, traz uma perspectiva do gabinete do Ministério para ações construídas na gestão de
Gilberto Kassab em meio a restrições orçamentárias e
dificuldades impostas pelo período de ajuste fiscal vivido pelo Governo Federal entre 2016 e 2018. “A gestão
uniu segmentos da sociedade pelo diálogo”, afirmou.

ção política. Ouvindo todos os setores de Ciência e
Tecnologia, montou um mosaico com as necessidades
da pasta e, apoiando-se na opinião dos colaboradores, na sua grande maioria autoridades do mundo acadêmico e de pesquisa, elegeu suas prioridades e, de
forma transparente e objetiva, buscou recursos junto ao Tesouro. Os temores da comunidade científica
se dissiparam quando todos perceberam que Kassab
estava lá para ajudar, para servir ao desenvolvimento científico e tecnológico como um facilitador para
juntar as três pás da hélice do desenvolvimento pela
C&T: Governo-Academia-Indústria.

Do ponto de vista do gabinete do MCTIC e, a partir de suas observações como coordenador deste gabinete, como avalia que foram desenvolvidas ações
para aproximação da pasta à comunidade científica,
que apresentou certa resistência quanto à fusão das
áreas de Comunicações e Ciência e Tecnologia quando da criação do Ministério?
Muitos afirmam que as duas maiores qualidades de
Gilberto Kassab são: saber ouvir e montar uma boa
equipe. Para não errar, a regra é bastante simples:
“ouça bastante, ouça a todos”. O ministro Kassab jamais impôs as suas próprias convicções sobre as pessoas, de maneira monolítica. Como deputado federal e presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Informática e Telecomunicações da Câmara dos Deputados, ele já detinha um conhecimento do tema e
relação com entidades dos setores afins. Ao assumir
o cargo de ministro do MCTIC, pôs em prática essas
duas qualidades e a elas associou mais uma: articula-

Como participante da construção de políticas públicas, a partir de ações desenvolvidas pelo gabinete
do Ministério, que projeto o Sr. destaca entre aqueles construídos nesses dois anos e meio?
O gabinete do ministro, apoiado pelas ações das
secretarias, sempre manteve o foco no papel que
cabe ao Ministério: estruturar as políticas públicas e
reunir os agentes públicos e privados para a sua realização. A garantia dos recursos ao CNPq para a manutenção das bolsas de pesquisa, o pleno funcionamento dos institutos e entidades vinculadas apesar
do contingenciamento geral, a mútua colaboração
com outros ministérios em políticas afins e a sinergia com as entidades representativas, como a ABC, a
SBPC, o Consect, a Andifes, entre outras, foram fundamentais para os bons resultados alcançados. Cito
o Marco Legal de C&T, a Estratégia Nacional de C&T e
Inovação e a Estratégia Digital Brasileira como frutos
desse trabalho estruturante.
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Duas iniciativas adotadas pelo MCTIC foram a retomada do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia
e a outorga da Ordem Nacional do Mérito Científico.
Como o Sr. vê a importância dessas ações?
O diálogo da comunidade científica com o setor produtivo e o governo foi facilitado pela retomada do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Foram realizadas diversas reuniões do Conselho Consultivo do órgão,
com câmaras temáticas e debates, para construir uma
pauta de alto nível para o País. Todo esse trabalho também resultou na valorização dos seus atores e colaboradores, que culminou na entrega da Ordem Nacional do
Mérito Científico. Destaco a inestimável colaboração de
todos os servidores do MCTIC que se envolveram intensamente para a concretização dos eventos.

Existe, em 2019, uma preocupação generalizada de
figuras atuantes no meio científico quanto à necessidade de recursos e investimentos em Ciência e Tecnologia. A partir de sua experiência no MCTIC, como
enxerga essa questão?
Recursos em Ciência e Tecnologia são sementes
para o futuro do País. Não se retoma uma pesquisa
interrompida, não se lança um satélite para garantir
banda larga a toda a população brasileira sem investimentos. Uma estrada, uma ponte ou uma usina podem ter as suas obras bastante reduzidas em termos
de velocidade sem que ocorra comprometimento do
projeto. A pesquisa científica não.
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ALFONSO ORLANDI NETO

“EFICIÊNCIA E CONTROLE DE GASTOS

E

LEVARAM À EXECUÇÃO DE 98% DO ORÇAMENTO”
Dirigente detalha estratégias para lidar com
restrição de recursos e manutenção de projetos

ntre os anos de 2016 e 2018, o Governo Federal
empreendeu ajuste fiscal rigoroso, o que implicou cortes orçamentários sucessivos que atingiram o conjunto
dos ministérios. O MCTIC chegou a ter contingenciados
recursos da ordem de 44% – esse alcance se verificou
em 2017. Neste cenário, a gestão de projetos demandou
constante atenção por parte da equipe do Ministério em
parceria com as entidades vinculadas, para que não se
comprometesse cronograma de obras ou dispêndio de
recursos em ações consideradas fundamentais.
Engenheiro civil e arquiteto, Alfonso Orlandi Neto, secretário-adjunto durante a gestão Kassab, relata na entrevista a seguir desafios enfrentados nessa difícil equação
que foi lidar com restrições orçamentárias e fazer frente
às necessidades das entidades vinculadas ao MCTIC.

Como já pontuado pelo secretário executivo Elton
Santa Fé Zacarias, pelo ministro e por outros dirigentes, um dos principais desafios da gestão foi fazer
frente a restrições orçamentárias. Operacionalmente,
como se administrou essa dificuldade?
Basicamente foram adotadas duas ações principais. A primeira delas, olhando as despesas decorrentes da administração e das políticas públicas do
Ministério, e a segunda voltada ao custeio e investimento das entidades vinculadas.
Para a primeira ação, foi feita uma análise criteriosa dos contratos vigentes, dos contratos futuros
e dos programas das políticas públicas do MCTIC,
otimizando-se os gastos e reprogramando ações de
acordo com disponibilidade de empenho e pagamento. Não houve descontinuidade de nenhum contrato ou programa e os pagamentos sempre foram
feitos dentro do prazo de vencimento .
Com relação às entidades vinculadas, não foi adotada uma política de corte linear seguindo o con-
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tingenciamento imposto ao MCTIC – pelo contrário, foram analisadas as necessidades de cada uma
das unidades e solucionadas as questões financeiras
caso a caso, estabelecendo prioridades e planejamento na liberação dos recursos.
A conclusão de grandes projetos, como o Sirius ou o
SGDC e o Programa Internet para Todos, dependeu de
constante pressão junto à equipe econômica, correto?
Mostrou-se efetiva, na medida em que esses feitos foram alcançados, contudo o que foi feito para que não
ocorresse o problema de “cobertor curto”, deixando-se
de atender a projetos de menor relevo?
O Sirius e o SGDC com o Internet para Todos, que permite a cobertura em banda larga em todo o território
nacional, são grandes programas, legados da nossa gestão, que representam entregas importantes para o País e
que são marcos fundamentais para o desenvolvimento
da ciência e da política de comunicações do Brasil. Foram incluídos no antigo PAC, depois renomeado Avançar, e, portanto, faziam parte de ações com recursos específicos, que envolviam diferentes ministérios.
Pela importância desses projetos e pela situação de
desenvolvimento avançado, com entregas passíveis de
serem feitas até o final de 2018, conseguimos sensibilizar a equipe econômica para alocar recursos oriundos
de programas de outros ministérios que se encontravam
em estágio de desenvolvimento aquém do planejado.
Foram diálogos sistemáticos e persistentes, com a participação pessoal do ministro Kassab, para convencer
quanto à importância da conclusão desses projetos e a
garantia dos recursos necessários para tal.

Houve um contínuo diálogo com as entidades vinculadas, com o conjunto de institutos, unidades de pesquisa,
empresas e órgãos, mesmo associações que compõem
o sistema brasileiro de pesquisa. Isso foi uma colocação
desde o início da gestão, indicada pelo ministro, de que
teríamos portas abertas para dialogar com a comunidade científica, gabinetes abertos, em conversa permanente, no sentido de fazer frente aos desafios.
Passada a gestão, que avaliação faz, sobretudo do
ponto de vista desses dois temas (gestão orçamentária
e relação com entidades de ciência e tecnologia)?
Acho que a nossa passagem pelo MCTIC foi extremamente exitosa, reconhecida pelos servidores da casa
e pelos dirigentes das entidades vinculadas. Tivemos
um início tumultuado, de resistência, mas foi colocada
uma filosofia de trabalho com competência e seriedade sob a batuta do ministro Kassab.
Acredito que é importante dar destaque a algumas
ações . Em primeiro lugar, a unificação de dois ministérios, não apenas sob o ponto de vista regimental, mas
também pela readequação das estruturas e do espaço
físico, permitindo melhores e adequadas condições de

trabalho para os servidores. Também destaco a implementação do SEI (Sistema Eletrônico de Informações),
que faz gestão de processos e documentos eletrônicos
no antigo MCTIC e em todas as unidades de pesquisa.
Como já mencionei, a valorização e a intensificação
da relação do Ministério com as entidades vinculadas
– por exemplo a criação de uma sala de apoio no bloco
E, um dos blocos na Esplanada dos Ministérios ocupados pelo MCTIC – foram amplamente elogiadas.
A informatização de vários sistemas e programas de
políticas públicas, a organização do acervo técnico das
publicações dos antigos ministérios, além da ampliação e reforma da biblioteca e criação do centro de treinamento também merecem registro.
Algo também muito importante foi o crescimento
constante da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com a participação cada vez maior da sociedade.
Pudemos executar uma coordenação e integração muito grande entre as secretarias finalísticas do
MCTIC, tendo como grande indicativo de sucesso a
execução orçamentária acima de 98%, mostrando a
eficiência na programação e no controle dos gastos e
dos investimentos.

Em um contexto de recursos limitados e restrições
orçamentárias, como o MCTIC administrou a relação com as entidades vinculadas?
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MARCUS VINICIUS SINVAL

COMUNICAÇÃO NO MINISTÉRIO:

D

DESAFIO DE TORNAR CIÊNCIA MAIS POPULAR
Coordenador aponta estratégias para popularizar a ciência
e atingir diferentes públicos

		
ivulgar iniciativas do Ministério, feitos
de cientistas brasileiros e prestação de serviços relacionados a ciência e tecnologia, e também ao universo das
comunicações, foi tarefa da Assessoria de Comunicação
Social do MCTIC. Esses feitos conviveram ao lado da
necessidade de demonstrar a efetividade da fusão que
criou a pasta, além de atrair a atenção do público leigo.
É do que trata a entrevista a seguir, de Marcus Vinicius Sinval, assessor especial do gabinete e coordenador da Comunicação Social. Sinval já foi secretário de
Comunicação da Prefeitura de São Paulo e conselheiro
da Empresa Brasil de Comunicação - EBC, além de gestor do Sebrae, entre outras experiências nos setores
público e privado.

O ministro Kassab assumiu a pasta em maio de 2016
em um momento de turbulência, sucessivo a um processo de impeachment, e com fusão de duas áreas
consideradas distintas por parte da opinião pública
(Comunicações e Ciência e Tecnologia), fusão que teve
resistência também por parte da comunidade científica. Que esforços foram empreendidos para superar as
primeiras impressões, pela equipe do Ministério, por
parte do gabinete e da área de comunicação da pasta?
Como já foi mencionado por dirigentes de entidades
de pesquisa e associações do setor de Ciência e Tecnologia, o ministro Kassab e equipe tiveram que demonstrar que os esforços que se iniciavam a partir de maio de
2016 eram todos no sentido de fazer funcionar a fusão.
Propunham uma gestão que utilizaria os instrumentos
da política para atender às necessidades da Ciência, da
Tecnologia e das Comunicações. Acredito que outras
entrevistas demonstrem que os resultados foram alcançados: entregando-se os grandes projetos, deixando
“a casa arrumada”, com bons programas e ações engatilhadas, mesmo no cenário de restrições orçamentárias.
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Neste processo havia um grande desafio de comunicação e partimos sempre do pressuposto de que tínhamos
a necessidade de demonstrar que o MCTIC possuía uma
estrutura eminentemente técnica e assim seguiria – e há
de se notar que não se deram em grande número indicações políticas na pasta –, ao mesmo tempo em que
demonstrávamos a efetividade da fusão. A comunicação
evidenciou desde o início que o Ministério tinha muito
a mostrar, dava seguimento a projetos importantes, iniciava a sua estruturação (e o processo de fusão envolveu uma reestruturação das áreas de comunicação nos
ministérios de Comunicações e de Ciência, Tecnologia e
Inovações) e buscava também ser algo atraente à sociedade, aos cidadãos, de uma forma geral atrair a audiência, chamar atenção.
Quando se trata de comunicação pública, está presente o sentido de prestação de serviço. Existe, portanto, a demanda por divulgação de atos de governo, comunicação “regular” e prestação de serviço. Também
deve ser considerada a necessidade de engajamento,
porém, de diferentes outros públicos. Que estratégias
foram adotadas, dado que havia restrições orçamentárias – o País passando por um período de ajuste fiscal?
Comunicação pública, a princípio, tem essas peculiaridades. Tem certas “amarras” que sugerem dificuldades
no processo de apresentação de projetos, de ações ou
serviços. No entanto, a comunicação pública apresenta possibilidades que a própria pergunta coloca. Prestar
serviços, oferecer utilidade pública, contribuir de forma
efetiva com a sociedade, oferecer informação cidadã e
que vá auxiliar esta sociedade a buscar soluções é inerente a essa modalidade de comunicação – inerente,
mas não exclusiva. Falando em “amarras” ou limitações,
é importante a série de cautelas, por exemplo, quanto
ao uso dos recursos públicos, mas penso sobretudo na
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necessidade de processos mais ágeis de comunicação.
Sempre em acordo com a legislação, a atuação dos órgãos de fiscalização e seguindo o paralelo do que ganha
força no setor privado, por exemplo, que é a adoção de
estratégias de compliance.
Quanto às estratégias que adotamos, por meio sobretudo das redes sociais do MCTIC, buscamos fazer com
que o Ministério apresentasse tudo aquilo que tivesse
de interessante: ciência e tecnologia, de uma forma geral, são temas considerados de difícil interesse. Há um
debate muito presente sobre a necessidade de popularização, que também pode trazer reflexo na luta por recursos para a ciência. Aumentar o interesse por ciência
junto à sociedade pode aumentar o grau de prioridade
dado por governos a este setor.
Utilizamos as redes sociais, por exemplo, com a apresentação de vídeos e exploração de conteúdos interativos. Disseminamos assuntos de interesse do cidadão,
com temas de curiosidade científica. Também mostramos interface entre os temas da ciência com os da
comunicação e há muitos pontos de contato entre Ciência, Tecnologia e Inovação com Comunicação, o que
demonstra o acerto desta fusão, sem deixar de executar
as tarefas de comunicação com os demais públicos, com
“stakeholders”, com os jornalistas que acompanham o
Ministério, por meio de uma equipe qualificada de atendimento à imprensa, por exemplo. Também com cientistas, por meio da participação da Ascom e a organização
comunicacional de eventos das diferentes secretarias da
pasta, seminários e debates, por exemplo. Também por
meio da presença em fóruns, como encontros da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), agendas ministeriais e outros.
Desdobramento da pergunta anterior, tema importante é a popularização da ciência, mote, inclusive da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia:
quando se trata de temas científicos, algo distante
do dia a dia das pessoas, quais são os pilares de um
projeto de comunicação? Como a área de Comunicação buscou a divulgação das ações do MCTIC junto ao público “leigo”?

Algo que quero destacar é a parceria firmada entre
o Ministério e o canal “Discovery Chanel”, que resultou
na série de documentários “Brasil Ciência”. Trata-se de
uma série documental que foi patrocinada pelo MCTIC
e que a cada episódio trouxe como a pesquisa brasileira
está, sim, na fronteira do conhecimento mundial. É muito corrente a percepção de que o Brasil é um país em
crise e isto deriva de um conjunto de fatos negativos,
mas temos uma ciência de primeira qualidade, cientistas que produzem conteúdo de excelência. Esta série
enfocou como a ciência é um grande farol para o Brasil e, como já afirmou o ministro Kassab, é ferramenta
para o desenvolvimento, é transversal e está presente
em diferentes campos da sociedade. Enfocou diferentes
projetos, como o acelerador de partículas Sirius, o navio
Vital de Oliveira, a torre Atto de estudos climáticos na
Amazônia, o supercomputador Santos Dumont e o satélite geoestacionário de defesa e comunicações, o SGDC.

MARCUS VINICIUS SINVAL
Especificamente quanto às edições da “Semana Nacional de Ciência e Tecnologia”, a cada edição um trabalho intenso, tanto do Ministério quanto do CNPq, de
outras entidades vinculadas, escolas, associações científicas e outros; também a cada ano uma grande tarefa da
Ascom tomando parte da produção e da comunicação
do evento.
Nos dois anos e meio de gestão no MCTIC, qual avalia ter sido a principal ação da gestão? Há um marco a
destacar?
O MCTIC teve grandes projetos apresentados nos dois
anos e meio de gestão, entre 2016 e 2018, como a conclusão do Sirius, o Programa Internet para Todos, a regulamentação do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e
Inovação, e outros. Observando de um ponto de vista
de comunicação, há que se destacar ações como a implementação da TV Digital, executada de forma precisa,
com grande alcance – já cobrindo, a esta altura, mais de
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130 milhões de brasileiros – e que é uma iniciativa que
traz grande impacto na disseminação da informação no
País. Também a migração das rádios de AM a FM. São
grandes marcos.
Que grandes legados o Sr. acredita que o MCTIC deixa para o futuro? E como observa que esses temas têm
sido encaminhados?
Entendendo que o setor público demanda continuidade – e isso vale sobretudo para uma área estratégica
como Ciência e Tecnologia. Acredito que deve ser objeto de grande atenção o conjunto de projetos que a
gestão Kassab deu início ou seguimento. Por exemplo,
o Sirius, maior projeto da ciência brasileira, o Programa
Internet para Todos, com o satélite geoestacionário e
a possibilidade de levar banda larga a todo País. Todos
esses programas sob a perspectiva de se apresentar continuamente à sociedade a sua importância e demonstrar
seus grandes potenciais.
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PEDRO WONGTSCHOWSKI

“MOBILIZAÇÃO PELA INOVAÇÃO”

A

APONTA IMPLEMENTAÇÃO DE AGENDA
Líder de entidade que visa estimular desenvolvimento
do setor, engenheiro Pedro Wongtschowski elogia iniciativas
da gestão no Ministério da Ciência e Tecnologia

		
Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI) é entidade vinculada à Confederação Nacional da Indústria e visa a estimular políticas públicas que
atendam necessidades do País com foco na inovação e
no desenvolvimento industrial. Pedro Wongtschowski,
líder da MEI e do conselho de administração da Empresa
Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii),
comenta nesta entrevista as ações desenvolvidas pela
gestão de Kassab no MCTIC.
Wongtschowski destacou ações como a do projeto
Centelha, que foi lançado em novembro pela pasta e
é uma parceria com a MEI e o Conselho Nacional das
Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), por
meio de recursos repassados pela Finep.
Militante da inovação e do desenvolvimento industrial, Wongtschowski ressalta também a regulamentação
do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação e defende uma discussão sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

Como o Sr. define a gestão do Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações nesses últimos
dois anos e meio?
Transformar inovação em uma agenda de País requer,
necessariamente, o esforço conjunto entre os setores
privado e público – como defendemos na Mobilização
Empresarial pela Inovação (MEI) há dez anos. A gestão
que se encerrou no Ministério soube, com habilidade e
grandeza, ouvir a comunidade científica, tecnológica e
de inovação, permitindo – a despeito das limitações de
recursos – avançar na implementação desta agenda.
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O Ministério é um parceiro estratégico da MEI. Ao longo desses últimos anos se fez presente e disponível para
o diálogo e a promoção de uma agenda que visa ao fortalecimento do ecossistema de inovação no Brasil.
Em maio de 2016, havia grande preocupação – sobretudo na comunidade científica – relacionada à fusão
entre Ciência e Tecnologia e Comunicações. Como enxerga esse processo de fusão, sobretudo no que tange
à inovação e ao empreendedorismo?
O setor de telecomunicações tem papel fundamental na era digital que o mundo vive, tanto em relação à
expansão digital quanto à segurança de dados. Por isso,
existe esse elo com a inovação e o empreendedorismo.
Neste setor, as tecnologias têm uma abrangência transversal e abrem espaço para projetos disruptivos. É o que
aponta o estudo Indústria 2027, concebido no âmbito
da MEI e divulgado em 2018. O Brasil precisa criar condições para alavancar investimentos robustos em pesquisa
na área digital – como ocorre em países que são referência na área de Manufatura Avançada.

tado a redução de orçamento para Ciência, Tecnologia
e Inovação. Para reverter essa situação, é muito importante a conjunção de esforços de todos os atores do
ecossistema de inovação. Do lado do Ministério, ações
como a alocação de recursos para a Embrapii, a criação
do Programa Centelha e a meta de empenho da totalidade, a cada ano, do orçamento liberado para o FNDCT
contribuem para a agenda mais favorável à inovação.
Quando se fala em inovação, muito se destaca o
apoio ao empreendedorismo de base tecnológica. Que
ações são promovidas hoje nesse sentido e que benefícios podem trazer ao País?
Dada a importância da necessidade de apoio ao empreendedorismo de base tecnológica, a Agenda da MEI
2019-2020 tem um capítulo específico sobre este tema.
No Brasil, os programas disponíveis abrangem diferentes
dimensões de apoio, incluindo quase todas as categorias
de instrumentos oferecidos ao redor do mundo. Porém,
é fundamental estruturar uma estratégia nacional integrada voltada a pequenas e microempresas inovadoras,

particularmente no que diz respeito a startups de alta
tecnologia. Em um ambiente favorável, essas empresas,
quando bem-sucedidas, geram emprego, multiplicam seu
valor de mercado, propiciam lucros que atraem investimentos robustos e tornam a economia mais competitiva.
Do ponto de vista da MEI, quais as principais ações
que têm sido empreendidas voltadas para desenvolver
o empreendedorismo no País?
Uma das ações importantes para a promoção do empreendedorismo no Brasil, principalmente para negócios de alta tecnologia, foi a regulamentação do Marco
Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação – da qual a MEI
participou ativamente com propostas para a elaboração
do texto. A nova legislação passou a permitir, por exemplo, a participação do Estado em empresas para desenvolver produtos ou processos inovadores. Outra ação
importante, que deveria ser expandida, diz respeito aos
Fundos de Investimento e Participações – utilizados
pelo BNDES e Finep para apoiar projetos de inovação
que estimulam o empreendedorismo.

Como o Sr. enxerga as ações de estímulo à inovação
construídas pela Ministério na gestão de Gilberto Kassab?
A agenda de financiamento da MEI enfatiza a necessidade de priorizar o aumento e a perenidade dos recursos para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. O
descontingenciamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, por exemplo, é uma
das propostas do setor empresarial que contribuiria nessa direção. Porém, nos últimos anos, o Brasil tem enfren-
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JORGE ALMEIDA GUIMARÃES

P

ATUAÇÃO DA EMBRAPII JUNTO A EMPRESAS
AUMENTA 4,3 MIL% EM TRÊS ANOS
Dados são de balanço da entidade voltada para a inovação e vinculada ao MCTIC

ara serem competitivas, as empresas brasileiras
precisam desenvolver projetos de inovação, especialmente as de pequeno e médio porte, por não disporem
de recursos para montar centros de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), que exigem investimentos vultuosos
em pessoal qualificado e em equipamentos. Para tanto,
a Embrapii - cujo papel é oferecer às empresas, a custos muito baixos, a possibilidade de atuarem com grupos selecionados de pesquisa aplicada e de inovação,
as chamadas Unidades Embrapii. São grupos especializados, altamente qualificados, equipados e habilitados
para desenvolver os projetos de P&D. Segundo seu presidente, Jorge Almeida Guimarães, pelo fato de ser uma
Organização Social (OS), oferece procedimentos desburocratizados, ágeis e flexíveis.
A Embrapii recebe recursos do MCTIC e também dos
ministérios da Saúde e da Educação.
Na entrevista a seguir, Guimarães destaca o crescimento da entidade de 2015 a 2018, período que passou de atuação com 10 empresas para 430, “aumento de 4,3 mil%”.
O presidente da Embrapii diz que o apoio dado pela
gestão de Gilberto Kassab à frente do MCTIC proporcionou “extraordinários avanços” na promoção da inovação
industrial no País. Ele lembra as restrições orçamentárias
nesse período como fato complicador da gestão, mas
aponta que Kassab, ainda assim, conseguiu dar apoio e
concluir diversos projetos de importância para o Brasil,
como o acelerador de partículas Sirius e a Base Naval da
Antártica, entre diversos outros.
A Embrapii vem aumentando a cada ano o valor investido em projetos de inovação. Como foi o desempenho nos últimos dois anos, mesmo com a crise econômica enfrentada pelo País?
Apesar da crise econômica dos últimos anos, a Embrapii obteve desenvolvimento extraordinário no cumprimento da sua missão, isto é, no fomento à inovação

138

industrial no Brasil. A evolução da sua atuação pode ser
medida pela significativa adesão das empresas ao modelo Embrapii: de 10 empresas no começo de 2015 para 430
empresas no final de 2018. O crescimento maior ocorreu
em 2017 e 2018.
Investir em inovação é uma saída para as empresas
brasileiras?
Para serem competitivas, as empresas brasileiras precisam desenvolver projetos de inovação e a Embrapii
oferece tais possibilidades em procedimentos desburocratizados, ágeis e flexíveis. Como há certo grau de dificuldade para as empresas abraçarem com mais ênfase a
inovação, a Embrapii se constitui em braço operacional
altamente eficiente e vantajoso. Considerando as perspectivas de um cenário de recuperação econômica, há
mais razão para uma expectativa de atuação positiva das
empresas na adesão aos projetos de inovação de seus
processos industriais e desenvolvimento de produtos.
Muitas empresas têm interesse em inovações para
melhorar sua competitividade no mercado global.
Como a Embrapii auxilia essas empresas?
Um grande número de empresas brasileiras, especialmente as de médio e pequeno porte, não dispõe
de recursos para montar centros de pesquisas. Mesmo
entre as indústrias de maior porte há dificuldades para
criarem e manterem centros de Pesquisa & Desenvolvimento, que exigem investimentos vultuosos em pessoal
qualificado e em equipamentos. Nesse contexto, entra
o papel da Embrapii com a capacidade de oferecer às
empresas, a custos muito baixos, a possibilidade de atuarem com grupos selecionados de pesquisa aplicada e de
inovação (Unidades Embrapii) especializados, altamente
qualificados, equipados e habilitados para desenvolver
os projetos de P&D que, de outro modo, as empresas
teriam dificuldades para desenvolver.
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Quais as dificuldades das empresas para serem mais
inovadoras no Brasil?
Em sua grande maioria, as empresas brasileiras não
dispõem de centros de P&D, que seriam capazes de ajudá-las a vislumbrar, estimular e explorar o perfil de sua
capacidade inovadora. Este não é um desafio trivial, uma
vez que tais centros representam custo elevado. Por outro lado, as empresas nacionais estão sitiadas num leque
de imbróglio jurídico-institucional-regulatório desestimulante para a inovação. O modelo operacional da Embrapii veio a ajudar as empresas a vencerem a primeira
parte de tais dificuldades.
Como o Sr. classifica a regulamentação do Marco
Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação em relação à
atuação da Embrapii em projetos de PD&I? É positivo
o novo texto?
De fato, essa nova legislação deverá reduzir, pelo menos em parte, as dificuldades enfrentadas pelas empresas. Entretanto, vale observar que há, ainda, enorme resistência de vários setores regulatórios quanto à plena
aplicabilidade dos princípios do código para facilitar a
pesquisa científica e tecnológica, carentes de desburocratização. A Embrapii, por ser uma Organização Social,
já pratica os principais princípios do novo Marco Legal
desde o começo de sua operação há cinco anos.
O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações na gestão de Gilberto Kassab fez parceria,
por meio da Finep, para financiar projetos da Embrapii. A parceria MCTIC e Embrapii nos investimentos é
promissora?
Diferentemente da Finep, que é vinculada diretamente ao MCTIC, a Embrapii é uma instituição privada sem
fins lucrativos com status de Organização Social (OS) e
opera Contrato de Gestão com duração definida (atualmente seis anos, 2013-2019), tendo o MCTIC como ministério supervisor, ao qual estão associados como intervenientes o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e
o Ministério da Saúde (MS). A parceria MCTIC-Embrapii
vem proporcionando, neste curto espaço de tempo, os
extraordinários avanços na promoção da inovação industrial acima destacados.

Fazendo uma avaliação mais ampla, o que pode dizer
sobre a gestão do MCTIC nesses últimos dois anos e
meio?
Avalio como muito positiva a gestão do ministro Gilberto Kassab no período 2016-2018, não apenas em relação à Embrapii, mas no comando da pasta de modo
geral. Apesar das restrições orçamentárias do período,
em especial a desastrosa Emenda Constitucional 95, que
não poupou Ciência, Tecnologia e Inovações, o ministro
conseguiu dar apoio e concluir diversos projetos altamente importantes para o Brasil, como o Projeto Sirius e
a Base Naval da Antártica, entre diversos outros. Tivera
o ministro a sorte de receber um orçamento mais apropriado ao desenvolvimento científico e tecnológico,
como seria de esperar, certamente sua gestão teria sido
ainda mais positiva e realizadora.
Como foi a relação da Embrapii com a gestão do
Ministério?
Eu não conhecia o ministro Kassab e tivemos uma
convivência e um relacionamento profissional muito
agradáveis e respeitosos. Pessoa gentil e tranquila,
facilita a interação e a discussão franca com todo o
pessoal do seu relacionamento. Sou grato pelo fiel
companheirismo estabelecido e apoio constante e
contínuo que a Embrapii recebeu dele durante sua
gestão à frente do MCTIC.

JORGE VICENTE LOPES DA SILVA

“CTI RENATO ARCHER

O

ESTÁ PRONTO PARA NOVOS DESAFIOS”
Engenheiro Jorge Vicente Lopes da Silva, diretor da entidade,
aponta seu papel e seus desafios

Centro de Tecnologia da Informação (CTI)
Renato Archer é uma unidade de pesquisa fundada em
1982, batizada em homenagem ao primeiro ministro da
Ciência e Tecnologia da história do Brasil, que ocupou
o cargo entre 1985 e 1987. Vinculada ao MCTIC, a instituição, instalada em Campinas (SP), promove interface
entre o setor acadêmico e a indústria, e desenvolve diferentes linhas de pesquisa em tecnologia da informação.
Enfoca hoje temas como big data (proposição de soluções para análise de grandes volumes de dados), Manufatura Avançada e soluções para tecnologia de governo.
O engenheiro Jorge Vicente Lopes da Silva, diretor do
CTI, conta nesta entrevista que assumiu o posto em dezembro, após seleção por um comitê de busca, e aponta
aspectos da relação com o Ministério e desafios futuros.

De forma geral, que avaliação o Sr. faz da gestão do
Ministério nesses últimos dois anos e meio? E como
o CTI Renato Archer se valeu da cooperação com a
gestão do Ministério para desenvolver e aprofundar
projetos?
Essas respostas estão baseadas em informações gerais que chegam da direção anterior e também nos 15
dias finais de dezembro da atual gestão do CTI Renato
Archer. Verificamos que, a longo prazo, a gestão do
Ministério sofreu instabilidades com as últimas trocas de ministros e equipes de primeiro escalão, em
especial as grandes alterações com a fusão do Ministério da Comunicação, o que gerou dificuldades ao
reformatar os caminhos tradicionalmente existentes
de acesso dos diretores aos secretários e ao próprio
ministro. Também tivemos, porém, muitas oportunidades, na medida em que possibilitou a renovação de
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procedimentos e, principalmente, o acesso mais direto e ágil nos últimos dois anos, principalmente com
a disponibilidade oferecida pelos secretários e pelo
próprio ministro no atendimento a demandas específicas e importantes do CTI Renato Archer.
Apenas para citar algumas oportunidades, a destinação de recursos na forma de bolsas PCI (Programa de
Capacitação Institucional), especialmente em tempo
de crise econômica e cortes de recursos, bem como
a disponibilização do orçamento em prazos compatíveis com a exequibilidade, o apoio a iniciativas na área
de tecnologias assistivas, a aplicação de tecnologias
na área de saúde e mesmo a destinação de recursos
especiais, via TED (Termo de Execução Descentralizada), para manutenção de equipamentos, foram cooperações importantes com a gestão do MCTIC nestes
últimos dois anos e meio.
Em especial, o CTI Renato Archer pretende continuar contando com a cooperação da gestão do Ministério no apoio a iniciativas de relevância nacional,
tais como a Saúde 4.0 e a Indústria 4.0, duas vertentes
importantes desta nova direção do CTI, desdobramentos de ações anteriormente desenvolvidas pelo
CTI Renato Archer, inclusive em parceria com outros
ministérios, como o da Saúde. Além disso, aproveitar
janelas de oportunidade, oferecendo soluções tecnológicas e ciência aplicada ao Ministério, em especial
na área de desenvolvimento de soluções para apoio
à gestão e segurança da informação, tradicionais nichos de atuação do CTI Renato Archer, como foi na
parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para
a segurança de informação das eleições, dos Jogos
Olímpicos e da Copa do Mundo.
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É notório que para se produzir ciência e tecnologia
são necessários recursos, e é fundamental o investimento em ciência, tecnologia e inovação. Como o Sr.
enxerga esse aspecto, do ponto de vista de dirigente
de uma entidade tradicional, com mais de 30 anos –
produtora de conhecimento e de projetos de relevo,
como é o CTI Renato Archer?
A disponibilidade de recursos financeiros, bem como
sua gestão criteriosa e responsável, é essencial para a
produção de ciência e tecnologia, na medida em que
viabilizam investimentos em recursos humanos, infraestrutura e equipamentos, tripé essencial ao suporte da
pesquisa e inovação. Neste sentido, a disponibilidade
de orçamento da União, bem como recursos aportados
a fundo perdido por meio de encomenda a órgãos de
fomento e entidades financiadoras nacionais e internacionais são de grande importância e áreas de atuação
mandatória do Ministério enquanto responsável pelos
caminhos da Ciência e Tecnologia no País.
Essa atuação se dá tanto na definição de caminhos,
como é o caso da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, quanto na abertura de frentes de
recursos e definição de prioridades de destinação. Mas
não somente recursos públicos ou de orçamento da
União devem ser pleiteados na composição da carteira
de financiamento de um instituto de pesquisas. Também

recursos privados podem e devem ser canalizados para
esta finalidade, o que pode ser feito a partir de projetos
de pesquisa e inovação desenvolvidos com financiamento de empresas privadas, intermediados por fundações
de apoio, além de outros tipos de parceria que resultem
em aceleração do desenvolvimento científico e tecnológico, sem necessariamente incluir repasses financeiros, tais como o fomento a empresas de alto teor tecnológico, por meio de parques tecnológicos.
O que vislumbra como grandes desafios do CTI Renato Archer para o próximo período e como a entidade pretende seguir contribuindo com o desenvolvimento acadêmico e industrial, e interface entre esses
dois universos?
Integração de pessoas e obsolescência do conhecimento são dois desafios importantes. A integração de
pessoas, seja no plano interno do CTI, seja entre o CTI e
potenciais parceiros externos, é essencial para catalisar
as iniciativas já viabilizadas internamente, tais como o
uso de tecnologia na Saúde. Essa integração deve produzir confiança nas equipes de pesquisa, que permitirá que
busquem financiamentos mais ousados e de duração
mais longa. Trará parceiros mais comprometidos com
o crescimento conjunto, fomentando a fixação da tecnologia e o compartilhamento de recursos. Finalmente,

GESTÃO MCTIC 2016 - 2018

141

JORGE VICENTE LOPES DA SILVA

pessoas bem integradas poderão agir de forma mais livre e criativa, constituindo ambientes de interação multidisciplinares, que são a base do desenvolvimento da
pesquisa de ponta e da inovação.
Ter consciência e enfrentar a obsolescência do conhecimento é essencial para acompanhar as ondas tecnológicas. Mais que isso, é importante para manter atualizados os pesquisadores e a infraestrutura do centro de
pesquisas. Discutir constantemente a utilidade da ciência que se desenvolve e seu viés tecnológico e de inovação são obrigações de um centro de pesquisas e devem
funcionar como baliza para observatórios de tecnologia.
A fronteira do conhecimento é tradicionalmente encontrada no âmbito acadêmico de grandes universidades e
deve ser trazida para os centros de pesquisa de excelência para ser transformada em soluções.
Essa interface com o lado acadêmico do centro de
pesquisas é essencial na consciência da obsolescência
do conhecimento e seu enfrentamento, seja por meio
da atualização constante de seus recursos humanos, seja
pela amortização de seu passivo tecnológico na forma
de aplicações e serviços tecnológicos oferecidos diretamente à sociedade. Assim, os grandes desafios da gestão atual do CTI Renato Archer, iniciada em meados de
dezembro de 2018, é a de integrar e resgatar a confiança
mútua e a autoestima da força de trabalho, tanto servidores quanto colaboradores, em projetos de importância nacional e com potencial de financiamento e inovação, como é o caso da Manufatura Avançada e da saúde,
sem esquecer a excelência acadêmica e as cooperações
com outros institutos e universidades.
O MCTIC desenvolveu na gestão encerrada em dezembro de 2018 projetos voltados para Manufatura
Avançada, a Indústria 4.0, a Internet das Coisas e também a Estratégia Digital Brasileira, que visam a criar as
condições para que o Brasil explore adequadamente,
em diferentes aspectos, a revolução digital, que cresce
a cada dia. De que forma o CTI Renato Archer trabalha
nesses campos e como pretende desenvolvê-los em
seus projetos?
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O CTI Renato Archer trabalha em todas estas frentes
em dois prismas principais: desenvolvimento e aplicação. No desenvolvimento, está capacitado a trabalhar
com toda a tecnologia de acesso à Internet das Coisas,
Manufatura Avançada e Indústria 4.0, dispondo de pessoal especializado e capacitado em pesquisa e inovação
nas áreas fundamentais dessas tecnologias, tais como
projeto de microprocessadores e microssistemas, encapsulamento eletrônico, células fotovoltaicas, nanossistemas, tecnologia de filmes finos, entre outras.
Nas aplicações, o CTI também está capacitado a utilizar todas as tecnologias envolvidas na Indústria 4.0,
Manufatura Avançada e Saúde 4.0, tais como a Manufatura Aditiva, tecnologias tridimensionais para tratamento de imagens médicas e visualização científica
avançada, robótica e visão computacional, além de
ferramentas teóricas de mapeamento de processos,
big data e machine learning.
O desenvolvimento desses prismas, na nova gestão do CTI, iniciada em dezembro de 2018, permeará
todos os projetos, mas principalmente convergindo
para quatro eixos principais: Indústria 4.0, Saúde 4.0,
Tecnologias Convergentes e Habilitadoras, e Tecnologias de Governo.
Como o Sr. qualifica o papel do ex-ministro Gilberto
Kassab à frente do MCTIC e que avaliação faz deste
como interlocutor da comunidade científica e dirigentes de entidades de pesquisa?
O ex-ministro teve papel de destaque na gestão dos
recursos destinados à Ciência e Tecnologia, priorizando
áreas de interesse estratégico nacional, tais como a fonte
de luz Sirius, bem como na busca de recursos adicionais
e projetos de encomenda, apesar da situação financeira
crítica do Brasil. Além disso, sua equipe proporcionou
vias de acesso para demandas dos dirigentes das entidades de pesquisa, as quais tiveram resultados positivos.
O ex-ministro e sua equipe foram extremamente receptivos para tratar questões críticas em alguns institutos,
como o CTI Renato Archer, inclusive com antecipação
do comitê de busca.
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INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA

O

SE APROXIMA DO SETOR PRODUTIVO
Entidade busca gerar tecnologia e transferi-la para a
sociedade, afirma diretor Fernando Rizzo

Instituto Nacional de Tecnologia (INT) se
transformou nos últimos anos em uma das instituições
de excelência no País, segundo seu diretor, o engenheiro,
pesquisador, mestre pelo Instituto Militar de Engenharia
(IME) e doutor em ciência dos materiais pela Universidade da Flórida, Fernando Cosme Rizzo Assunção. O INT
está, afirma, cumprindo seu objetivo, que é gerar tecnologia para o desenvolvimento sustentável do Brasil,
transferindo tecnologia para a sociedade e promovendo
a inovação. A instituição se valeu em anos passados do
bom momento da economia e da injeção de recursos
para pesquisa pela Petrobras, mas sentiu os efeitos das
crises econômica e política vividas a partir de 2014.
Na entrevista a seguir, concedida no início de 2019,
Rizzo explica que, para ultrapassar dificuldades e alcançar suas metas, a direção do Instituto elaborou um
novo plano de ação, que visa à internacionalização e
excelência, bem como firmar o foco de atuação do
órgão. Os frutos estão sendo colhidos com a aproxi-

mação do setor produtivo, especialmente em projetos
de inovação desenvolvidos em parceria com diferentes indústrias após o credenciamento do INT junto à
Embrapii. “Foi o grande propulsor do incremento da
relação de maior valor agregado do instituto junto às
empresas”, acrescenta o diretor.
Com as dificuldades econômicas que o país passou, e
em especial com as restrições orçamentárias impostas
ao MCTIC e consequente redução dos recursos disponíveis para os institutos, Rizzo destaca a importância
do ministro Gilberto Kassab para o crescimento do INT.
Segundo ele, a gestão Kassab tem avaliação “muito positiva”, pois conquistou “respeito e admiração” dos dirigentes das unidades de pesquisa do MCTIC.
Rizzo menciona ainda o grande salto obtido nos processos de gestão das unidades e do forte impacto no
funcionamento das administrações, com destaque para
a implantação do Sistema Eletrônico de Informação (SEI)
e da realização do Planejamento Estratégico do MCTIC.
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Fundado em 1921, o INT é um dos institutos mais
antigos do País. Afirma-se que seu trabalho vem alcançando resultados concretos para o cotidiano do
brasileiro, com atuação voltada para a inovação e o
desenvolvimento tecnológico do País. Esse desempenho do INT é crescente nos últimos anos?
Nos últimos 10 anos, o INT experimentou uma curva
acentuada de crescimento, até o ano de 2012, impulsionado pelo grande salto da economia nacional e mundial, com crescentes investimentos do setor produtivo
na sua infraestrutura laboratorial. A captação realizada
na área de petróleo, principalmente da Petrobras – que
chegou a alocar R$ 80 milhões na instituição – compensou o decrescente investimento público no período,
via orçamento ordinário. Soma-se a isso uma completa reformulação do modelo de gestão do INT, trazendo
a gestão orientada para resultados, com a implantação
do modelo de gestão pela estratégia, reproduzido num
grande Mapa Estratégico. A criação de uma coordenação de negócios e de uma coordenação de inovação,
modernas estruturas de gestão voltadas para a apropriação dos bons ventos da economia, deram a inserção de
que necessitávamos, culminando, com a entrada no programa-piloto Embrapii, em dezembro de 2011, na área de
energia e saúde.
A partir de 2014, com os primeiros sinais de crise econômica e política, houve forte inflexão na estrutura do
MCTI, com sucessivas trocas de ministros e de diretrizes
nacionais, e a captação passou por extrema escassez de
projetos, com baixo impacto no instituto em face de sua
carteira acumulada de projetos em andamento, mitigando e postergando os efeitos negativos da crise.
A crise econômica e a consequente redução dos recursos aportados pelo Governo Federal se acentuaram
e a captação externa reduziu bastante, sendo os efeitos
bastante negativos. A moderna infraestrutura laboratorial e a capacitação do corpo funcional sustentaram a
produção técnica e científica em niveis razoáveis, mas
não houve possibilidade de ampliação da carteira de
projetos e serviços tecnológicos.
A partir de 2015, um novo plano de ação foi proposto
pela direção do INT, tendo como diretrizes: internacio-
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nalização, excelência e foco de atuação. Durante o biênio
2016-2017, foi revisto o Mapa Estratégico e elaborado o
novo Plano Diretor da Unidade (PDU), culminando, em
2018, com um estudo para uma nova estrutura do instituto. Os instrumentos de gestão internos, ainda em processo de revisão, diante da nova proposta, estão se ajustando e devem ser consolidados durante o ano de 2019.
Quais foram os resultados da gestão do INT nos últimos anos?
Vou destacar os principais resultados do INT: execução de 369 projetos e serviços tecnológicos para indústrias e outros atores do sistema de inovação brasileiro,
submissão de 48 proteções ao Inpi (Instituto Nacional
da Propriedade Industrial) pelo Núcleo de Inovação Tecnológica do INT, pedidos de privilégio de patente, protótipos, softwares, modelos de utilidade, desenho industrial, marcas e direitos autorais protocolados no país
e no exterior e pedidos privilégios, perfazendo um total
de 213 proteções acumuladas pelo instituto. No tocante a serviços tecnológicos, registrou-se o atendimento a
262 empresas com emissão de 1999 relatórios técnicos,
sendo 190 novos clientes (empresas pequenas, médias e
grandes).
Além disso, foram estabelecidas cooperações com a
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (Sead/Casa Civil) e a Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado do Rio de Janeiro (OCB/
RJ) para certificação orgânica de grupos de agricultores
familiares e a oferta de cursos sobre cooperativismo e
certificação orgânica. Soma-se ainda o estabelecimento
de cooperação com o Parque Tecnológico de São José
dos Campos para construção do Centro de Manufatura
Aditiva para a Indústria de Produtos para Saúde (Cmaips)
e cooperação com a Companhia de Desenvolvimento de
Maricá (Codemar) visando à implantação de laboratórios para atender à demanda da indústria de óleo e gás.
No ano de 2018 foi estabelecida cooperação entre o
INT e a Rede de Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro
(Redetec) para implementação de ações de fortalecimento da cultura de empreendedorismo no INT e apoio
à prospecção de mercado.
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Poderia exemplificar mais um pouco os frutos das
pesquisas do INT?
O Instituto Nacional de Tecnologia tem como missão
“contribuir para o desenvolvimento tecnológico do Brasil por meio da pesquisa, serviços, transferência do conhecimento e promoção da inovação”. No cumprimento
de sua missão nesse período, destacam-se a realização
de projetos de pesquisa e desenvolvimento, serviços
tecnológicos altamente especializados, serviços de avaliação da conformidade de caráter compulsório, além
de serviços de avaliação como órgão pericial independente para indústrias e outros atores do sistema de inovação brasileiro.
No conjunto de projetos de pesquisa e desenvolvimento, destacam-se aqueles ligados aos estudos de
corrosão no ambiente do pré-sal, processos de transformação química a partir de renováveis, síntese e proces-

samento de polímeros, revestimentos biocerâmicos e
bioprocessamento de biomassas. Esses projetos permitiram a publicação de 114 artigos em periódicos indexados e 45 depósitos de pedidos de privilégio de invenção.
Dentre os últimos, incluem-se aqueles desenvolvidos
em parceria com diferentes indústrias por meio de projetos de inovação no âmbito do credenciamento do INT
como uma Unidade Embrapii.
Nessas atividades de pesquisa e desenvolvimento, pode-se destacar a aprovação do projeto intitulado “Rotas
biotecnológicas para conversão da semente de açaí em
energia e produtos com alto valor agregado” na primeira chamada pública do Instituto Serrapilheira. O projeto
foi um dos 65 escolhidos que tiveram como diferencial
serem propostas ousadas e com potencial para o avanço
significativo da C&T nacional, colocando o INT no conjunto de instituições de excelência no País.
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Com o apoio de projetos financiados pelo CNPq e
Faperj, o INT e o Instituto Mangueira do Futuro inauguraram em 2017 o Centro de Estudo do Movimento
(Cemov). Este Centro é dedicado ao estudo dos movimentos corporais relacionados à prática dos esportes e
também a outros aspectos, como estudos de envelhecimento, acessibilidade e desenvolvimento de novos produtos esportivos, fortalecendo a atuação do INT nessa
área de pesquisa.
O INT liderou o grupo de emissões industriais para
examinar 11 setores da indústria, recomendando opções
para mitigar as emissões poluentes, bem como a elaboração das metas do Brasil na 2ª Conferência das Partes
sobre Mudança do Clima (COP 22).
A tradicionalmente expressiva atuação do INT na realização de serviços tecnológicos altamente especializados foi marcada pela sua posição no Sistema Nacional
de Nanotecnologia (SisNANO) como laboratório estratégico. Nesse contexto, foram conduzidos projetos voltados para a análise, em escala nanométrica, da superfície de materiais metálicos em atendimento a empresas
do setor de óleo e gás.
No tocante à oferta de serviços do INT, destaca-se a
Certificação Orgânica, que desde 2017 tem conferido
o selo Produto Orgânico Brasil a produtores orgânicos.
Ao longo desse período, também foram estabelecidas
cooperações com a Secretaria Especial de Agricultura
Familiar e Desenvolvimento Agrário (Sead/Casa Civil) e
a Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado do
Rio de Janeiro (OCB/RJ) para certificação orgânica de
grupos agricultores familiares e a oferta de cursos sobre
cooperativismo e certificação orgânica.
Dentre as atividades como órgão pericial independente ligadas a avaliações técnicas de produtos e processos,
destacam-se as caracterizações de insumos na área de
bebidas realizadas para as maiores empresas do ramo,
além de caracterizações de produtos eletrônicos para as
líderes desse segmento.
Em 2018, o INT apoiou ainda o Museu Nacional na reconstrução do acervo por meio dos arquivos virtuais de
mais de 300 peças, como, por exemplo, a Luzia, o fóssil
da mulher mais antiga encontrada na América Latina.
Por fim, no contexto da internacionalização, merece
registro a oficialização da cooperação com o Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Instituto
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Federal de Pesquisa e Teste de Materiais da Alemanha.
Essa cooperação visa à implantação de projetos nas áreas de caracterização da microestrutura, propriedades
mecânicas e degradação de materiais, iniciativa que se
soma às demais quatorze ações de cooperação internacional do instituto, envolvendo 10 países.
Como se dá hoje a relação do INT com a iniciativa
privada?
O INT se relaciona com o setor produtivo dos mais variados segmentos objetivando atender às demandas por
projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação e serviços tecnológicos, por meio de prospecções lideradas
pela Coordenação de Negócios e por iniciativa dos pesquisadores a partir de parcerias nacionais e internacionais, participações em congressos e seminários no País
e no exterior, participação em comissões técnicas do
Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade
e Tecnologia), ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas), associações de classe, parques tecnológicos e
incubadoras.
Destaque deve ser conferido à forte participação junto ao setor produtivo pelos canais ligados à gestão da
inovação tecnológica, via Anpei (Associação Nacional
de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras), Fortec, CNI, MEI, MCTIC e MDIC, alavancando e
disseminando as políticas públicas de apoio à inovação,
fortalecimento da competitividade e produtividade do
setor produtivo, mecanismos de fomento à inovação e
proteção da propriedade intelectual, ambas ações de
relevância como objetivos estratégicos do ambiente
corporativo, adequação de produtos e processos produtivos de micro, pequenas e médias empresas com vistas
ao fortalecimento do sistema de geração de inovação
desse segmento.
A Embrapii, sem dúvida, como maior programa de
apoio ao desenvolvimento da P&D voltado para a inovação, foi o grande propulsor do incremento da relação de
maior valor agregado do instituto junto às empresas. A
participação do INT nesse ambiente, resgatada em 2018,
após sucessivos ajustes de percurso e de gestão, mostra
a retomada de um caminho de sucesso e crescimento.
O MCTIC dá apoio a essa proximidade? De
que forma?
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O apoio do MCTIC para a aproximação do INT com
as empresas se faz nos temas de ação do Ministério que
convergem nas competências do INT, por meio de programas e projetos em que ocorre alinhamento das ações
do Instituto, principalmente, com a Setec (Secretaria de
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação). Além disso e
complementarmente, o apoio se expressa em diversas
ações, tais como: reuniões periódicas com os dirigentes
das unidades de pesquisa, descentralização de orçamento para demandas específicas e atendimento às necessidades indispensáveis não suportadas pela LOA (Lei Orçamentária Anual), programa de bolsas PCI (Programa de
Capacitação Institucional), cooperação internacional,
articulação institucional relacionada a eventos tecnológicos e de popularização da ciência, como a Semana
Nacional de C&T (Ciência e Tecnologia) e Semana SBPC
(Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência).
Nos últimos anos, o país passou por dificuldades econômicas e fez com que os orçamentos dos institutos
diminuíssem. Como o INT reagiu a recursos reduzidos?
Com a escassez de recursos provenientes de cortes orçamentários do Governo Federal nos anos de 2015, 2016
e 2017, foram intensificadas as prospecções de projetos
de PD&I e serviços tecnológicos junto ao setor produtivo, e o INT se manteve com a complementação de recursos obtidos por meio de projetos e serviços tecnológicos, além das suplementações orçamentárias obtidas
junto ao MCTIC. Devido à crise econômica iniciada em
2015, somente em 2018 tivemos a consolidação destas
prospecções, com a retomada dos termos de Cooperação com a Petrobrase a assinatura de seis projetos no
âmbito da Embrapii.
Como o Sr. vê a gestão do ministério que se encerrou
no final de 2018?
Apesar do déficit orçamentário com que teve início
a gestão e da polêmica causada pela fusão do MCTI
com o Ministério das Comunicações, a avaliação final
foi muito positiva, conseguindo reverter a desconfiança inicial e conquistando o respeito e a admiração dos dirigentes das Unidades de Pesquisa. Para isto
muito contribuiu, além dos resultados alcançados, a
consideração e o profissionalismo com que as demandas eram tratadas pela DPO e pelas diversas equipes

do Ministério. Nos dois últimos anos, o nível de articulação e integração entre o MCTIC e as Unidades de
Pesquisa se estreitou bastante, com reuniões mais frequentes, presenciais e por videoconferência, visitas
às Unidades de Pesquisa, participação integrada nos
eventos, com flexibilidade, entendimento e apoio aos
negócios e necessidades das Unidades.
No caso do INT, houve uma efetiva cooperação do
Ministério nos assuntos relacionados à gestão que
alcançam a administração como um todo, tendo o
Instituto recebido apoio relevante nas áreas de gestão de pessoas, estratégia, compras, logística, TI, corregedoria, jurídica e governança. Finalmente, há que
se mencionar o grande salto obtido nos processos de
gestão das Unidades de Pesquisa e do forte impacto
no funcionamento orgânico das administrações, com
destaque para a implantação do Sistema Eletrônico
de Informação (SEI) e da realização do Planejamento
Estratégico do MCTIC.
Como o Sr. avalia a relação com a Embrapii?
O INT participa do Programa Embrapii desde sua criação em 2011, ainda na fase piloto, pelo seu perfil de atuação junto ao setor produtivo, na transferência do conhecimento e na promoção da inovação. Atualmente é
a única Unidade de Pesquisa do MCTIC credenciada pela
Embrapii, dando suporte às empresas no desenvolvimento de produtos e processos inovadores em Tecnologia Química Industrial. De 2014 a 2018, foram realizadas
271 prospecções em empresas e 11 projetos contratados
no valor de R$ 35.264.445,60.
Em que medida a criação da Diretoria de Gestão das
Unidades de Pesquisa e Organizações Sociais facilitou
a gestão dos institutos? Foi positiva?
A criação da DPO foi bastante positiva para o INT e
para as demais Unidades de Pesquisa, proporcionando
maior atenção e direcionamento para a atuação das Unidades, dando maior celeridade aos processos de negociação, prontidão na solução das demandas e envolvimento nas políticas públicas. Sendo o elo do Ministério
com os institutos, a DPO foi a responsável pela articulação e integração alcançadas entre o MCTIC e as UPs,
contribuindo decisivamente para uma avaliação positiva
da gestão que se encerrou no final do ano passado.
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POPULARIZAR A CIÊNCIA:
ESTRATÉGIA PARA DESENVOLVIMENTO DO PAÍS
Como pontuado em várias das entrevistas para este
balanço da gestão do Ministério, aproximar a Ciência,
Tecnologia e Inovação da sociedade é uma estratégia para valorizar o setor e fazer com que tenha mais
atenção do poder público, mais acesso a verbas e figure continuamente na pauta de prioridades do País.

148

Em meio ao ajuste fiscal e restrições orçamentárias,
a gestão Kassab no MCTIC priorizou o tema da popularização da ciência, fomentando atividades, como as
edições anuais da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia e a Olimpíada Brasileira de Matemática.
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SEMANA NACIONAL DE

CIÊNCIA E TECNOLOGIA
A partir de 2016, o MCTIC passou a adotar uma
nova dinâmica de apoio à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, por meio de chamamentos
públicos. O primeiro foi conduzido pelo próprio
Ministério, que recebeu cerca de 150 propostas e
apoiou 89 projetos, alcançando 1.054 municípios,
que abordaram o tema “Ciência Alimentado o Brasil”. Em 2017, o chamamento foi realizado via CNPq,
a Chamada MCTIC/CNPq nº 02/2017, onde houve
a submissão de 400 propostas, das quais 186 foram

apoiadas. O resultado alcançou o recorde de 1.311
municípios participantes mediante o tema “A matemática está em tudo!”.
Em 2018, o MCTIC lançou nova chamada em parceria com o CNPq. A Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia ocorreu entre 15 e 21 de outubro e teve
como tema “Ciência para Redução das Desigualdades”. O evento teve ampla participação de público,
com 1,5 mil instituições cadastradas e mais de 63 mil
atividades em todo País.
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IMPA: PAPEL DA MATEMÁTICA

F
DISSEMINANDO CONHECIMENTO:

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA
Realizada desde 2005, a Obmep (Olimpíada Brasileira de Matemática) é a maior competição estudantil de viés científico no País e, em 2017, contou, pela
primeira vez, com a participação de alunos de colégios particulares, 4.473 unidades ao todo. O objetivo
do evento é estimular o aprendizado da matemática,
revelar talentos e contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica no Brasil, além de incentivar o ingresso dos jovens nas carreiras científicas e
tecnológicas.
O evento é promovido pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), Organização Social vinculada ao MCTIC. A competição conta com recursos do
MCTIC e do Ministério da Educação (MEC), e o apoio
da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM).
Alguns números revelam a dimensão da Obmep:
mais de 17 milhões de estudantes; 54 mil escolas,
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99,5% dos municípios brasileiros. As provas são elaboradas em diferentes níveis: 4º, 5º, 6º e 7º ano do ensino fundamental; 8º e 9º ano do ensino fundamental;
e também no ensino médio. Cada prova contém 20
questões de múltipla escolha e os alunos classificados nesta etapa fazem a 2ª fase, que é uma prova discursiva. Também são premiados professores, escolas e
Secretarias de Educação de municípios que se destacam pelo desempenho dos alunos.
A 14ª edição da Obmep, em 2018, teve 18,2 milhões
de inscritos, número recorde, com 54,5 mil escolas do
País, ante 53,2 mil em 2017 e 47,4 mil em 2016 – dados
do Impa. Em 2017, o Brasil sediou, pela primeira vez, a
Olimpíada Internacional de Matemática, competição
que reúne os melhores estudantes do mundo. Já em
2018, o País recebeu o Congresso Internacional de Matemáticos, formando, assim, o Biênio da Matemática.

GESTÃO MCTIC 2016 - 2018

PARA A SOCIEDADE BRASILEIRA

undado em 1952, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) é uma unidade de ensino
e pesquisa constituída hoje como Organização Social vinculada ao MCTIC. Sua atividade se desenrola,
porém, em diferentes aspectos do conhecimento ao
promover “pesquisa de ponta em matemática, formar
mestres e doutores, e disseminar a matemática na
sociedade brasileira”, como explica o diretor geral da
entidade, Marcelo Viana.
O Impa organiza também a Olimpíada Brasileira de
Matemática, um dos grandes eventos com o suporte do
Ministério. Voltado para a popularização da ciência, busca despertar o interesse de estudantes pelo tema. Viana
assina uma coluna no jornal Folha de S.Paulo, na qual
busca também aproximar a matemática do dia a dia de
quem não acompanha o assunto de perto.
É especializado em Sistemas Dinâmicos e Teoria do
Caos, complexo ramo da matemática que se aplica a diferentes problemas, que vão desde questões econômicas
até estudos demográficos e fenômenos meteorológicos.
O cientista aponta na entrevista a seguir aspectos do
trabalho desenvolvido na entidade, localizada no Rio de
Janeiro, as dificuldades com cortes determinados pela
equipe econômica do Governo Federal e a parceria com
o MCTIC sob a gestão Kassab, a quem atribui ter “abraçado a causa da ciência brasileira”. Também afirma que o
Ministério foi a “salvaguarda” do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) e explica brevemente por que matemática é fundamental para a sociedade.
O Impa é, de certa forma, um centro de duas vertentes, de ensino e também de pesquisa. Colocado
dessa forma, qual o papel do instituto hoje para a sociedade? E de que forma contribui com o País?

Diretor de Instituto fala do trabalho da entidade
e sua relação com a gestão do MCTIC

O Impa foi criado inicialmente como um centro científico, com uma missão tríplice muito bem definida e mantém toda a sua atualidade: fazer pesquisa de ponta em
matemática, formar pesquisadores (doutores e mestres)
e disseminar o conhecimento matemático na sociedade
brasileira. Dessa forma se tornou uma das instituições
de pesquisa mais respeitadas do mundo em sua área. Ao
longo de sua história, porém, o instituto também foi interpretando essa missão de forma abrangente, fazendo
com que fosse se envolvendo cada vez mais nas questões da educação como um todo e da popularização da
matemática na sociedade brasileira, particularmente por
meio de olimpíadas escolares. Desta forma, o Impa amplia cada vez mais a sua contribuição à sociedade brasileira, alcançando um escopo de atuação inigualado por
qualquer outra instituição no mundo.

MARCELO VIANA
Existe uma luta diária a se travar junto à sociedade
sobre a importância do conhecimento, o valor da ciência, o valor da tecnologia e o papel dessas atividades
para o País avançar. Qual o papel da matemática para
isso e, de forma mais específica, como o Impa pode
contribuir com isto?
A matemática é uma das áreas em que essa luta é mais
árdua, por se tratar de campo do conhecimento com especificidades que tornam sua comunicação mais delicada. Ao mesmo tempo, ela se beneficia de ser uma área
fundamental do conhecimento, transversal à formação
de nossas crianças e jovens, pelo o que a valorização do
conhecimento matemático pela sociedade se reveste
de uma importância crítica. A contribuição do Impa é
muito abrangente, em todos os segmentos da formação
educacional, do ensino fundamental à pós-graduação,
e também nas diversas vertentes: formação de professores, realização de olimpíadas escolares, iniciativas de
popularização e disseminação, eventos científicos, formação de pós-graduandos, elaboração e produção de
livros didáticos, portal de vídeos etc.
De uma perspectiva leiga e distante da comunidade científica, um papel que o Instituto exerce é o de
popularização científica e despertar no interesse pela
área, por exemplo pela participação nas Olimpíadas
de Matemática. Como se dá esse tipo de atividade e
qual a importância de se estimular o interesse pela
Matemática?
O envolvimento do Impa com as Olimpíadas de Matemática remonta ao final dos anos 1970, quando foi
criada a então Olimpíada Brasileira de Matemática
(OBM), por iniciativa da Sociedade Brasileira de Matemática, que contou com apoio decisivo do Instituto
ao longo de sua história. Esse envolvimento adquiriu
uma dimensão totalmente diferente a partir de 2005,
com a criação da Olimpíada Brasileira de Matemática
das Escolas Públicas (Obmep). Recentemente ampliada,
com a abertura às escolas particulares, e, mais recentemente, com a extensão aos 4º e 5º anos do Ensino
Fundamental, a Obmep atualmente movimenta, a cada
ano, cerca de 20 milhões de crianças e jovens em praticamente todos os municípios brasileiros. Diversos estudos independentes comprovam a notável capacida-
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de da olimpíada de descobrir e atrair talentos para as
carreiras mais tecnológicas, de que o País tanto carece,
bem como o seu enorme poder de inclusão social.
O trabalho do Instituto de Matemática Pura e
Aplicada tem interface com diferentes áreas de conhecimento e a matemática aplicada tem interface,
por exemplo, com áreas como inteligência artificial,
medicina e outras. É possível apontar algumas linhas
de pesquisa desenvolvidas hoje no âmbito do Impa?
O Impa conta com três importantes laboratórios de
matemática aplicada, criados a partir da década de
1980. O Laboratório de Dinâmica dos Fluidos (Fluid),
o primeiro dos três, está dedicado a diversas aplicações dessa área da matemática a setores produtivos,
tais como a engenharia de petróleo, a modelagem climática e a previsão do tempo. O Laboratório de Visão e Computação Gráfica (Visgraf) faz pesquisa na
interface entre a matemática e a computação gráfica,
com aplicações a setores instigantes de ponta, como
a Realidade Virtual ou Aumentada. O mais recente é
o Laboratório de Análise e Modelagem Matemática
nas Ciências Aplicadas, que desenvolve aplicações da
modelagem matemática em problemas do mundo real
oriundas das ciências experimentais, especialmente a
biofísica e as finanças.

ciência não é gasto, mas investimento. Felizmente, esse
princípio foi muito bem compreendido pelo ministro
Kassab e sua equipe. Desta forma, o MCTIC foi, de fato,
um agente de salvaguarda da própria integridade do
sistema nacional de ciência e tecnologia, particularmente no que tange aos institutos de pesquisa, cujos
orçamentos foram protegidos pelo ministério face aos
cortes aplicados.
Um avanço atingido em 2018 por meio de esforços
do Ministério foi a regulamentação do Marco Legal
de Ciência, Tecnologia e Inovação. Qual a importância
deste instrumento e de que maneira pode eventualmente impactar o trabalho que o Impa desenvolve?
O Marco Legal tem um enorme potencial para transformar a realidade da pesquisa do nosso País, abrindo
novas possibilidades de interação com o exterior e também facilitando a interação das unidades públicas de
pesquisa com o setor produtivo, que é crítica tanto para
a ciência brasileira como para a transição de nossa economia para um novo patamar de desenvolvimento. Im-

porta que ele seja efetivamente aplicado, preservando o
espírito inovador que norteou a sua concepção.
De uma forma mais ampla, como o Sr. qualifica a gestão do ministro Gilberto Kassab à frente do MCTIC?
Acredito que a gestão do ministro Kassab foi uma
surpresa muito positiva para a comunidade científica. Inicialmente, seu papel foi visto com certa desconfiança, devido à pouca experiência no setor, mas
o ministro abraçou inegavelmente a causa da ciência
brasileira, colocando seu inegável cacife político a
serviço da causa. Também ajudou para isso o profissionalismo e a competência da equipe do MCTIC,
liderada pelo secretário Elton Zacarias, que soube
estabelecer uma relação produtiva e de confiança
com os diversos setores do nosso sistema científico,
particularmente com os diretores dos institutos de
pesquisa. Assim, embora estes últimos tempos não
tenham sido fáceis, acredito que poderiam ter sido
muito piores se não fosse pela ação enérgica e efetiva do ministro Kassab e sua equipe.

Ciência demanda recursos e a aplicação de recursos
públicos. Como avalia esta discussão hoje no Brasil e
de que forma pensa que a gestão encerrada em dezembro no MCTIC enfrentou junto ao IMPA e demais
entidades vinculadas a questão dos cortes orçamentários e limitações determinadas pelo ajuste fiscal do
Governo Federal?
A situação de crise orçamentária levou a área econômica do Governo a reagir de forma imediatista e, na
minha opinião, sem visão estratégica de Estado, vendo
os investimentos públicos em ciência como uma despesa a ser reduzida ou até eliminada, em algumas dimensões. Isso vai na contramão da postura de outros
países, avançados ou emergentes, que apostaram no
investimento em ciência como uma saída privilegiada
para relançar a economia. Por isso, insistimos, ao longo
desse período, no fato de que o uso de recursos em
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ANELISE PACHECO

“GOVERNO DEVE APROXIMAR POPULAÇÃO DA

O

CIÊNCIA E TECNOLOGIA”
Afirmação é de diretora de Museu vinculado ao MCTIC,
que pontua avanços em gestão

Museu de Astronomia e Ciências Afins (Mast)
é uma unidade de pesquisa localizada no Rio de Janeiro
e um dos principais museus do País. Uma de suas principais missões é promover o acesso da sociedade ao conhecimento na área.
Anelise Pacheco, física, à frente da instituição, afirma
que, embora o brasileiro seja normalmente qualificado
como “avesso à linguagem científica”, as instituições
devem aproximar o público desse universo a partir de
experiências do cotidiano, da experimentação, da linguagem e das tecnologias. Para ela, a cultura brasileira
ainda não trouxe os museus ao cotidiano da população e
como espaço de lazer, e por isso cabe ao Governo, com
políticas públicas do Ministério da Educação e do MCTIC, incentivarem a popularização da ciência.
Entrevistada em janeiro de 2019, Anelise afirma que a
gestão Kassab apoiou o Museu nesta missão de aproximar a ciência da população. Na entrevista a seguir, cita
apoio a iniciativas como aquisição de elevadores panorâmicos e finalização do Centro de Visitantes que se arrastava há mais de cinco anos, além de compra de equipamentos que não se efetivava há décadas.

Apesar de o Museu de Astronomia e Ciências Afins
ter 34 anos de existência, ainda há pouca visibilidade
por parte da sociedade. Qual o motivo desse desconhecimento do brasileiro em relação ao Mast?
O Museu de Astronomia fará 36 anos de existência
em 8 de março de 2019. Atribuo a pouca visibilidade do
Mast ao temor da instituição de ser transferida para o
Ministério da Cultura, como ocorreu no passado, e priorizarem a imagem de unidade de pesquisa em detrimento da de museu de ciências. Além disso, a maioria dos
diretores era composta por historiadores da ciência que,
pelo seu perfil, não priorizavam a visibilidade do MAST
e, sim, a pesquisa desenvolvida internamente.
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Sua gestão deu prioridade para se reverter esse
quadro. Quais as ações que o Mast realiza para se popularizar?
A primeira medida que tomamos foi contratar um
bom designer e bons assessores de imprensa para divulgarmos para a sociedade, e de maneira atrativa, os
eventos produzidos pelo Mast. Mudamos o coordenador de Educação, que estava acomodado em realizar as mesmas atividades há mais de quinze anos,
passamos a criar eventos para efemérides científicas,
além das tradicionais do MCTIC, como a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e participação na SBPC
(Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência).
Fizemos ainda parceria com outras unidades, como
o Impa, RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa) e
CBPF (Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas). Por fim,
organizamos duas grandes exposições com dois dos
maiores curadores brasileiros de renome internacional: Marcello Dantas e Liana Brazil.
Em se falando em popularização, a ciência no Brasil
também precisa estar mais próxima das pessoas comuns.
Como a Sra. vê a situação e o que precisa ser feito?
Percebo que há um grande preciosismo em relação
às atividades que podem ser desenvolvidas dentro de
um museu de ciências. Este preciosismo tem um efeito
paralisante. O público comum é naturalmente avesso à
linguagem científica e a missão dos museus de ciências é
justamente a de aproximar este público a partir de experiências do cotidiano, da experimentação, da linguagem
e das tecnologias. Montamos em 2018 uma exposição
com instalações feitas por alunos de graduação do curso de Design da PUC utilizando Realidade Aumentada e
Realidade Virtual. Penso que são iniciativas desse tipo
que irão aproximar jovens e o público leigo da ciência e
da tecnologia.
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De quem é a responsabilidade de se popularizar a
ciência? Dos cientistas, dos institutos, do Governo Federal ou da iniciativa privada?
Penso que o Governo Federal tem a maior responsabilidade em popularizar a ciência. Seja por meio do Ministério de Educação ou do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, já que eles é que darão
as diretrizes e os subsídios para tal. Os institutos, como
o Mast, têm a missão prioritária de realizar a popularização. Para os cientistas, faz parte de seu ofício popularizar a ciência, só que indiretamente.
Como a internet pode facilitar a divulgação da ciência? De que forma o Mast utiliza as redes sociais?
A internet é hoje o meio mais eficaz de disseminação de informação, seja por meio das redes sociais,
seja dos portais de bases de dados. O Mast abriu um
perfil no Instagram em 2018, conseguindo alcançar o
número de 10 mil seguidores em um ano, número este
maior que o do Museu da Vida, da Fiocruz. Mudamos
a linguagem utilizada no Facebook e vamos investir no
YouTube em 2019.
Com o incêndio no Museu Nacional, vinculado ao
Ministério da Cultura, ocorrido em setembro de 2018,
o Mast já é visto com “outros olhos” em termos de
apoio?
Infelizmente não. A cultura brasileira ainda não introjetou os museus em seu cotidiano e como espaço de
lazer. Na época do incêndio, observamos milhares de
pessoas se manifestando consternadas, mas que jamais
entraram em um museu brasileiro. Tivemos um aumento
de público no Mast na semana do incêndio, mas que não
perdurou.
As últimas gestões dos ministérios deram apoio à
aproximação da ciência com a população?
Só posso falar pela gestão do ministro Kassab. Esta
gestão deu total apoio à aproximação da ciência com
a população.
O Brasil viveu um período de crise econômica que
afetou a destinação dos recursos, porém o Ministério conseguiu cumprir com seu orçamento reduzido a

concretização de projetos e obras no Mast. Quais foram os projetos e obras que o Museu realizou nesse
período?
O Mast conseguiu realizar o restauro da claraboia e
a pintura do prédio do Museu. Conseguiu adquirir dois
elevadores panorâmicos e finalizar uma obra do Centro de Visitantes que se arrastava há mais de cinco anos.
Conseguiu comprar equipamentos de TI que não eram
atualizados há dez anos e ter recursos para realizar uma
exposição sobre a efeméride de Sobral, que comemora
os 100 da comprovação da Teoria da Relatividade Geral
de Einstein. Em 29 de maio de 1919 a cidade de Sobral, no
interior do Ceará, foi palco de uma eclipse solar total,
objeto de estudo de expedições científicas e que foram
objeto de estudo complementar às teorias de Albert
Einstein que haviam sido apresentadas quatro anos antes.
Como a Sra. qualifica a gestão do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações nesses
últimos dois anos e meio?
Na minha opinião, a gestão do ministro Kassab foi
excelente não só para o Mast, mas para todas as unidades. Os recursos de que precisávamos para as obras citadas acima foram repassados, conforme compromisso
do ministro Kassab.

COMPUTADOR PROCESSA

O

DE CONTAS POR SEGUNDO
Diretor do LNCC faz balanço de gestão
e explica operação do Santos Dumont

		
Santos Dumont, localizado no Rio de
Janeiro, é a principal plataforma computacional da
América do Sul. Operado pelo Laboratório Nacional
de Computação Científica (LNCC), unidade de pesquisa vinculada ao MCTIC, o supercomputador, batizado em homenagem ao pioneiro da aviação, é uma das
principais ferramentas do Sistema Nacional de Ciência
e Tecnologia. É empregado para diferentes projetos de
pesquisa em simulação computacional, por exemplo, de
fenômenos naturais, físicos e biológicos, como explica
Augusto Gadelha Vieira, diretor do LNCC. Foi empregado em pesquisas relacionadas, por exemplo, ao zika vírus e ao mosquito Aedes Aegypti.
Na entrevista a seguir, o pesquisador enumera outras
atividades do Laboratório para além de tratamento de
dados, como computação quântica, segurança cibernética, aplicações em biologia, energia, óleo e gás. Gadelha
explica rapidamente novos paradigmas na aplicação de
ciência computacional para promoção de pesquisa científica, por exemplo a aplicação de big data (análise de
grande volume de dados) para observação de fenômenos e formulação de suposições e padrões científicos.
Ressalta também os esforços da gestão do MCTIC
encerrada em dezembro de 2018 para preservação da
operação do supercomputador Santos Dumont e do
LNCC frente a contingenciamento de recursos. Pontua
que havia desconfiança da comunidade científica quando ocorreu a fusão das áreas governamentais de Ciência
e Tecnologia com Comunicações, em maio de 2016, que
foram dissipadas dada uma atitude de “amplo diálogo e
envolvimento do ministro com toda a comunidade”.
Em linhas gerais, o LNCC é um importante centro de
pesquisa e também de ensino, com grande contribuição ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Também tem um papel simbólico para a ciência brasileira, já que abriga o supercomputador Santos Dumont.
Nesse sentido, como qualifica o papel da entidade e
como busca exercê-lo frente à sociedade?
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1,1 QUATRILHÃO

O LNCC é uma Unidade de Pesquisa do MCTIC que
disponibiliza para toda a comunidade científica do País
uma plataforma computacional do mais alto desempenho na América do Sul, o supercomputador Santos
Dumont, com capacidade de processamento de até 1,1
quatrilhão (ou milhão de bilhões) de operações matemáticas por segundo. Para se ter uma ideia dessa capacidade, um problema matemático que necessite de 24
horas de processamento no Santos Dumont para ser resolvido levaria cerca de 24 anos em um computador de
mesa de última geração.
Esse supercomputador é hoje utilizado em mais de
120 projetos, nas mais diversas áreas do conhecimento,
por pesquisadores em 12 estados. Supercomputadores
são necessários para a solução, em tempo razoável,
de problemas de mais alta complexidade em diversas
áreas. A supercomputação é hoje um instrumento essencial para a Ciência e Tecnologia, sendo um importante fator de competitividade nessa quarta revolução
industrial que vivemos, na qual as tecnologias digitais
têm papel central.
A modelagem e a simulação computacional de fenômenos naturais, físicos e biológicos, utilizando a Computação Científica, é aplicada na solução de uma miríade
de problemas em quase todas as áreas do conhecimento. Além da plataforma computacional disponibilizada
à comunidade científica e tecnológica, o LNCC desenvolve há 40 anos aplicações e metodologias da Computação Científica, e oferece um programa de pós-graduação de mestrado e doutorado multidisciplinar.
Quais as grandes linhas de atuação do Laboratório
Nacional de Computação Científica na atualidade e
como qualifica o apoio recebido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações na gestão encerrada em dezembro?
Além da operação de uma plataforma computacional do mais alto desempenho disponibilizada à comunidade científica, o LNCC desenvolve pesquisas nas
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áreas de modelagem e simulação computacional, de
métodos numéricos, de sistemas e processamento de
sinais digitais, e de computação de alto desempenho,
com aplicações em biologia (síntese de proteínas e sequenciamento genético), tratamento de grande base
de dados (big data), energia, óleo e gás, medicina assistida por computação, computação quântica, segurança
cibernética e biodiversidade.
O apoio do MCTIC na gestão do ministro Kassab
com a alocação de recursos adicionais no orçamento
do LNCC em um momento de grandes restrições orçamentárias foi fundamental para evitar a paralisação do
supercomputador e manter as atividades de pesquisa e
o programa de pós-graduação. O ministro e sua equipe
demonstraram grande sensibilidade para o setor de Ciência e Tecnologia, e suas ações desfizeram quaisquer
dúvidas iniciais quanto ao compromisso de apoiar as
atividades e o desenvolvimento das instituições de pesquisa em Ciência e Tecnologia. As Unidades de Pesquisa
do MCTIC tiveram, em seu conjunto, grande apoio do
ministro Gilberto Kassab.
O supercomputador enfrentou dificuldades em períodos recentes, dada a necessidade de recursos para sua
manutenção. Qual é a situação atual, e que avaliação
faz do papel desenvolvido pela gestão encerrada em
dezembro para apoiar a operação do Santos Dumont?
Após um período inicial de falta de recursos, que impossibilitou a disponibilização do Santos Dumont à comunidade por cerca de 3 meses, tivemos, logo depois de
sua posse, a compreensão do ministro Kassab da importância de se colocar em operação plena o supercomputador. Os recursos necessários foram alocados e, desde
então, ele tem operado em regime pleno, sem paralisação, em regime 24x7. Em todos os momentos tivemos
o pleno empenho do MCTIC, por meio de seu secretário executivo, para garantir a continuidade dos serviços
computacionais do LNCC.
Em linhas gerais, qual o papel do Santos Dumont
para a ciência brasileira? Que aplicações tem o supercomputador?
Tem-se dito que ingressamos no quarto paradigma de
se fazer ciência, quando o computador é utilizado não
somente na resolução numérica de complexas equações matemáticas que modelam os fenômenos natu-

rais, mas também no tratamento de grandes quantidades de dados (o big data) gerados por experimentos,
observações de fenômenos e simulações computacionais para se obter respostas a questões científicas, analisando-se padrões de distribuição desses dados. Para
tal, o uso de supercomputadores se faz imprescindível.
O que vai estabelecer a competitividade e abrangência
da pesquisa científica e tecnológica dos países é, em
grande parte, a possibilidade de uso de computação de
mais alto desempenho.
Como exemplo, o uso de Inteligência Artificial com
metodologias de aprendizagem de máquinas é hoje uma
tendência em várias áreas e isto requer, em muitos casos,
supercomputadores. Os complexos modelos matemáticos que possibilitam a previsão meteorológica exigem
supercomputadores e, quanto maior for seu desempenho, mais rápido e mais precisa será a previsão (a previsão meteorológica para o dia seguinte é sem utilidade se
necessitar de 48 horas para sua realização). A solução de
um modelo para descrever a estrutura biológica ativa de
uma proteína que demorava 5 mil horas de computação
na plataforma anterior do LNCC necessita de apenas 8
horas no Santos Dumont.
Como já dissemos, mais de uma centena de projetos
científicos de distintos grupos de pesquisa em 12 estados (poderiam ser todos) hoje utilizam o Santos Dumont
em seus trabalhos, cobrindo as mais diversas áreas do
conhecimento: química, física, engenharias, ciências
biológicas, ciência da computação, ciências da saúde,
geociências, astronomia, ciência dos materiais, matemática, meteorologia, biodiversidade, ciências sociais,
linguística, farmácia, ciências agrárias. Tivemos proje-
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tos que utilizaram o Santos Dumont com resultados de
repercussão internacional, como foi o caso da vacina
contra o zika vírus, desenvolvida com participação de
pesquisadores da Fiocruz. O Brasil não pode prescindir
de supercomputadores e da capacidade de utilizá-los se
quiser competir internacionalmente.
Para se fazer ciência, é preciso recursos e há uma
batalha diária a se travar junto à opinião pública sobre a necessidade do conhecimento, sobre o valor da
ciência para os avanços da sociedade. Como avalia a
importância dessa discussão e como avalia que o LNCC
pode contribuir com este debate?
A ciência tem proporcionado grandes benefícios a
toda a humanidade e sem ela a sociedade não avança.
Em nossa vida cotidiana podemos identificar uma centena de exemplos disso. Países que investiram em pesquisas científicas e tecnológicas têm hoje uma vantagem
competitiva grande em relação aos demais e isto se traduz em riqueza e bem-estar de sua população. O conhecimento é um dos produtos da ciência e através dele podemos compreender melhor a nós e ao mundo em que
vivemos, além da capacidade de criar soluções para os
nossos problemas. A sociedade tem que ter consciência
de sua importância e valorizar a atividade da pesquisa
científica. Como recursos são sempre limitados, temos
que ter algum critério para decidir sobre o quanto e
como devemos despender tais recursos, de tal forma a
obtermos a melhor relação custo-benefício.
Como regra empírica adotada em muitos países, o nível de investimentos em C&T deve se situar na faixa de
2% a 3% do PIB, alguns poucos países chegando a percentuais ligeiramente maiores. Isto deve incluir os investimentos tanto do Estado como das empresas. No Brasil
o investimento está muito baixo, creio que na faixa de
1,2% do PIB. É muito pouco para um país da importância e do tamanho do Brasil. O LNCC representa apenas
uma pequeníssima parcela desse investimento. Ao dar
suporte de computação de alto desempenho acessível
a toda a comunidade de pesquisa em C&T, desenvolver
metodologias de uso da computação científica na solução de complexos problemas e contribuir na formação avançada de recursos humanos, estamos cumprindo
nossa missão e contribuindo com a sociedade.
Por meio de exemplos de realizações que sejam de
conhecimento da sociedade, o LNCC pode contribuir
158

para melhorar a percepção da importância da ciência.
Para tal, promovemos atividades e eventos de divulgação científica, em especial a Semana Nacional de C&T
em Petrópolis e o LNCC de Portas Abertas, quando recebemos estudantes e outros cidadãos para conhecer a
instituição, seus laboratórios e suas pesquisas, com conversas diretas com nossos pesquisadores.
Houve um avanço significativo em 2018 patrocinado
por esforços do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações que foi a regulamentação do
Marco Legal de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Que avaliação o Sr. faz deste instrumento e em
que medida pode contribuir com o trabalho do LNCC?
A regulamentação do Marco Legal foi um passo importante para dar melhores condições, com mais flexibilidade, para a realização das atividades de instituições de
pesquisa em Ciência e Tecnologia. O LNCC certamente
se beneficia dessa legislação com possibilidades de atuação mais ampla e financiamento de projetos de pesquisa.
Em uma perspectiva ampla, que avaliação o Sr. faz da
gestão do ministro Gilberto Kassab à frente do MCTIC?
As desconfianças iniciais da comunidade científica,
em função da fusão dos antigos Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação e Ministério das Comunicações,
e de o ministro ser uma pessoa de fora da comunidade
científica, foram totalmente desfeitas com a atitude de
amplo diálogo e envolvimento do ministro com toda a
comunidade. Ele transmitiu uma atitude de querer resolver, no melhor dos limites de seu mandato, os problemas aguçados que afetavam todo o setor de Ciência
e Tecnologia. Sua liderança política, seu compromisso e
seu entusiasmo pelas questões da Ciência e Tecnologia
foram os elementos que contribuíram para ter um excelente desempenho à frente do MCTIC, conseguindo
apoio do Governo e mais recursos para o setor.
Como qualifica o enfrentamento feito pelo ministro
e a equipe do MCTIC às dificuldades orçamentárias vividas no período?
Foi um período difícil com grandes cortes orçamentários mas o ministro e sua equipe demonstraram capacidade para atender demandas mais urgentes, impedindo
que, de forma figurativa, o barco afundasse. Sua habilidade política e entusiasmo foram determinantes para tal.
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Nanotecnologia em debate - Kassab, dirigentes sistema de C&T e o ministro argentino do setor, em reunião em Brasília em 2017

NANOTECNOLOGIA: SISTEMA NACIONAL DE
PESQUISA E PARCERIA COM A ARGENTINA
Nanotecnologia é uma plataforma de pesquisa que
envolve diferentes ramos de pesquisa, como biologia,
física, química e outras, e envolve a solução para problemas a partir da observação da matéria em pequena
escala. Trata-se de uma tecnologia transversal, dedicada à compreensão, controle e utilização das propriedades da matéria na nanoescala (1,0x10-9m, que equivale a
1 bilionésimo do metro). A utilização da nanotecnologia
revoluciona não somente os produtos, mas também os
bens de capital, as máquinas para produção e a prestação de serviços, com inovações até pouco tempo inimagináveis. É uma tecnologia estratégica e chave para
o desenvolvimento social e econômico das maiores
nações e blocos econômicos. Regiões ou países como
Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão, União Europeia,
Suíça, Rússia, Inglaterra, China e outros investem intensivamente em nanotecnologia.

O MCTIC conta com um sistema nacional de laboratórios em nanotecnologia, o SisNANO, criado por
portaria ministerial, em 2012, direcionado à pesquisa,
desenvolvimento e inovação (PD&I) em nanociências
e nanotecnologia.
O SisNANO opera com característica essencial do
“caráter multiusuário e de acesso aberto”, mediante
submissão de propostas de projetos de PD&I ou de
requisição de serviços. Teve recursos assegurados
durante a gestão encerrada em 2018. No âmbito do
programa, foi relançada a parceria com a Argentina, envolvendo setores acadêmico e industrial. O
acordo envolve a intensificação das ações de regulamentação de produtos que fazem uso da nanotecnologia junto ao Congresso Nacional, além de
incentivo ao Centro Brasil-Argentina de Nanotecnologia (CBAN).
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O

PESQUISA EM NANOTECNOLOGIA

GANHOU RELEVÂNCIA COM APOIO

Diretor de unidade vinculada ao Ministério faz balanço de gestão

LNNano (Laboratório Nacional de Nanotecnologia) é uma divisão do Centro Nacional de Pesquisa
em Energia e Materiais (CNPEM), um “ninho de excelência científica” situado em Campinas (SP). O CNPEM,
próximo da Universidade Estadual de Campinas, é vinculado ao MCTIC e reúne um conjunto de laboratórios
que desenvolvem pesquisas de ponta, atraem cientistas
de outros países e, em 2018, passou a contar – em fase
experimental – com o acelerador de partículas Sirius,
o mais avançado projeto da ciência brasileira e equipamento de ponta no mundo no seu ramo de atuação, com
início de operações de pesquisa previsto para este ano.
O LNNano é utilizado por cientistas que recorrem à
nanotecnologia para desenvolver soluções em diferentes áreas, para desenvolvimento de aplicações em uso
da água, medicina e segurança, entre outras necessidades, como explica seu diretor, Adalberto Fazzio, físico,
professor titular da Universidade de São Paulo (USP) e
atuante na Sociedade Brasileira de Física.
Detentor da Ordem Nacional do Mérito Científico,
membro da Academia Brasileira de Ciências e pesquisador visitante em institutos internacionais, ele comenta
a seguir sobre o Sistema Brasileiro de Nanotecnologia.
Comenta também brevemente sobre o papel do Sirius
e aponta a importância da regulamentação do Marco
Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação.

De uma forma geral, quais são as grandes linhas de
pesquisa e articulação para a promoção de pesquisas
que hoje são desenvolvidas no LNNano?
É importante localizar que o LNNano, como os outros
laboratórios vinculados ao CNPEM, tem algumas prioridades. Uma delas é o atendimento à comunidade científica de modo geral, e aí não olhamos nenhuma área
específica, e, por ano, temos atendido à ordem de 500
pesquisadores, incluindo estrangeiros, como da Argentina – mas, sobretudo, brasileiros. Além desses, temos as
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pesquisas internas, que estão muito ligadas à nanomedicina, nanotoxicologia, nanomateriais 2D e também a
parte de nanossensores. Essas áreas estão ligadas à busca
por explicações de grandes problemas nacionais, questões relevantes, como remediação de crises hídricas, segurança e defesa, saúde, e outros temas.
Em que medida limitações orçamentárias são ponto
de atenção para o LNNano? E como o Sr. avalia o papel
da gestão do MCTIC encerrada em dezembro de 2018
no enfrentamento dos cortes de recursos definidos
pelo Governo?
Obviamente que ocorreram cortes e o Ministério sempre esteve atento a essas questões, e preocupado. Você
observou cortes no CNPEM e para os orçamentos dos
laboratórios a ele vinculados. No LNNano, temos aqui o
programa SisNANO (Sistema Nacional de Nanotecnologia) e não tivemos restrições, o que, para nós, foi fundamental. Um financiamento para infraestrutura, com previsão até 2020, nos proporciona continuar crescendo em
nossa infraestrutura laboratorial. Hoje temos um parque
de microscopia que é realmente de fazer inveja ao primeiro mundo. Por exemplo, para a microscopia que temos
aqui ligada à área de biologia – para análise de proteínas e
de macromoléculas biológicas –, temos um equipamento
de primeira e, na área de nanomateriais, também.
Temos um parque de infraestrutura de muita qualidade. Obviamente há que se continuar investindo e crescendo, mas, de forma geral estamos bem. O ministro
Gilberto Kassab esteve no LNNano em 2018, em julho,
inaugurando nossos microscópios, atento a isso. Obviamente gostaríamos de ter contratações de pessoal, até
para fortalecer a interação com a comunidade científica, e também incrementar a unidade no aspecto de inovação. Sobre este aspecto em específico, temos dialogado com grandes empresas para desenvolver projetos,
como, por exemplo, com a Petrobras.
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Como o Sr. qualifica este ramo de pesquisa que é a
nanotecnologia?
A nanotecnologia é uma plataforma tecnológica,
então nos laboratórios há físicos, químicos, biólogos,
engenheiros, e, normalmente, a nanotecnologia ataca
problemas que estão na fronteira de diferentes áreas.
Nem sempre há sucesso, mas são problemas que podem
trazer mudança de paradigma na inovação tecnológica.
Isso é algo importante a observar: o LNNano não produz
nada em escala, mas desenvolve pesquisas. Um projeto
em parceria com uma empresa, por exemplo, pode redundar em importante linha de inovação tecnológica.
Como tem se desenvolvido hoje a cooperação científica com outros países no que tange ao LNNano?
Temos uma cooperação importante com a China, e
que o LNNano lidera em todo o Brasil, como “hub”, envolvendo 10 instituições no País. Temos também cooperações com o Canadá, na área de nanocelulose, e estamos agora abrindo nova frente de cooperação, iniciada
em agosto e com o apoio da Finep (Financiadora de
Inovação e Pesquisa), a partir de indicação do ministro
Kassab, que nos repassou recursos para cooperação com
Portugal, que tem um centro de nanotecnologia muito
bom, com boa infraestrutura na parte de nanofabricação, e outras cinco instituições participantes. Estamos
também abrindo uma parceria com a Inglaterra, na área
de nanotoxicologia.

O LNNano tem papel de “hub”, centralizador de projetos em nanotecnologia no País, é isso?
No olhar do Ministério, o LNNano é mais ou menos
o ”hub”, o centro de nanotecnologia no País. Esperamos
que continue assim. Temos muitas atividades nesse segmento nas universidades em todo o País. No sistema SisNANO temos 26 instituições, sendo quatro do Ministério e as demais, nas universidades
E quanto ao Sirius, como o acelerador de partículas
pode Impactar o trabalho desenvolvido no Laboratório?
O que temos na área de microscopia no LNNano é
complementar à atividade do Sirius. A análise primordial de materiais se faz no acelerador de partículas e o
Sirius traz uma mudança muito grande em toda análise
e caracterização de materiais que o cientista procure
fazer hoje no Brasil. Em particular no LNNano estamos,
por exemplo, olhando materiais da nossa biodiversidade. Ou seja: como você pega um elemento da nossa biodiversidade e o “‘desestrutura”, e chega, por exemplo, à
nanocelulose, para testar sua aplicação para determinada necessidade, e a análise disso com um equipamento
da ordem do Sirius é algo de outro nível. O Sirius tem
características técnicas as melhores para se avançar nas
pesquisas. Na área de materiais também: nanomedicina, nanopartículas. A caracterização por meio do Sirius
pode ser feita com muita mais precisão.
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O ministro Kassab mencionou algumas vezes que o
projeto Sirius não se trata de um projeto de Governo,
mas de um projeto de Estado. Como o Sr. avalia a entrega do acelerador sob esse ponto de vista? E como
pensa quanto aos esforços feitos pela gestão do MCTIC encerrada em dezembro de 2018 para a entrega do
Sirius, dadas as restrições orçamentárias e a crise econômica que o País atravessou?
A postura do ministro em relação ao Sirius foi histórica. Foi realmente marcante, porque ele conseguiu ver a
importância do projeto e é muito importante que o gestor o faça, sendo ou não da área. Teve uma visão correta,
pensando no Brasil. Uma visão de Estado. Em ciência, se
não houver essa visão de Estado, as coisas não dão certo.
Que avaliação o Sr. faz da regulamentação do Marco
Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, levada adiante pelo MCTIC em 2018? Quando o Sr. acha que esse
instrumento legal pode começar a trazer resultados?
Não há dúvidas de que, com o Marco Legal, há uma
mudança muito grande. É algo que acompanho há muitos
anos e fiquei muito feliz com sua aprovação. O CNPEM,
por ser uma Organização Social, embora não seja diretamente impactado, poderá ter benefícios, porém, nos
institutos de pesquisa e universidades que até então têm
dificuldades muito grandes de interação com empresas,
o Marco Legal facilitará enormemente. O Marco Legal
torna mais claro, mais fácil a interação entre instituição
de pesquisa e empresa, como a universidade ou institu-
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to de pesquisa poder contratar de forma mais simples.
É um grande avanço e isso, dentro de um ou dois anos,
trará resultados. Meu feeling é o de que hoje as próprias
universidades já têm a inovação como norte e, com o
Marco Legal, isso será facilitado. Empresa já não é mais
um “palavrão” para o meio acadêmico.
Na sua visão, em termos de de prioridade, como a
questão da nanotecnologia pode ser encaminhada no
futuro do ponto de vista de políticas públicas?
Eu gostaria que a plataforma da nanotecnologia prosseguisse. Em toda a sua história, a nanotecnologia foi encarada como algo tratado como tema de Estado. A Iniciativa Brasileira de Nanotecnologia (IBN) foi construída
na gestão Kassab, e ainda não publicada, e isso demanda
prosseguimento. Esperamos que prossiga agora, no novo
Governo. Este tema já existia, mas não de maneira formal. Também foi feita a discussão para o Sistema Brasileiro de Nanotecnologia, o SisNANO, que demanda a
sua formalização. Entre diversos aspectos, a iniciativa
engloba, por exemplo, criar uma comissão interministerial (12 ministérios), sob coordenação do MCTIC para
temas relacionados a nanotecnologia, trazendo, por
exemplo, as pastas de Minas e Energia, Educação, Saúde,
Defesa. Outro aspecto: promover cooperações internacionais em nanotecnologia, de forma articulada, bem
como ações de popularização e divulgação científica,
além de questões relacionadas a patentes e discussões
sobre regulação específica sobre nanotecnologia.
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APOIO A UNIDADES DE PESQUISA
E ORGANIZAÇÕES VINCULADAS
Em período de rearranjo de contas públicas, o Governo Federal destinou recursos limitados ao Ministério,
constatação comum a cientistas e pesquisadores, servidores e gestores, e lideranças de entidades do Sistema
Nacional de Ciência e Tecnologia.
Além disso, a equipe econômica promoveu nesses
anos contingenciamentos orçamentários de forma linear. Independentemente do escopo de cada ministério, os cortes eram iguais: assim, mesmo uma pasta de
orçamento menor, como o MCTIC, tinha verbas reduzidas na mesma proporção que pastas de orçamentos de
grande montante.
Neste quadro, a gestão privilegiou a racionalidade das
despesas e o constante diálogo com o universo de mais

de trinta entidades vinculadas à pasta, com autonomia
para execução de suas atividades, sempre debatendo
com entidades representativas do setor científico, como
a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC)
e a Academia Brasileira de Ciências (ABC).
Enfatizou ainda a busca por mecanismos para “destravar” a pesquisa científica, como a regulamentação do
Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, a articulação de demandas das instituições vinculadas por
meio da Diretoria de Gestão das Unidades de Pesquisa e
Organizações Sociais, e o fortalecimento e a promoção
de eventos de articulação da ciência e pesquisa com entidades estaduais promotoras de pesquisa científica, a
sociedade civil e o ambiente empresarial.
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LYGIA BRITTO

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO NO NORDESTE:

U

O MCTIC E O CETENE
Diretora de órgão que promove pesquisas na região
explica seu funcionamento

nidade de pesquisas vinculada ao MCTIC,
o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (Cetene) aponta ter como missão “desenvolver, introduzir e
aperfeiçoar inovações tecnológicas com caráter estratégico para desenvolvimento econômico e social” desta
região do País.
Na entrevista a seguir, Lygia Britto, diretora da entidade localizada em Recife (PE), explica o papel da entidade, aponta demandas para o seu desenvolvimento
– ressaltando a necessidade de novos investimentos
em recursos humanos e concursos públicos voltados a
quadros especializados nas áreas de ciência e tecnologia –, e destaca a atuação do MCTIC sob o comando de
Gilberto Kassab. Para ela, a gestão empreendeu esforços
pela recomposição de recursos em meio aos sucessivos
bloqueios orçamentários determinados pela equipe
econômica do Governo Federal.

A região Nordeste tem enorme potencial de desenvolvimento, reúne polos de pesquisa, universidades de
prestígio e pessoal qualificado no campo científico. De
que forma o Cetene tem contribuído para o aprofundamento da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico que são produzidos nessa região do País?
Com prioridade em atender as demandas da sociedade, o Cetene atua articulando o conhecimento científico e tecnológico, e o acesso ao fomento, promovendo,
desta forma, a transferência de tecnologia de produtos
e processos que contribuam para o desenvolvimento
da Região Nordeste. A atuação do Cetene prevê ainda
ações de divulgação dos resultados provenientes dessas cooperações. Seminários, fóruns e capacitações são
realizados no intuito de informar a sociedade acerca de
ações do Centro, de seus parceiros e de outros agentes
do sistema de ciência, tecnologia e inovação.
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Toda essa interação com a sociedade permite um
fluxo de transferência de tecnologias que inserem na
região ações, técnicas e produtos inovadores que colaboram para o desenvolvimento socioeconômico do
Nordeste. Composto por profissionais qualificados e
com foco permanente no futuro, que pensam nas mais
criativas soluções para as mais diversas demandas, o Cetene trabalha em parceria com universidades, empresas
e outros centros de pesquisa, promovendo inovação,
difundindo tecnologias e multiplicando competências,
com capacitação de pesquisadores.
Os processos são flexíveis, desburocratizados e atendem especificidades locais, fazendo uma importante
ponte entre projetos em busca de apoio e apoiadores,
além de ser um instrumento importante de inserção
de tecnologias no setor produtivo e na sociedade, que
faz orientação para ações de implantação de projetos
tecnológicos, fundamentados em estudos científicos, e
organização em cooperativas e associações para capacitação das comunidades. Além disso, o Centro permite
a colaboração entre as unidades de pesquisa e ensino
de todo País e busca facilitar a formação de redes de
pesquisas temáticas, que solucionam problemas em diversos segmentos em escala regional e nacional.
Quais os principais ramos de atuação da instituição?
Há potencial de desenvolvimento tecnológico na Região Nordeste com foco, por exemplo, na interface entre pesquisa acadêmica e o setor industrial, como biocombustível, nanotecnologia e biotecnologia. Como
se dá esta interface e como tem avançado? E quais são
os ramos de pesquisa?
O Cetene foi criado para o atendimento às mais variadas demandas relacionadas a Tecnologia e Inovação,
bem como para a capacitação de pesquisadores. Atua

GESTÃO MCTIC 2016 - 2018

principalmente no Nordeste, junto às empresas do setor
produtivo, e outras instituições de pesquisa, oferecendo soluções tecnológicas inovadoras e serviços técnicos
especializados. Sua atuação está direcionada às áreas
tecnológicas de biotecnologia, nanotecnologia, microscopia, microeletrônica, inovação e prospecção tecnológicas, processamento e caracterização de materiais e
química analítica.
Na biotecnologia, as atividades são ligadas ao agronegócio e agroindústria, e processos industriais de transformação envolvendo microrganismos, enzimas ou outras
biomoléculas, respectivamente. Para ambas o Cetene
dispõe de laboratórios de pesquisa, que trabalham com
cultura de tecidos vegetais, bioprocessos e bicombustíveis. Além dos laboratórios, o Centro conta com duas
unidades de escalonamento produtivo, o chamado
“scale up”, a Biofábrica Governador Miguel Arraes, para
micropropagação de espécies vegetais, e a Usina Experimental de Biodiesel, localizada em Caetés, Pernambuco.
A nanotecnologia é uma ferramenta de mobilização empresarial, de inovação, e geradora de novos negócios no
Nordeste. Nessa área, o Cetene possui os Laboratórios
Multiusuários de Nanotecnologia (LMNano), e de Microscopia e Microanálise. O LMNano tem por objetivo
disponibilizar na Região Nordeste uma moderna infraestrutura instrumental de análises de estrutura, morfologia
e propriedades de produtos, insumos e materiais em geral. O Laboratório foi instalado em 2009 e consiste em
uma open facility aberta aos pesquisadores e também
para prestação de serviços tecnológicos às empresas.
A microeletrônica conta com o Laboratório para a Integração de Circuitos e Sistemas (Lincs). Este laboratório
já viabilizou o desenvolvimento de circuitos integrados
os mais complexos já projetados por instituições brasileiras, entre os quais se destacam: um decodificador de
vídeo MPEG4, que pode ser utilizado em TV digital, um
decodificador de áudio MP3 e o processador 8051, um
dos mais usados pela indústria. O Cetene possui ainda
crescente participação em redes cooperativas, em particular as redes do Sistema Brasileiro de Tecnologia (Sibratec), Rede de Laboratórios de Resíduos e Contaminantes
(RRC), Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento
do Setor Sucroenergético (Ridesa), entre outras.

Grande desafio em meio a restrições orçamentárias
– as que foram vividas em especial na crise econômica
dos últimos anos – é a manutenção e ampliação de infraestrutura laboratorial. Que avanços pode destacar
e que melhorias poderiam ser alcançadas caso houvesse maior oferta de recursos?
Ao longo dos últimos anos, o Cetene deu continuidade à priorização de linhas de pesquisa estratégicas
associadas ao desenvolvimento da Região Nordeste,
intensificando as iniciativas que estão dando suporte
ao Sistema de Atendimento Multiusuário, ampliando
em 2018 suas ações voltadas a incentivar e dar suporte
a linhas de pesquisa de outros institutos e centros de
pesquisa. Dessa forma, continuam sendo priorizadas as
ações de Pesquisa e Desenvolvimento resumidas em
três categorias: projetos de pesquisa, desenvolvimento
e inovação de interesse estratégico institucional; prestação de serviços tecnológicos para os setores econômicos; e atendimento aos usuários acadêmicos, para o
apoio à realização das pesquisas das Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs).

LYGIA BRITTO
Visando a um melhor atendimento a diferentes demandas de análise, o Cetene está implantando em seus
laboratórios as diretrizes de qualidade. Esta iniciativa
objetiva melhor gerenciamento da infraestrutura do
Cetene para alcançar novas metas de análise prestadas
a outras iniciativas de desenvolvimento tecnológico. A
instituição possui 11 laboratórios e 2 unidades de produção, organizados em conformidade com padrões de
qualidade industrial. A infraestrutura do Cetene atuou
em sistema multiusuário em 2018 atendendo aproximadamente 20 mil análises. Este serviço foi realizado
na Central Analítica; Laboratório de Fitoquímica e Processos; Laboratório de Bioprocessos; Laboratório Multiusuário de Nanotecnologia; e Laboratório de Microscopia e Microanálise.
Em um cenário de maior oferta de recursos, as ações
do Cetene certamente teriam ganhos efetivos em eficiência e amplitude de atuação, com a aquisição de novos
equipamentos, insumos para pesquisa, incremento no
número de bolsas e condições para realizar intercâmbios
e participação de seu corpo técnico em capacitações e
eventos científicos/tecnológicos. Há a expectativa de
que, com o Governo que ora se inicia, as Unidades de
Pesquisa do MCTIC emerjam de um período duradouro
de fortes restrições e recebam uma atenção mais robusta de suas demandas históricas, especialmente quanto a
concursos públicos para fortalecer seus quadros, investimentos em projetos de desenvolvimento tecnológico
e formação de recursos humanos voltados aos novos
desafios da ciência.
Em uma perspectiva geral, que avaliação a Sra. faz
da gestão do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações que se encerrou em dezembro
de 2018? E como qualifica, de uma forma mais específica, o papel do ministro Gilberto Kassab?
Reconhecemos os esforços do ministro Gilberto Kassab em aumentar o orçamento do MCTIC, bem como
suas ações na melhoria da eficiência dos processos governamentais e implementação de políticas públicas,
apesar do cenário de contenção de despesas e restrições orçamentárias. Notável avanço se verificou na articulação do MCTIC com os diversos atores do Sistema
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, além da
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interlocução entre as unidades de pesquisa do próprio
Ministério. Importantes editais foram lançados, financiamentos foram retomados e os repasses aos institutos ganharam mais regularidade. Percebemos que o
saldo da gestão do ministro Kassab à frente do MCTIC
foi positivo, com importantes avanços para a ciência e
a tecnologia no País.
Uma estratégia adotada pela gestão foi o fortalecimento da relação do Ministério com as entidades por
meio da Diretoria de Organizações Sociais e Institutos
de Pesquisa, a DPO. Como avalia essa estratégia?
Certamente foi uma estratégia exitosa, que trouxe mais
alinhamento e proximidade entre as unidades de pesquisa e a administração central do MCTIC, por meio da
DPO. Ressaltamos a estreita relação mantida nos últimos
anos com esta Diretoria, que sempre dedicou atenção
especial às demandas do Cetene. Um dos marcos dessa
produtiva interação, por exemplo, foi a oficina de planejamento estratégico realizada no Centro com a visita de
técnicos do MCTIC. Reconhecemos e agradecemos aos
gestores da DPO pelo esforço em assistir ao Cetene na
sua manutenção e desenvolvimento institucional.
Que avaliação a Sra. faz da regulamentação do
Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, resultado de trabalho desenvolvido pelo Ministério com
o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, concluído em 2018, e em que medida esse instrumento legal
pode aperfeiçoar pesquisas científicas e o desenvolvimento tecnológico?
A publicação do Decreto 9.283/2018, que regulamentou o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação,
trouxe segurança jurídica para que atores do Sistema
Nacional de Ciência e Tecnologia possam investir em
inovação. A regulamentação definiu regras claras sobre
o papel dos atores envolvidos no desenvolvimento da
inovação e garantiu isonomia nas relações entre as Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) e o setor produtivo. Dessa maneira, haverá maior estímulo às atividades
inovativas. O Marco Legal caminha na direção de aproximar empresas e ICTs, principalmente as ICTs públicas.
Isso é fundamental para dar isonomia a esses entes e
ampliar a isonomia entre eles.
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O

SESQUICENTENÁRIO, MUSEU

GOELDI

PESQUISA E DIVULGA REGIÃO AMAZÔNICA

Museu Paraense Emílio Goeldi, localizado
no Pará, tem mais de 150 anos de existência e é uma entidade vinculada ao MCTIC que promove estudo de sistemas naturais e socioculturais da Região Amazônica, além
da divulgação de conhecimento e acervo relacionados à
região. O Goeldi realiza pesquisas e forma recursos humanos nas áreas de ciências naturais e humanas relacionadas à Amazônia. Possui um parque zoobotânico com
5,4 hectares no centro urbano de Belém e recebe anualmente cerca de 400 mil visitantes, que tomam contato
com flora e fauna amazônicas. Além disso, um campus de
pesquisa com 17 coleções de pesquisa científica nas áreas
de botânica, zoologia, arqueologia, etnografia, linguística,
paleontologia e outras áreas do conhecimento, e uma estação científica no arquipélago do Marajó que promove
cursos para alunos de graduação e pós-graduação, e treinamentos de extensão rural para comunidades locais.
Na entrevista a seguir, a bióloga Ana Luiza Albernaz,
pesquisadora titular da instituição, diretora geral do
Museu Paraense Emílio Goeldi, fala brevemente sobre o
papel da instituição e a importância da pesquisa científica na Região Amazônica, dificuldades enfrentadas por
conta de cortes orçamentários definidos pela equipe
econômica do Governo Federal e o apoio do MCTIC na
luta por recursos.
O Museu Paraense Emílio Goeldi é uma instituição
histórica e exerce importante papel tanto na pesquisa
quanto na popularização da ciência. Que avaliação a
Sra. faz desses dois papéis e como a entidade tem desenvolvido suas atividades nos últimos anos?
A instituição tem sentido o reflexo das reduções no
seu quadro de pessoal e no orçamento, mas conta com
a enorme resiliência e compromisso de seus servidores.
Algumas atividades, como as atividades educativas, por

Diretora de instituto em Belém comenta avanços e
dificuldades de entidade em Belém (PA)
exemplo, foram reduzidas, mas ainda recebemos milhares de visitantes e centenas de escolas. Dedicamo-nos
a desenvolver as atividades educativas em nossa sede
de forma diversificada e consistente, e, quando viável,
também em escolas e municípios. No que tange às pesquisas, a escassez de recursos tem levado à redução nos
trabalhos de campo, que são atividades essenciais para
todas as áreas de interesse do Museu. Ao contrário das
universidades, as pesquisas de instituições científicas
com as características do Museu Paraense Emílio Goeldi
dependem de intenso trabalho em campo.
O Museu tem um papel também importante no debate sobre preservação ambiental, conservação de acervos, conhecimento em ciências naturais e humanas, e conhecimentos tradicionais relacionados à Amazônia. Que
significado tem isso nos dias de hoje e como o Museu
Emílio Goeldi tem se posicionado com vistas ao futuro?
Maior bioma do Brasil, a Amazônia tem a maior bacia
hidrográfica e o maior volume de água doce do planeta.
Exerce um papel importantíssimo na regulação do clima e do regime de chuvas não só da própria região, mas

ANA LUIZA ALBERNAZ
também do Sudeste do país. A Região Amazônica tem
passado por intensas transformações e perda de biodiversidade, de diversidade sociocultural e de serviços
ambientais. Estudar as mudanças nos ambientes e nas
populações humanas que habitam a Amazônia nos obriga a pensar sobre o mundo que estamos deixando para
as futuras gerações.
Além disso, nestes tempos de intolerância, o papel
do MPEG de levar ao público a existência de outras formas de viver e de lidar com o ambiente (milenares, seculares e contemporâneas) contribui para ampliar essa
reflexão. Nossos acervos são testemunhos de um passado rico em vários sentidos e alertam sobre a rapidez
dos efeitos das mudanças.
O incêndio do Museu Nacional, no Rio de Janeiro,
em setembro de 2018, trouxe grande comoção ao país
e alarmou a sociedade. Que lição a Sra. avalia que ficou
do episódio? Que reflexo trouxe para o Museu Paraense Emílio Goeldi e avalia que pode, de alguma forma,
ter despertado maior atenção de entidades científicas
e culturais no País?
Para nós, do Museu Goeldi, o incêndio trouxe uma
tristeza imensa. Temos uma ligação histórica e científica
com o Museu Nacional. A perda rápida de um volume
tão grande de coleções, que levou tanto tempo e necessitou tanta dedicação de várias gerações de pesquisadores para ser reunido, e que fez ampliar o mundo e os
interesses de tanta gente que visitou o Museu na Quinta
da Boa Vista, é uma ferida. Infelizmente, a situação do
Museu Goeldi não é muito diferente da que se encontrava o Museu Nacional por ocasião do incêndio e, embora
a imprensa tenha dado tanto destaque ao aumento da
responsabilidade do Goeldi por seus acervos centenários, não houve gesto concreto de apoio financeiro para
melhorar a nossa situação.
O País enfrentou uma grave crise econômica nos últimos anos e, neste quadro, o Governo Federal promoveu um ajuste fiscal que acabou por afetar a disponibilização de verbas para as áreas de Ciência, Tecnologia
e Inovação. Que avaliação a Sra. faz, neste cenário,
para o papel desempenhado pela gestão do Ministério
em 2018, para superar desafios resultantes de cortes
impostos pela equipe econômica do Governo?
Em 2018 o MCTIC recompôs o orçamento dos institutos,
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o que contribuiu para que tivéssemos um ano em que pudemos retomar algumas das atividades que estavam suspensas. Por exemplo, conseguir ampliar a visitação pública
do Parque Zoobotânico em mais um dia da semana, solicitação constante dos visitantes locais e de fora. Os anos,
porém, de orçamentos muito baixos deixaram um passivo
enorme na manutenção predial e segurança dos acervos,
por exemplo, que não será facilmente recuperado.
Que avaliação a Sra. faz da atualização do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, regulamentado
em 2018, e que, entre outros aspectos, torna mais simples a parceria entre entes públicos e agentes privados, captação de recursos do exterior e outras iniciativas? Como avalia que esse instrumento legal pode,
eventualmente, aperfeiçoar ações desenvolvidas no
âmbito do Museu Paraense Emílio Goeldi?
O Marco Legal é sem dúvida um grande avanço, mas
ainda há dificuldades para o entendimento em toda a
sua abrangência e capacidade de aplicação na prática.
No caso do Museu Goeldi, ele veio praticamente simultaneamente à aplicação da Lei da Biodiversidade
(sancionada em 2015, iniciativa do Ministério do Meio
Ambiente), que dificultou e burocratizou enormemente grande parte das nossas atividades, incluindo as relacionadas à inovação.
Que avaliação a Sra. faz, do ponto de vista global, da
gestão encerrada em dezembro último, considerando-se
a relação do MCTIC com entidades vinculadas? O Ministério adotou, nesta gestão, uma estratégia que foi o fortalecimento da Diretoria de Organizações Sociais e Institutos de Pesquisa. Que avaliação faz desse meio de contato
com o Sistema Brasileiro de Ciência e Tecnologia?
Eu só assumi a direção do Museu no fim de junho de
2018, então é difícil para mim avaliar de um ponto de vista
global. Fui muito bem acolhida pela equipe da DPO e encontrei a porta sempre aberta para expor as necessidades
do Museu Goeldi. Houve diálogo e sensibilidade. Ressalto
nesse período específico a manutenção do Programa de
Capacitação Institucional como uma enorme conquista,
que possibilitou novo fôlego às instituições vinculadas ao
MCTIC em 2019. Uma estrutura que mantém uma relação
de apoio e valorização às instituições que compõem o
Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação garante a vitalidade a um projeto de nação.
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OBSERVATÓRIO NACIONAL:

C

“FLEXIBILIDADE E EQUIPE SUPERAM OBSTÁCULOS”
Entidade de 191 anos determina “hora legal” do Brasil
e contribui com pesquisa em astronomia

om 191 anos de existência, o Observatório
Nacional (ON), instalado no Rio de Janeiro, foi fundado
pelo imperador Dom Pedro I. De lá para cá, muita coisa
mudou nele, com destaque para uma missão: a de determinar a Hora Legal no Brasil, confirmada por lei no ano
de 1913. Hoje o serviço é gerado a partir de um conjunto
de nove relógios atômicos que contribuem também para
a escala de tempo mundial oficial.
O Observatório Nacional tem também outras atribuições, como pontua seu diretor, o físico formado pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado e
doutorado em Física Teórica pela Universidade de Paris,
João Carlos Costa dos Anjos. São três redes nacionais:
Sismográfica, Gravimétrica e Geomagnética. Esse conjunto de atividades fornece um complexo de informações geofísicas sobre o território nacional.
Na entrevista a seguir, João dos Anjos afirma que a
atuação do ON está mais fortalecida com a entrada
em operação do Observatório Astronômico do Sertão
de Itaparica, em Pernambuco, dedicado à pesquisa de
pequenos corpos do Sistema Solar. A iniciativa integra
o Brasil aos programas internacionais de busca e seguimento de asteroides e cometas em risco de colisão
com a Terra.
Mesmo com dificuldades econômicas e o ajuste fiscal dos últimos anos, o Observatório avançou, conseguindo até fazer investimentos importantes para
melhorar a competitividade de seus laboratórios e buscando parcerias com o setor privado. Para ele, a gestão do MCTIC que teve à frente Gilberto Kassab, a qual
qualifica como “excepcional”, teve sensibilidade e soube dialogar com os institutos de pesquisa, atendendo
às necessidades de cada um. O aprendizado que ficou,
segundo o diretor do ON, foi que “em um momento de
crise, a flexibilidade e uma boa equipe de gestão como

a que tivemos podem ajudar a superar obstáculos que,
à primeira vista, parecem intransponíveis”.
O Observatório Nacional (ON) é o mais antigo centro astronômico em funcionamento da América do Sul
e, há mais de 150 anos, é reconhecido internacionalmente pela mais alta precisão e disseminação da Hora
Legal Brasileira ou a “Hora Certa do Brasil”. Poderia
comentar sobre este papel?
Efetivamente, o ON é uma das mais antigas instituições científicas do Brasil. Proclamada a Independência, o Brasil precisava criar suas próprias instituições
para prestar serviços essenciais ao País. Neste espírito
é que foi criado o Observatório Nacional, em 1827, por

JOÃO DOS ANJOS
D. Pedro I. Determinar a Hora foi uma de suas primeiras
missões do Observatório Nacional, confirmada por lei
em 1913, que estabelece o uso da Hora Legal no Brasil.
Desde então, o ON é responsável por gerar, conservar
e disseminar a Hora Legal Brasileira, que hoje é gerada
a partir de um conjunto de nove relógios atômicos que
contribuem também para a escala de tempo mundial
oficial, o Tempo Universal Coordenado, UTC.
Além de ser responsável pela Hora Legal, o ON mantém dois importantes serviços na área de metrologia
em tempo e frequência: a Rede de Sincronismo à Hora
Legal Brasileira, que permite a instituições públicas ou
privadas se sincronizarem com a Hora Legal Brasileira
e o Carimbo de Tempo Certificado à Hora Legal Brasileira que insere em documentos eletrônicos a data e a
hora legal brasileira em formato digital. Esses serviços
contam com a parceria de diversas empresas usuárias e
prestadoras de serviços.
As pesquisas astronômicas e os levantamentos geofísicos feitas pelo ON elevam o nível dos pesquisadores e cientistas no Brasil. Como o Sr. vê o estágio atual
dessas ações?
Na área de Astronomia, o ON tem dado sequência a
várias colaborações internacionais e participado de levantamentos astronômicos, como o Dark Energy Survey, que tenta entender as misteriosas Energia Escura e
Matéria Escura, componentes do universo que se sabe
existir, mas de origem ainda desconhecida. Já no Sloan
Digital Sky Survey, grupos do ON se dedicam a estudar
o centro da Via Láctea, região dominada por um imenso
buraco negro e nuvens de poeira cósmica, que guarda informações preciosas sobre a origem de nossa galáxia. O
ON participa também do projeto J-PAS, em colaboração
com grupos de pesquisa espanhóis e do IAG-USP, tendo
contribuído para o projeto com a construção da câmara
CCD dos telescópios.
Já está em andamento o estudo do universo local,
por meio dos levantamentos astronômicos J-Plus e
S-Plus, o primeiro cobrindo parte do Hemisfério Norte e o segundo, parte do Hemisfério Sul. Além dessas
iniciativas, está também em plena operação o Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica (Oasi),
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em Pernambuco, de operação remota, dedicado à
pesquisa de pequenos corpos do Sistema Solar. Esta
iniciativa integra o Brasil aos programas internacionais de busca e seguimento de asteroides e cometas
em risco de colisão com a Terra, e fortalece a atuação
nacional do ON.
Para finalizar, cabe lembrar que o ON sedia o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) do e-Universo, único INCT da área de Astronomia entre os cem
aprovados pelo CNPq em todas as áreas do conhecimento. Na área de Geofísica, o ON é responsável por
três redes nacionais: a Rede Sismográfica Brasileira, a
Rede Gravimétrica Brasileira e a Rede Geomagnética
Brasileira. Formadas por estações distribuídas por todo
o Brasil, essas redes fornecem importantes informações geofísicas sobre o território nacional, usadas por
empresas que fazem prospecção geológica no País. O
ON é também referência metrológica na área de Gravimetria e Geomagnetismo, fazendo calibrações de
gravímetros, bússolas aeronáuticas e em outros instrumentos. Na Geofísica podemos ainda destacar o Laboratório Multiusuário Pool de Equipamentos Geofísicos,
cujo uso dos instrumentais é aberto à comunidade
científica, e a parceria de diversos laboratórios do ON
com empresas da área de petróleo e gás para estudos
geofísicos das bacias sedimentares brasileiras. Só em
2018 foram firmados contratos que superaram a casa
dos R$ 8 milhões com empresas como Petrobras, Shell,
BP e Sinochem.
O ON trabalha também a capacitação de professores para que se transformem em multiplicadores de
informações científicas para os alunos e a população
em geral. Falta popularização da ciência no País?
Uma das missões do ON é a formação de recursos
humanos de alto nível nas suas áreas de atuação. Neste
quesito, o grande destaque foi o resultado da última
avaliação da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior), que elevou o conceito
da Pós-Graduação de Astronomia de 5 para 6 e da Pós-Graduação de Geofísica de 4 para 5, além dos prêmios
de melhor tese de doutorado que obtivemos nas duas
áreas. Esses resultados traduzem o grande esforço que
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vem sendo feito para se intensificar e aperfeiçoar a
formação de jovens pesquisadores.
Na área de popularização da Ciência, o ON organizou, no Museu Histórico Nacional, uma exposição em
2017, ano em que a instituição completou 190 anos,
sobre sua história e também suas atividades atuais e
descobertas recentes feitas pelos seus pesquisadores.
A exposição e a revista publicada a respeito alcançaram grande sucesso. Já nos últimos três anos, graças
ao apoio do MCTIC, o ON organizou no seu campus a
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) em
parceria com as outras Unidades de Pesquisa do Ministério localizadas no Rio de Janeiro. Foi uma iniciativa
de grande sucesso e que trouxe cerca de 5.000 jovens a
cada edição, a maioria de escolas públicas da cidade e
municípios vizinhos.
Quem devem ser os responsáveis por mais acesso
dos brasileiros à ciência? O MCTIC faz a sua parte?
Bem, certamente a responsabilidade maior deve ser
dos ministérios da Educação e da Cultura. Entretanto,
considero que o MCTIC faz muito bem a sua parte por
meio de editais promovidos pelo CNPq, pela Finep e
pela organização da SNCT, em nível nacional.
Um dos grandes desafios da atualidade do Observatório Nacional é manter seus serviços em dia devido à
crise econômica que o País enfrentou nos últimos anos.
Como foi administrar um instituto com menos recursos? O que dá para aprender em momentos como esses?
Realmente a crise econômica teve um impacto grande em várias áreas, inclusive no orçamento global do
MCTIC. Porém, a secretaria executiva e a equipe de
gestão da diretoria das Unidades de Pesquisa tiveram
a sensibilidade de examinar as demandas dos institutos de pesquisa e fazer os remanejamentos necessários
dentro do orçamento global do Ministério para que
as Unidades fossem atendidas em suas necessidades.
Cito aqui, como exemplo, o caso do LNCC, que, com
a compra do supercomputador Santos Dumont, teve
seus gastos com manutenção da infraestrutura muito
aumentados e recebeu todo o apoio do MCTIC, com
suplementação orçamentária, para que não houvesse

uma paralisação dos serviços e a instituição pudesse
continuar seus projetos de pesquisa. Afinal, não dá
para comprar um supercomputador e deixá-lo parado
por não ter recursos para pagar a conta de energia...
O que dá para aprender num momento desses é que
flexibilidade e uma boa equipe de gestão, como a que
tivemos, podem ajudar a superar obstáculos que, à primeira vista, parecem intransponíveis.
Como o Sr. classifica a gestão do Ministério encerrada recentemente, levando-se em conta que os recursos contingenciados pela equipe econômica foram
repassados integralmente ao ON?
Classifico a gestão do MCTIC como excelente ou mesmo excepcional. Não fez cortes lineares e soube analisar
a situação de cada instituto, atendendo suas necessidades básicas e permitindo alguns investimentos em áreas
estratégicas para a instituição, graças à liberação de recursos contingenciados.
Houve liberações adicionais ao Observatório nos últimos dois anos e meio?
Posso dizer que, nesse período, graças a recursos descontingenciados e outros mais recebidos por meio de
Termo de Execução Descentralizada (TED), mantivemos
nossa infraestrutura funcionando e ainda conseguimos
fazer investimentos importantes para melhorar a competitividade de nossos laboratórios e buscar parcerias
com o setor privado. Realmente só posso agradecer e
elogiar o profissionalismo e a visão esclarecida da equipe de gestão do MCTIC.
Quais as ações e projetos do ON para os próximos anos?
Pretendemos executar as ações previstas no nosso
Plano Diretor 2017-2021. Entre elas, podemos citar, na
área da Geofísica, a acreditação junto ao Inmetro dos
laboratórios de Gravimetria e Geomagnetismo, e o aumento das parcerias com empresas privadas na área de
Petróleo e Gás. Na área de Astronomia, daremos continuidade às colaborações internacionais na realização
de grandes levantamentos astronômicos que procuram
melhor entender o universo em que vivemos.

GESTÃO MCTIC 2016 - 2018

171

JOÃO AMARAL

BIODIVERSIDADE E MANEJO SUSTENTÁVEL
NO AMAZONAS: O INSTITUTO

L

Organização Social fundada em 1999,
instituto ”produz conhecimento e melhora vida na região”

ocalizado no Amazonas, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá tem, nas palavras do
diretor geral João Valsecchi do Amaral, uma missão que
parece bastante extensa: “produção de conhecimento
científico e desenvolvimento tecnológico para conservação da biodiversidade, manejo de recursos naturais e
melhoria da qualidade de vida das populações amazônicas”.
Trata-se de uma Organização Social supervisionada
pelo MCTIC, fundada em 1999. Entre as ações que desenvolve, técnicas de manejo sustentável do peixe pirarucu,
treinamento em turismo de base comunitária e implementação de outras atividades econômicas sustentáveis, como artesanato e agricultura familiar, sempre com
foco em conservação da biodiversidade, como aponta
Amaral, na entrevista a seguir.
O dirigente afirma que os cortes orçamentários delimitados pela equipe econômica do Governo Federal nos
últimos anos criaram dificuldades à execução de projetos e à atuação do Instituto, mas a ação do Ministério
limitou o cenário de crise, permitiu recomposições de
orçamento e gerou “ambiente de confiança e espaço de
discussão onde tanto os representantes do Ministério se
posicionavam de forma aberta, mostrando os entraves e
dificuldades, como os diretores das Unidades de Pesquisa e Organizações Sociais”.
De uma forma geral, quais são as grandes linhas de
atuação hoje do Instituto Mamirauá e como têm se
desenvolvido as pesquisas na instituição?
O Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM) atua na produção de conhecimento científico e no desenvolvimento tecnológico para a conservação da biodiversidade, para o manejo de recursos
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naturais e para a melhoria da qualidade de vida das populações amazônicas. A amplitude dos objetivos e campo de atuação do Instituto torna a pesquisa no âmbito
institucional, multi e transdisciplinar, abrangendo diversas áreas do conhecimento das ciências sociais, biológicas, exatas e da saúde.
De forma bastante resumida, podemos agrupar as pesquisas do Instituto Mamirauá em cinco grandes áreas,
que tratam da biodiversidade, ecologia e conservação
de espécies amazônicas; do manejo de recursos naturais e do desenvolvimento de tecnologias sustentáveis;
da Organização Social e governança socioambiental; de
práticas arqueológicas e gestão de patrimônio cultural;
e de geotecnologias e gestão territorial.
O Mamirauá tem um papel no debate e desenvolvimento de pesquisas voltadas ao desenvolvimento
sustentável. Como o Sr. coloca este debate hoje frente
à época da criação do Instituto e como o Mamirauá
tem buscado se posicionar frente à evolução das discussões?
O Instituto Mamirauá foi pioneiro ao introduzir um
novo paradigma de conservação da biodiversidade,
onde a conservação do meio ambiente não seria possível sem a participação da população local. A relevância do trabalho na região e a capacidade de replicação
das ações propostas e implementadas pelo Instituto
Mamirauá permitiu que as ações fossem formalmente
absorvidas como iniciativa governamental por meio da
criação do IDSM em 1999, e da assinatura do primeiro
Contrato de Gestão com o na época Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT).
Hoje, no ano do 20º aniversário do Instituto Mamirauá, podemos dizer que somos reconhecidos como
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um dos centros de excelência do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), e,
provavelmente, um dos poucos centros de pesquisa que
atua na interface entre pesquisa, conservação da biodiversidade, desenvolvimento social, manejo e gestão no
Bioma Amazônico.
A conservação da biodiversidade associada ao desenvolvimento local e regional permanece como um tema
ainda não completamente absorvido por alguns segmentos da sociedade, especialmente por muitos tomadores de decisão. Ao mesmo tempo, as ferramentas para
se realizar conservação em parceria com atores locais,
concomitante à melhoria da qualidade de vida dos povos tradicionais, não estão completamente desenvolvidas ou disponíveis.
Frente a esse cenário, o Instituto Mamirauá mantém
seu protagonismo na geração de conhecimento sobre
a biodiversidade, no desenvolvimento de tecnologias
sociais e na proposição de estratégias de manejo de recursos naturais que sejam sustentáveis e participativas.
Temos ainda como objetivo estratégico difundir o conhecimento gerado e as tecnologias desenvolvidas para
que o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia cumpra
seu papel como protagonista do desenvolvimento sustentável da Região Amazônica.
Como o Sr. qualifica a importância dada hoje à ciência deste “corte” (sustentabilidade) hoje no Brasil? E
como pode se desenvolver maior conscientização da
sociedade em torno deste tipo de atuação científica?
As estratégias de conservação da biodiversidade com
manejo participativo dos recursos naturais desenvolvidas e implementadas pelo Instituto Mamirauá vêm contribuindo para a implementação de políticas públicas
social e ambientalmente adequadas à Região Amazônica, aos seus ecossistemas e às suas populações tradicionais. É provável que alguns dos exemplos mais bem-sucedidos de manejo de recursos naturais neste bioma
sejam fruto da ação institucional.
Um bom exemplo é o manejo do pirarucu, espécie
considerada ameaçada e protegida no passado, que atu-

almente é utilizada de forma sustentável. Ao mesmo
tempo em que registramos a recuperação populacional nas áreas onde a tecnologia de manejo foi implementada, verificamos o incremento na renda familiar e
melhoria dos padrões de vida local. Entre tantas outras
iniciativas, podemos citar o desenvolvimento de tecnologia adequada para o manejo de espécies madeireiras
no ambiente de várzea, a construção de um modelo de
turismo de base comunitária com mecanismos próprios
de gestão, bem como a implementação de outras atividades econômicas sustentáveis adequadas à realidade
regional, como artesanato, agricultura familiar e meliponicultura (manejo de abelhas nativas sem ferrão).
Essas iniciativas de manejo, baseadas fortemente na
produção científica associada ao conhecimento tradicional, beneficiam milhares de famílias amazônicas, fazendo com que muitas delas entrem, pela primeira vez,
no mercado formal de trabalho. Essas ações devem ser
entendidas como fundamentais para o desenvolvimento da Região Amazônica, em contraposição a modelos
desenvolvidos em outras localidades e não adequados
ao Bioma.
É importante destacar que outras iniciativas de
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Somente em 2018, durante o período de gestão do
ministro Gilberto Kassab e do secretário executivo Elton Santa Fé Zacarias, tivemos algum sinal de recuperação. Foi possível com recursos adicionais ao Contrato
de Gestão retomar parte das ações interrompidas e
garantir o pagamento da folha. Esta recuperação, que
também contou com apoio de outros financiadores,
resultou no aumento da produção científica institucional e possibilitou manter o assessoramento aos grupos
de manejadores locais.
Entretanto, é necessário destacar que o cenário de
Ciência e Tecnologia no País ainda é precário. É necessário que o planejamento feito no passado seja retomado e que ocorra uma recomposição orçamentária
para que os institutos de pesquisa retomem as atividades em sua totalidade.
conservação, não associadas à geração de renda, têm
sido exitosas. Temos verificado que populações de espécies sob algum grau de ameaça estão se recuperando,
como o peixe-boi e a ariranha. Outras utilizadas regionalmente demonstram potencial de manejo, seja para
alimentação local, como a paca, ou mesmo para o comércio, como o jacaré.
Necessitamos continuar testando e transferindo as
tecnologias já implementadas, por meio de programas
de difusão científica e tecnológica, aos setores da sociedade interessados ou relacionados ao tema. Também precisamos desenvolver novas tecnologias para
atender às necessidades de conservação e de desenvolvimento regional.
No que compete à conscientização sobre o tema,
é importante que primeiro os tomadores de decisão
se conscientizem de que a geração de conhecimento
científico é a base para o desenvolvimento regional.
Sem as informações necessárias e sem o desenvolvimento de tecnologias adequadas, não será possível
conciliar o desenvolvimento econômico regional com
a conservação da biodiversidade. Talvez seja mais difícil conscientizar essa esfera do que outros segmentos da sociedade, que, por terem outro tipo de ligação
com o meio ambiente ou mesmo por necessidade, já
compreendam que é necessário a construção de um
novo modelo de desenvolvimento.
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De que forma cortes orçamentárias sofridos pelo
Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, de uma forma geral, e também pelo Instituto Mamirauá, afetaram o desenvolvimento de pesquisas e projetos, e de
que forma esses desafios têm sido contornados? Qual
o papel da gestão do MCTIC encerrada em dezembro
de 2018 no enfrentamento desses desafios?
Ao longo dos últimos quatro anos, em decorrência da
abrupta interrupção das transferências e redução dos
recursos financeiros do Contrato de Gestão, o Instituto
Mamirauá sofreu com uma redução de 47% do pessoal e
o fechamento de quase 50% da infraestrutura de campo,
impactando não somente a atividade científica como
todas as coordenações de manejo e desenvolvimento
social e processos institucionais. Em consequência disto,
73% dos projetos estruturantes e de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), 14,5% dos projetos internos
de pesquisa e 36% dos projetos externos de pesquisa foram sumariamente cancelados por falta de recursos disponíveis. Dos 89 projetos de pesquisa internos e 22 externos que não foram cancelados em 2015 ou 2016, 70%
deles tiveram suas ações temporariamente interrompidas ou reduzidas em algum momento. Neste período, o
Instituto Mamirauá dependeu em grande parte de sua
capacidade de captação de recursos externos. Somente com esses recursos adicionais foi possível “manter as
portas abertas”.
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Que análise o Sr. faz da atualização do Marco Legal
de Ciência, Tecnologia e Inovação, regulamentado em
2018? Lembrando que, entre outros aspectos, a regulamentação do Marco Legal torna mais simples a parceria entre entes públicos e agentes privados, captação
de recursos do exterior e outras iniciativas, de que
maneira esse instrumento pode aperfeiçoar ações empreendidas no âmbito do Mamirauá?
O novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação,
regulamentado em 2018, trouxe a expectativa de desburocratizar as atividades de pesquisa e inovação no País. Ele
também favorece a geração de um ambiente de inovação
tecnológica mais dinâmico, uma vez que foram criados
mecanismos que permitem integrar instituições científicas e tecnológicas, e a interação dessas com empresas do
setor privado. No entanto, os avanços práticos ainda são
tímidos. Enquanto as instituições de pesquisa não puderem contar com os recursos básicos, sejam financeiros ou
humanos, não poderemos avançar da forma plena, ainda
que o novo Marco Legal facilite muitos aspectos.
De uma forma ampla, que avaliação o Sr. faz da gestão encerrada em dezembro último no Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações? Que
avaliação faz, por exemplo, da estratégia de fortalecimento da Diretoria de Organizações Sociais e Institutos de Pesquisa?

Considero que a gestão recentemente encerrada teve
êxito em seus objetivos, especialmente considerando
o cenário político e econômico na qual estava inserida.
Foi de fundamental importância fortalecer a Diretoria
de Organizações Sociais e institutos de pesquisa, principalmente pela composição de uma equipe com grande
competência de administração como destacado pelo
secretário Álvaro Prata (Secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do MCTIC) em
entrevista a este mesmo canal. Isso gerou um ambiente
de confiança e consolidou-se um espaço de discussão
aberto, onde tanto os representantes do Ministério se
posicionavam de forma aberta, mostrando os entraves e
dificuldades, como os diretores das Unidades de Pesquisa e Organizações Sociais.
Como avalia o papel desempenhado pelo ministro
Gilberto Kassab, a se considerar sobretudo os aspectos da relação com as entidades de pesquisa, o enfrentamento de restrições orçamentárias e a luta por recursos junto à equipe econômica?
É difícil avaliar em sua totalidade o papel desempenhado pelo ministro Gilberto Kassab. Sabemos que
outras forças políticas influenciam qualquer gestão e
a restrição orçamentária adotada pelo Governo Federal afetou profundamente todos os ministérios, inclusive o MCTIC. Sabemos que ciência e tecnologia
não é prioridade para muitos governantes, muito provavelmente por não compreenderem seu papel como
impulsionador do desenvolvimento do País. Neste
sentido, acredito existir compreensão por parte do
ministro Gilberto Kassab.
Seu desempenho político permitiu a recomposição
de parte do orçamento do Ministério, a atualização
do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação,
e a construção de um ambiente de interlocução entre o Governo e os representantes dos institutos de
pesquisa e Organizações Sociais. Ademais, os esforços empenhados para o enfrentamento de restrições
orçamentárias foram fundamentais para que as ações
desempenhadas pelos institutos de pesquisa e Organizações Sociais do MCTIC não fossem completamente paralisadas e, em alguns casos, até mesmo para a
sobrevivência de algumas instituições.
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SALOMÃO MEDEIROS

INSTITUTO PROMOVE AÇÕES VOLTADAS PARA A

SUSTENTABILIDADE NO SEMIÁRIDO

O

Dirigente do Insa pontua ações em áreas
como gestão de recursos hídricos e biodiversidade

Instituto do Semiárido (Insa), localizado em
Campina Grande (PB), foi criado por lei federal em abril
de 2004 e desenvolve Ciência, Tecnologia e Inovação
voltadas para a população da Região Nordeste e norte
de Minas Gerais. Entre as atividades que desenvolve estão articulação, pesquisa, difusão e implementação de
políticas públicas. O Semiárido é uma região vulnerável
social e economicamente, e a instituição exerce papel
para apoiar sua população e preservar o meio ambiente.
Na entrevista a seguir, Salomão Medeiros, dirigente da
unidade de pesquisa, comenta o papel do Insa e a relação da entidade com a gestão do MCTIC.

O Insa exerce um papel social importante à medida que busca propor ciência de aplicação em políticas
públicas, com foco no Semiárido. Como tem se dado
a ação da instituição e quais são suas principais linhas
de pesquisa?
O Instituto Nacional do Semiárido, como unidade
do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, com cerne na Região Semiárida, tem sua
área de atuação voltada para ações nos nove estados
do Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe), e o norte de Minas Gerais, atendendo a uma
população de aproximadamente 28 milhões de habitantes. Sua função está em estruturar e realizar ações
de difusão científica e tecnológica que contribuam
para a convivência sustentável do Semiárido brasileiro, a partir das potencialidades socioeconômicas e
ambientais da região.
Atualmente o instituto trabalha com 5 linhas de pesquisa - biodiversidade, sistemas de produção, recursos
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hídricos, desertificação e gestão da informação, visando
promover pesquisa e desenvolvimento tecnológico para
a geração de conhecimento, e fortalecimento de cada
área de atuação. Na perspectiva de atender as demandas mais consistentes da sociedade, o Insa busca ainda desenvolver parcerias com outras instituições para
estruturar diálogos transdisciplinares entre os setores
científico e popular, de modo a formular soluções inovadoras para o Semiárido brasileiro.
Em que medida as restrições orçamentárias sofridas
pelo Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia de uma
forma geral, e também pelo Insa, afetaram a execução
de projetos? De que forma esses desafios têm sido
contornados?
Os projetos do Insa foram impactados de certa forma pelas restrições orçamentárias, então, diante desse
fato, nós tomamos duas medidas: a primeira foi a de não
expandir o que nós estávamos fazendo, e tivemos que
permanecer com as mesmas atividades, e a segunda foi
a de fazer gestão junto ao MCTIC, como forma de sensibilizá-lo sobre a necessidade de garantir a execução dos
projetos nas áreas de Recursos Hídricos, Biodiversidade,
Sistemas de Produção e Desertificação que já estavam
em andamento. Sendo assim, houve todo um entendimento por parte do Ministério no sentindo de que os
recursos deveriam ser mantidos para o desenvolvimento
desses projetos.
Como avalia a atualização do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, regulamentado em 2018,
e que, entre outros aspectos, torna mais simples
a parceria entre entes públicos e agentes privados,
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captação de recursos do exterior e outras iniciativas?
E como pensa que pode aperfeiçoar ações empreendidas no âmbito do Insa?
O Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação foi
positivo não só para o Insa, mas para todo o País, pois
traz outro olhar sobre como fazer pesquisa, principalmente no âmbito da desburocratização de compras,
estabelecendo com clareza as relações entre os setores
público e privado. Ele também possui outros pontos que
considero bastante interessantes, que é a possibilidade
de o pesquisador ser também empreendedor, ou seja,
estimula os nossos pesquisadores do setor público a empreenderem, como também proporciona o estreitamento da relação do Brasil com outros países.
Que pensa das ações empreendidas no âmbito da
gestão encerrada em dezembro último no Ministério
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações?
Que avaliação faz, por exemplo, da estratégia de fortalecimento da Diretoria de Organizações Sociais e
Institutos de Pesquisa?
Se nós olharmos o cenário que estávamos inseridos,
o ex-ministro Gilberto Kassab foi bastante habilidoso, no sentido de manter o orçamento para garantir o
funcionamento das Unidades de Pesquisa, como também de se propor a ouvir nossas demandas. Eu acredito que a sua forma de gerir o Ministério foi crucial,
para solucionar os problemas enfrentados no momento de crise em que nós estávamos passando, onde por
exemplo, foi aplicado um corte de 40% no orçamento, e ele foi sensível as necessidades não só do Insa,
mas de todas as unidades de pesquisa. Ele conseguiu
através da sua habilidade política, garantir os recursos
necessários para o bom funcionamento dos institutos
e Organizações Sociais.
Como avalia o papel desempenhado pelo ministro
Gilberto Kassab, Sobretudo nos aspectos de relação

com as entidades de pesquisa vinculadas ao Ministério, as restrições orçamentárias e a luta por recursos
junto à equipe econômica e o diálogo com a comunidade científica brasileira?
Como gestor público, o ex-ministro Kassab teve uma
grande capacidade de compreender e de liderar o processo no momento difícil em que o País vivia. No meu
entender, ele conduziu da melhor forma possível o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Claro, sempre há algumas críticas, mas isso é
normal de toda gestão, mas, no geral, eu acredito que
ele fez um bom trabalho.

BRUNO VAZ CASTILHO DE SOUZA

LNA: UNIDADE PROMOVE PESQUISAS

O

EM ASTROFÍSICA E ASTRONOMIA NO PAÍS
Entidade em Minas Gerais, fundada em 1985,
é uma das mais antigas vinculadas ao MCTIC

Laboratório Nacional de Astrofísica (LNA)
foi fundado em 1985 e é uma das mais antigas unidades
de pesquisa do MCTIC. O laboratório exerce papel fundamental junto à comunidade astronômica e astrofísica brasileira. Localizado em Itajubá (MG), opera o Observatório do Pico dos Dias (OPD), entre as cidades de
Brazópolis e Piranguçu, e integra redes internacionais
desses ramos de pesquisa, sendo parte de consórcios
de observatórios.
Na entrevista a seguir, o diretor da unidade de pesquisa ligada ao MCTIC, Bruno Vaz Castilho de Souza, graduado em Astronomia pela Universidade Federal do Rio
de Janeiro, aponta aspectos da relação do LNA com a
comunidade científica, a importância da regulamentação do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, e
o papel da ciência para o País.

Um aspecto importante do LNA são os trabalhos em
parceria com entidades internacionais de astrofísica e
astronomia. Como tem se desenvolvido este trabalho?
O LNA criou nos últimos anos, a partir de sua capacitação em gestão de observatórios e desenvolvimento de
tecnologia, uma ótima reputação nesta área, o que nos
traz inúmeros convites para colaborações. As colaborações vigentes têm sido muito frutíferas e o LNA tem
contribuído muito para os projetos, porém ainda sofremos com problemas internos, como importação, incerteza orçamentária e amarras legais para contratação de
pessoal especializado e serviços que nos colocam em
desvantagem em relação aos parceiros internacionais.
O papel do LNA se dá por duas vertentes: a pesquisa
científica e a busca por descobertas na área de astrofísica
e astronomia, mas também a popularização da ciência.
Como qualifica a importância dessas duas atividades?
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A pesquisa científica é a base do conhecimento humano e este conhecimento só se transforma em melhoria
da qualidade de vida se transformado em novas tecnologias e em conhecimento sedimentado de nossa população. Para que este último aconteça, as pesquisas têm
que ser divulgadas e popularizadas consistentemente.
Sem isto, os cidadãos que pagam as pesquisas com seus
impostos não se sentem representados na ciência nem
se apercebem de sua importância. Fazemos este trabalho, mas temos muito ainda a melhorar.
Que grandes projetos recentes, desenvolvidos por
pesquisadores do Laboratório Nacional de Astrofísica,
o Sr. gostaria de destacar?
Diferentemente de outras unidades, o LNA se caracteriza mais pelos projetos institucionais do que por projetos individuais dos pesquisadores. Aqui os pesquisadores se engajam nos projetos prioritários elencados pela
comunidade científica e que estão no planejamento
estratégico da instituição. Dentre esses, destacamos o
desenvolvimento dos instrumentos astronômicos STELES, PFS, ECHARPE e SPARC4, respectivamente para os
telescópios SOAR (4m EUA, Brasil), SUBARU (8m, Japão)
e para o telescópio de 1,6m do Pico dos Dias. Importante citar também a cooperação com a ROSCOSMOS, da
Rússia, na operação de um telescópio para detecção de
detritos espaciais no Pico dos Dias.
Que avaliação o Sr. faz do papel da astrofísica e da
astronomia na atualidade, e como o LNA tem buscado
contribuir nesse sentido?
A astrofísica é uma das ciências de fronteira, tanto no
que se refere à grande quantidade de descobertas que
produz quanto pela tecnologia que desenvolve (ou que
fomenta) para essas descobertas. A descoberta da Ener-
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gia Escura e as pesquisas sobre Exoplanetas têm sido temas recentes que atraem a atenção de todos. Os grandes
avanços na computação de alto desempenho, a gerência
de grandes volumes de dados (big data) e as novas tecnologias em telescópios e instrumentação têm gerado
um avanço sem precedentes nesta área.
O LNA contribui ativamente, oferecendo à nossa
comunidade científica instrumentos de ponta para
realizar sua pesquisa, com descobertas feitas pelos
pesquisadores do LNA e também com o desenvolvimento de novos equipamentos. Infelizmente, porém,
ao contrário dos países desenvolvidos, o investimento nesta área não cresceu como esperado (em anos
passados chegou a diminuir drasticamente), o que
nos coloca em posição de desvantagem na corrida
por novos conhecimentos.
Uma das ações empreendidas pelo MCTIC foi a regulamentação do Marco Legal de Ciência, Tecnologia
e Inovações, em 2018. De que maneira esse instrumento legal pode contribuir com as pesquisas científicas e
como avalia que pode eventualmente alavancar projetos desenvolvidos no âmbito do LNA?
A aprovação do marco legal foi uma vitória do MCTIC,
em uma batalha que já vinha de longa data. Esperamos
que este novo marco traga mais eficiência e eficácia aos

sistemas de compra, importações e de contratação de
pessoal, que hoje são amarras cruciais para o desenvolvimento científico no País. Essa mudança, porém, como
outras na legislação brasileira, é feita com muito vagar.
Apesar de o marco estar aprovado, sua implementação
e entendimento pelos órgãos governamentais e agências
de controle são ainda muito tímidos e reticentes. Como
cientistas, devemos nos esforçar para utilizar a nova lei
da melhor forma possível e demonstrar que com liberdade e eficiência é que se fazem novas descobertas.
De um modo geral, como o Sr. qualifica a relação do
Laboratório Nacional de Astrofísica com o Ministério
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações? E
como avalia que se deu essa relação durante a gestão
do ministro Kassab?
A relação do LNA com o MCTIC foi muito boa durante a gestão do ministro Kassab e tanto a equipe designada para trabalhar em primeira linha com as unidades
de pesquisa quanto os escalões mais altos do Ministério
sempre foram muito receptivos e proativos quanto às
necessidades dos institutos. Devemos destacar o empenho do ministro e do secretário executivo na questão do
orçamento, que, contra todas as expectativas nos anos
de 2017 e 2018, foram repassados integralmente, permitindo o alcance das metas institucionais.

CECÍLIA LEITE OLIVEIRA

IBICT: GESTÃO DE INFORMAÇÃO

O

E CONHECIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO
Órgão do MCTIC com sessenta anos de existência
também atua na popularização da ciência

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) surgiu em fevereiro de 1954,
como parte do CNPq e para cumprir o papel de centro
de Bibliografia e Documentação que visava “manter relação com instituições nacionais e estrangeiras para intercâmbio de documentação técnico-científica”. Com o
passar de anos e evolução de gerações, a entidade evoluiu em seu escopo de atuação e atuas na catalogação
de informação científica, popularização da ciência e disseminação de conhecimento no país. Também é papel
da instituição, unidade de pesquisa vinculada ao MCTIC,
a popularização da ciência.
Cecília Leite Oliveira, doutora em Ciências da Informação pela Universidade de Brasília, diretora do IBICT,
explica brevemente o papel da instituição e sua relação
com o Ministério.

Estamos na Era da Informação e, como afirmou o escritor austríaco Peter Ferdinand Drucker quem tem a
informação tem o poder. Como a Sra. posiciona o papel do IBICT com base nessa afirmação?
O IBICT entrega informação de qualidade. Observamos que essa afirmação “quem tem informação tem o
poder” já foi bastante questionada e discutida por estudiosos do setor de informação e não há consenso.
Contudo, para nivelar a resposta, é necessário lembrar do conhecido ciclo de transformação de dados em
informação e, consequentemente, em conhecimento.
Nesse processo, podemos dizer com segurança que o
IBICT é bastante poderoso como vetor de transformação. Ademais, o IBICT não é detentor de informações,
mas um disseminador comprometido com a entrega de
informação de qualidade (organizada e analisada), de
forma aberta e gratuita, à sociedade.
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Trabalhar com informação e dados científicos requer organização sistemática e até mais transparência
nas ações. Como o IBICT conseguiu completar 60 anos
com expertise no setor?
O IBICT é um instituto de pesquisa em Ciência da Informação, órgão da administração pública direta. Com
base nisso, os quesitos transparência e a organização sistemática são condições sine qua non para a longevidade
de qualquer órgão público de pesquisa; sem elas não há
possibilidade de sobrevivência. O IBICT conseguiu firmar sua expertise ao logo de seus 65 anos por meio de
muito trabalho, seriedade em suas ações de pesquisa e
desenvolvimento, investimento em seu capital intelectual, assim como por meio de dezenas de anos trocando experiências com organismos internacionais afetos
à área de informação em ciência e tecnologia. O nome
IBICT é respeitado e referenciado mundialmente pela
qualidade e significância de seus serviços e produtos de
informação entregues à comunidade científica e tecnológica. Exemplo disso é o reconhecimento da ONU Meio
Ambiente que na sua última Assembleia Geral, abriu espaço para o IBICT se pronunciar pelos avanços alcançados em ACV (Avaliação do Ciclo de Vida dos Produtos).
Como é a relação das empresas com o Instituto,
há um crescimento no compartilhamento das informações?
O IBICT trabalha, desde sua origem, com informação
científica e tecnológica, a primeira tem como principal usuário a comunidade científica e a segunda se amplia ao setor produtivo. Contudo, há cerca de 20 anos,
por conta dos avanços das TICs, do advento de oferta
de informações desordenadas na Internet e das novas
demandas da sociedade por informações de qualidade
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e em acesso aberto, o Instituto passou a adequar suas
ações, sua missão como órgão nacional de informação,
consolidando sua atuação no atendimento aos distintos
públicos que intensificaram, suas demandas ao Instituto.
Uma inovação necessária para continuar na vanguarda
da informação – um patamar que ocupa desde sempre.
Dessa forma serviços foram criados, produtos desenvolvidos e parcerias consolidadas com empresas públicas e
privadas, assim como o setor industrial.
Como se dá a participação do governo nas ações
do IBICT?
O IBICT é um instituto de pesquisa do MCTIC, órgão
da administração direta e como tal é parte integrante
do Governo. Nossa relação é absolutamente harmônica
como parte que somos de um contexto maior, o Governo Federal Brasileiro.
Em se tratando de MCTIC, ao qual o IBICT é ligado,
como foi a parceria nos últimos anos? E qual sua opinião
sobre a gestão que se encerrou em dezembro de 2018?
As Unidades de Pesquisa do MCTIC são dirigidas por
pesquisadores por meio de concurso público na modalidade Comitê de Busca. Esse contexto nos dá uma melhor
condição para a realização da nossa missão. Sem dúvida
cada Ministro que chega traz consigo sua experiência,
visão de futuro e modelo de gestão para o Ministério e
consequentemente impacta nos seus órgãos vinculados.
Nesse processo tivemos ministros com características
bem distintas que deixaram legados diversos. O Ministro
responsável pela gestão que se encerrou no final do ano
passado, 2018, deixou um legado expressivo como gestor e hábil defensor das questões orçamentarias e financeiras, ponto crucial para o crescimento, manutenção e
mesmo sobrevivência de alguns órgãos vinculados. Foi
extremamente sensível as questões técnicas, científicas
e tecnológicas possibilitando, no nosso caso especificamente, condições de crescimento em qualidade e melhoria de infraestrutura. Posso afirmar, como partícipe
da sua gestão enquanto diretora de uma UP, que para
a comunidade científica foi um Ministro que chegou
como leigo na área e, portanto, com muitas expectativas
de como seria sua gestão e saiu com o respeito, reco-

nhecimento e mesmo gratidão por grande parte dessa
comunidade, como um excelente Ministro.
A redução de verbas para a área de ciência, pesquisa
e inovação afetou até que ponto o IBICT?
A redução orçamentária afetou a todo o Governo, no
nosso caso não foi diferente. Acredito que o modelo de
gestão pública por meio apenas de orçamento está falido, não se adequa aos novos tempos. Como casa de
informação que precisa estar na vanguarda, estamos
construindo nova forma de gestão que possibilite outras
fontes de receita, independente do orçamento.
Durante os últimos anos, o Instituto apresentou algumas ações como o Banco Nacional de Inventários do
Ciclo de Vida e a Revista Latino-Americana de Inventários do Ciclo de Vida dentro do Programa de Avaliação
do Ciclo de Vida. Mais o Projeto Brasília 2060 é a principal ação? Por que?
Sem dúvida o Programa Brasileiro de Avaliação do
Ciclo de Vida (PABCV) é resultado de um projeto de
sucesso, que veio ao encontro de demandas do setor
produtivo, especialmente para contribuir com a competitividade da indústria brasileira no cenário internacional. Não posso concordar que o Projeto Brasília 2060
seja a principal ação do IBICT, sem dúvida é muito importante, mas não fazemos essa classificação ou ranking
com os nossos produtos e serviços.

MARCIO MIRANDA SANTOS

CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS

C

PONTUA APOIO DO

Entidade em Brasília, criada em 2001,
promove pesquisas sobre ciência e tecnologia

riado em 2001, o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) promove estudos e pesquisas
nas áreas de ciência, tecnologia e inovação, e desenvolve temas que vão desde sustentabilidade no ambiente
urbano a segurança alimentar e melhoria da produtividade no campo.
O presidente Marcio Miranda Santos comenta brevemente a relação da instituição com o MCTIC e a gestão
de Gilberto Kassab.

É notório que o País enfrentou uma grave crise econômica, que impactou a disponibilização de recursos
para a área de Ciência, Tecnologia e Inovação. Como
avalia estes impactos e como vê o papel do Ministério
na superação dos desafios derivados do cenário de dificuldades orçamentárias?
Sem dúvida alguma, a crise fiscal pela qual passamos
nos últimos anos impactou negativamente os principais
indicadores nacionais em ciência, tecnologia e inovação. Perdemos posições relativas na área da produção
de artigos científicos e estamos historicamente mal
posicionados no que se refere à produção tecnológica
(nesse caso medida por meio de patentes concedidas e
licenciadas) e, pior ainda, no que diz respeito aos ambientes propícios para o desenvolvimento e a entrada
competitiva de novos produtos nos mercados nacionais
e internacionais.
Não há como reverter para melhor esses indicadores
sem a diversificação de fontes de financiamento à Ciência, Tecnologia e Inovação, particularmente em relação
à participação de entes privados nessa estratégia, para
que seja possível enfrentar cenários de baixa disponibilidade de recursos por parte do Tesouro Nacional.
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A gestão do ministro Gilberto Kassab, ainda que curta, possibilitou maior previsibilidade para os gestores de
instituições vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações no que se refere à disponibilidade financeira para a condução de programas
e projetos, inclusive colocando em dia auxílios para a
pesquisa, a partir das agências de fomento no âmbito
federal. Isso foi muito positivo e acredito que conta com
o reconhecimento dos principais dirigentes das instituições de CT&I ligadas ao MCTIC, inclusive Organizações
Sociais, como o CGEE.
Como o Sr. avalia a gestão encerrada em dezembro
de 2018 do ponto de vista da relação com as entidades
vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações?
Do ponto de vista do CGEE, esta relação não poderia
ser melhor. Contamos permanentemente com a atenção
da administração superior do MCTIC, em particular do
próprio ministro Gilberto Kassab, do secretário executivo, Elton Zacarias; do secretário executivo adjunto, Alfonso Orlandi Neto, e dos titulares da Diretoria de Gestão das Unidades de Pesquisa e Organizações Sociais,
Luiz Henrique da Silva Borda e Gustavo Zarif Frayha. Não
poderia deixar de registrar o apoio recebido do chefe
de gabinete do ministro Kassab, Carlos Takahashi, em
momentos importantes relacionados à gestão do CGEE.
Na gestão do ministro Kassab, o Centro viu reposicionada para melhor a sua então debilitada situação
orçamentária e financeira, recuperando a capacidade
de apoiar o ministério e outros entes governamentais e
privados na geração de subsídios úteis para políticas públicas e programas de natureza estratégica.
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Tratando de forma mais específica, como o Sr. qualifica a gestão do ministro Gilberto Kassab à frente do
MCTIC?
Conforme já mencionado, um dos méritos da gestão
do ministro Kassab corresponde à melhoria da previsão
orçamentária e financeira das instituições de ciência e
tecnologia vinculadas ao Ministério. No entanto, não foi
possível ampliar, nem em número nem em qualidade, os
recursos para a ciência e tecnologia, como seria de se

esperar para uma nação da importância do Brasil no cenário global.
Acredito que a nova administração federal deverá,
inclusive com o apoio do CGEE, identificar e implantar programas orientados por missões estratégicas que
permitam racionalizar a alocação de recursos orçamentários e financeiros, além de ampliar as oportunidades
de colaboração e atuação integrada das instituições de
ciência, tecnologia e inovação no País.

SEGURANÇA ALIMENTAR:
ARTICULAÇÃO DE REDES DE PESQUISA
O MCTIC atuou com protagonismo na articulação
de redes em soberania e segurança alimentar e nutricional. A articulação deu continuidade à agregação de pesquisadores em âmbito nacional e internacional. As ações buscam a interdisciplinaridade e
indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão.
Alguns exemplos contemplam articulações desde
2010, incluindo a Rede da Universidade Estadual
Paulista (Unesp), a Rede de Soberania e Segurança
Alimentar e Nutricional (RBPSSAN) de projetos com
parceria na América Latina, a Rede de Núcleos de
Agroecologia, a articulação do mecanismo de faci-
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litação da participação das universidades no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da Comunidade de Países de Língua Portuguesa.
Como estratégia articuladora de redes, criou-se
Plataforma Tecnológica para facilitar a comunicação
e cooperação entre os membros. A Plataforma de Ensino, Pesquisa e Extensão em Soberania e Segurança
Alimentar e Nutricional (NutriSSAN) apoiará a articulação dos pesquisadores em rede para ações colaborativas e interdisciplinares, a fim de alcançar a soberania e a segurança alimentar e nutricional, unindo
diversas instituições brasileiras e internacionais.
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SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE A

BIODIVERSIDADE BRASILEIRA
O Ministério fomentou a criação do Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira, o SiBBr.
Trata-se de um sistema computacional cujo objetivo
é organizar e disponibilizar para a sociedade brasileira
dados e informações sobre a biodiversidade e os ecossistemas brasileiros. Oferece dados brutos e informações de valor agregado, ferramentas e aplicações
de análise e de interpretação de dados, funcionando,

portanto, como uma plataforma de impulso ao desenvolvimento científico.
Os dados e informações do SiBBr estão sendo organizados também de forma a impulsionar o uso do
conhecimento científico nas políticas públicas e, por
isso, alinhados com as demandas do setor governamental. Já contam com mais de 14 milhões de registros
e incrementos anuais de praticamente 15% ao ano.

GESTÃO MCTIC 2016 - 2018

185

METODOLOGIAS ALTERNATIVAS
A EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL

O MCTIC tem feito esforços para promover o desenvolvimento de metodologias alternativas que substituam ou diminuam o uso de animais em experimentação.
A primeira iniciativa foi o aporte financeiro inicial para
a constituição da Rede Nacional de Métodos Alternativos (Renama), que tem por objetivo promover o desenvolvimento, a validação e a certificação de tecnologias
e métodos alternativos ao uso de animais para os testes de segurança e eficácia de fármacos, medicamentos
e cosméticos.
O MCTIC vem realizando reuniões com representantes da Anvisa e do Concea (Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal) com o intuito de promover a aceitação regulatória dos métodos alternativos
pela agência reguladora. Além disso, o Ministério tem
realizado reuniões com representantes das indústrias
de cosméticos, saneantes, farmacêutica e de agrotóxicos para apresentar a Rede ao setor industrial e, dessa
forma, mapear a demanda do setor para esse tipo de
serviço para que a Rede possa atendê-la. Em setembro
de 2016, foi lançada a Chamada de Apoio à Renama para
fomentar projetos de pesquisa que visem a contribuir
significativamente para o desenvolvimento científico e
tecnológico, e para a inovação do País na área de Métodos Alternativos ao Uso de Animais em Experimentação.
O MCTIC instituiu também a Plataforma Regional de
Métodos Alternativos do Mercosul (Premasul), que tem
por objetivo promover a criação de uma infraestrutura laboratorial e de recursos humanos especializados capaz de
implantar esses métodos em seus respectivos países, bem
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como estimular a adoção de métodos alternativos validados, promover a capacitação e o treinamento de recursos
humanos qualificados e também a pesquisa, o desenvolvimento e a validação de novos métodos alternativos.
O Brasil deseja intercambiar sua experiência e agregar
competitividade na área de métodos alternativos ao uso
de animais com os demais países do Mercosul. Para isso,
a Premasul prevê investimento na formação e capacitação de pessoal em benefício mútuo dos países do bloco.
A Premasul atuará por meio dos cursos a serem ofertados, de modo a promover a capacitação de recursos humanos especializados, aptos a implantar tais métodos
em seus países, tornando-os globalmente competitivos,
bem como a criação de infraestrutura laboratorial em
etapa posterior.

Prêmio MCTIC de Métodos Alternativos
O Prêmio MCTIC de Métodos Alternativos foi criado pelo Ministério para revelar talentos e impulsionar
a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico e
a inovação na área de experimentação animal, com vistas à incorporação das propostas apresentadas à Rede
Nacional de Métodos Alternativos (Renama). O prêmio
responde a uma demanda da sociedade para a adoção
de métodos alternativos à experimentação animal e
demonstra o esforço do MCTIC em aplicar a melhor
ciência em benefício da população. É organizado pelo
MCTIC e Grupo Boticário e tem apoio institucional da
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).
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PROJETO CONEXÃO

MATA ATLÂNTICA:

APOIO À PRESERVAÇÃO DO BIOMA
Visando a recuperar e preservar serviços ecossistêmicos (estruturas naturais que beneficiam a população, como produção sustentável), o projeto Conexão
Mata Atlântica foi iniciado em 2017 e foca a biodiversidade e a captura de carbono em zonas prioritárias
do Corredor Sudeste da Mata Atlântica nos estados
de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, por meio
de iniciativas inovadoras de Pagamentos por Serviços
Ambientais (PSAs). Adicionalmente, o projeto irá realizar ações de proteção da Mata Atlântica e a recomposição de matas ciliares ao longo da Bacia do Rio
Paraíba do Sul, além da melhoria da eficácia de gestão

de importantes Unidades de Conservação de proteção integral e de uso sustentável.
Ao MCTIC caberá, nesse projeto, além da coordenação das ações, o desenvolvimento de um banco de
dados para a gestão de recursos hídricos, do manejo
florestal sustentável e da biodiversidade, que poderão ser posteriormente estendidos a todo o bioma
Mata Atlântica. Os dados gerados serão disponibilizados à sociedade por meio do Sistema de Informação
sobre a Biodiversidade Brasileira (SiBBr) e contribuirá
para gerar informações integradas sobre a relação entre a biodiversidade e os estoques de carbono.
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PUBLICAÇÃO SOBRE EMISSÃO DE GASES DE

EFEITO ESTUFA
O projeto Opções de Mitigação de Emissões de Gases
de Efeito Estufa em Setores-Chave no Brasil teve início
em 2012 e se encerrou em janeiro de 2018. O estudo estimou os potenciais e os custos de abatimento de emissões
de gases de efeito estufa (GEE), mediante uma análise
econômico-energética integrada dos diferentes setores
da economia nacional para o período entre 2012 e 2050.
A finalidade principal foi auxiliar a tomada de decisão
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do Governo Brasileiro sobre ações que potencialmente
reduzam emissões de GEE nos setores-chave da economia brasileira: indústria, energia, transportes, domicílios
e serviços, agricultura, florestas e outros usos do solo,
gestão de resíduos e outras alternativas intersetoriais.
Acompanha o cumprimento do compromisso nacional
voluntário para a redução das emissões de gases de efeito estufa até 2020.
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REGISTRO NACIONAL DE

EMISSÕES DE POLUENTES
O Sistema de Registro Nacional de Emissões (Sirene) é uma plataforma digital desenvolvida pelo MCTIC, que disponibiliza informações atualizadas sobre
emissões de gases de efeito estufa para diferentes setores no Brasil. Esse sistema tem por missão conferir
segurança, perenidade e transparência ao processo de
elaboração de inventários e estimativas de emissões
de gases de efeito estufa e também ser suporte à tomada de decisão no âmbito de políticas, planos, programas e projetos na área de mudança do clima.

Permite geração de conhecimento científico e
adoção de medidas de mitigação, podendo ser um
sistema de mensuração, relato e verificação (MRV)
de emissões para acompanhar o cumprimento do
compromisso nacional voluntário para a redução
das emissões de gases até o ano de 2020, decorrente de iniciativa assumida pelo Brasil na 15ª
Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças
Climáticas (COP 15), realizada em 2009 em Copenhague, na Dinamarca.
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SERGIO LUCENA

O

INMA PRESERVA E ESTUDA MATA ATLÂNTICA
NO ESPÍRITO SANTO
Entidade foi implantada em 2017,
na gestão do ministro Kassab

mais novo instituto do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações foi implantado em 2017, graças ao apoio da gestão Kassab, mesmo em período de dificuldades por conta de restrições
financeiras do Governo Federal. Esta é a opinião do
professor da Universidade Federal do Espírito Santo
(Ufes) e diretor do Instituto Nacional Mata Atlântica
(INMA), Sérgio Lucena.
O “Instituto-caçula” do MCTIC nasceu em Santa Teresa (ES) para realizar pesquisas, conservação e restauração da Mata Atlântica, além de valorizar a história do
Museu de Biologia Prof. Mello Leitão, que em 2019 faz
70 anos e integra o INMA, e a memória de seu fundador,
Augusto Ruschi. O Museu recebe cerca de 80 mil visitantes por ano. Há exposições sobre a vida e obra de Ruschi, a matemática da biodiversidade, aves, um zoológico
com foco em animais da Mata Atlântica e um parque
arborizado interpretativo. O acervo científico, dedicado
à pesquisa, é composto pelo herbário, com 53 mil exemplares da flora, e as coleções de zoologia, que somam
mais de 100 mil exemplares.
Segundo Lucena, o ministro Kassab atendeu à reivindicação da comunidade científica para implantar o instituto, criado por lei em 2014, mas, que por processos burocráticos, até então não estava concretizado. O INMA
foi um avanço muito grande para o Estado do Espírito
Santo, afirma o diretor na entrevista a seguir.

O Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA) é o
mais novo instituto do MCTIC e, quando foi criado, incorporou o Museu de Biologia Prof. Mello Leitão. Houve críticas a essa mudança. Como foi essa transição?
Parece-me que, atualmente, a única pessoa que tem se
manifestado publicamente contra a criação do INMA é
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um dos filhos de Augusto Ruschi. Creio que isto se deva
ao fato de não querer compreender que a criação do
Instituto Nacional não só dará continuidade ao trabalho
e memória de Ruschi, como também dará uma nova dimensão, ampliando a missão institucional e seu impacto
no cenário nacional e internacional. Creio que esse mal-entendido inicial se deva ao texto muito sucinto da lei
que criou o INMA, mas o Regimento Interno resolveu
o problema ao incorporar, explicitamente o Museu de
Biologia Prof. Mello Leitão como uma unidade do INMA.
Portanto, além de sua ampla missão na pesquisa, conservação e restauração da Mata Atlântica, o INMA tem atuado na valorização da história do Museu Mello Leitão,
bem como da memória de seu fundador, Augusto Ruschi. Por exemplo, a agenda de eventos do INMA de 2019
está pautada na comemoração dos 70 anos do Museu.
Foi na gestão do ex-ministro Gilberto Kassab que
essa mudança ocorreu. Como o Sr. viu a atuação do ministro nesse episódio? O que significou para o Espírito
Santo a criação do INMA?
A criação do INMA vem ao encontro das políticas públicas demandadas pela Constituição Brasileira, onde a
Mata Atlântica é declarada Patrimônio Nacional, da Lei
da Mata Atlântica e dos compromissos internacionais
do Brasil com o conhecimento científico, preservação e
desenvolvimento sustentável no âmbito desse bioma. A
Lei que cria o INMA foi sancionada em 2014, mas o Instituto só foi efetivamente implantado na gestão do ministro Kassab, que instituiu o Regimento Interno e chamou
o Comitê de Busca para seleção de diretor. Portanto,
Kassab teve um papel preponderante já que, num período de limitações de recursos humanos e financeiros, ele
bancou a implantação do Instituto. Para o Espírito Santo
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é muito importante ter um instituto nacional aqui estabelecido, especialmente em se tratando do tema Mata
Atlântica, já que o Estado tem feito esforços no sentido
da valorização e recuperação desse bioma.
Quais as pesquisas que são realizadas? O Instituto
opera em nível nacional ou fica restrito à Mata Atlântica existente no Espírito Santo?
Temos pesquisas em vários temas relacionados a flora,
fauna e conservação da biodiversidade. Atualmente, por
intermédio do Programa de Capacitação Institucional
do MCTIC, estamos implantando seis projetos estruturantes que tratam da ecologia e conservação da Mata
Atlântica na região central-serrana do Espírito Santo; da
avaliação do status de proteção das espécies da flora e
fauna ameaçadas de extinção no âmbito da Mata Atlântica brasileira; do uso de modelagem na definição de
áreas e espécies prioritárias para a recuperação da Mata
Atlântica na bacia do Rio Doce; do diagnóstico da fauna

e da flora dos ecossistemas rupícolas (de afloramentos
rochosos) da Mata Atlântica; da memória e da história
de cientistas de destaque no âmbito da Mata Atlântica
e da ciência cidadã como metodologia para a formação
de pessoal e geração de conhecimento científico. Ou
seja, temos uma atuação de campo que foca na região
de instalação do INMA, mas, como Instituto Nacional,
estamos procurando atuar com temas científicos integradores de interesse da Mata Atlântica como um todo.
Aproveitando o assunto, como o Sr. classifica a
gestão do ministro Kassab à frente do Ministério,
apesar da crise econômica que o País enfrentou nos
últimos anos?
No meu entendimento, o ministro Kassab teve um papel preponderante na organização do Ministério. Procurou apoiar e evitar cortes orçamentários dos institutos e
montou uma equipe de trabalho que buscou valorizar e
apoiar os institutos nas suas dificuldades.

SERGIO LUCENA
O INMA conseguiu cumprir com suas obrigações nos
últimos dois anos? O orçamento previsto teve os recursos correspondentes?
Entrei na direção em novembro de 2017 e conseguimos melhorar o nosso orçamento de 2018 com apoio
da equipe do ministro. Entretanto, o orçamento ainda
é muito pequeno e o mais grave é a escassez de pessoal
qualificado. Portanto, apesar de ter produzido diversos
resultados, a capacidade operacional do INMA ainda
está muito aquém de sua missão institucional.
Quais as principais ações do instituto que merecem
destaques?
Apesar de vir de uma instituição de 70 anos, o INMA,
como instituto nacional, acabou de ser criado, portanto
o nosso primeiro desafio tem sido a estruturação institucional, que envolve organização de procedimentos,
planejamento técnico e administrativo, estabelecimento de parcerias com instituições congêneres etc. Já nos
primeiros meses de gestão conseguimos firmar parceria
com o Estado do Espírito Santo por intermédio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Fundação de Amparo
à Pesquisa, o que nos está permitindo trabalhar com projetos de interesse do INMA e do Espírito Santo, como a
revisão de lista de fauna e flora ameaçada de extinção
do Estado e a estruturação de uma rede de compartilhamento de dados sobre a Mata Atlântica.
Embora de alcance estadual, esses projetos nos capacitam a atuar com tais temas em nível nacional. Além disso,
com o prolongado processo de transição do Ministério
das Comunicações para o MCTIC, o INMA ficou muito
prejudicado em termos de manutenção de sua infraestrutura. Portanto, temos investido na melhoria do parque
do Museu, que recebe 80 mil visitantes por ano, nos prédios das coleções e nas áreas administrativas. Também
temos estreitado parceria com outras instituições, como
a Ufes, o Instituto Federal do Espírito Santo e o Museu de
Astronomia (Mast). Além disso, merece destaque nossa
aproximação com a comunidade local por meio de atividades de divulgação científica e cultural, pautadas por
agendas de eventos anuais que, como dito, em 2019 é comemorativa dos 70 anos do Museu Mello Leitão.
O Museu continua aberto à população? Qual é
o seu acervo?
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O Museu recebe cerca de 80 mil visitantes por ano.
Temos exposições sobre a vida e obra de Ruschi, sobre
a matemática da biodiversidade, sobre aves, um zoológico com foco em animais da Mata Atlântica e um
parque arborizado interpretativo. Escolas visitam rotineiramente o INMA e são guiadas por monitores treinados, que tratam da história do Museu e de Augusto Ruschi, e da ciência que é feita no INMA. O acervo
científico, dedicado à pesquisa, é composto pelo herbário, com 53 mil exemplares da flora, e as coleções de
zoologia, que somam mais de 100 mil exemplares.
O Sr. foi nomeado no ano passado e enfrentou (ou
enfrenta) certa oposição. Como o Sr. trabalha para
unir o instituto?
Conforme mencionei no início, vejo uma oposição
muito pontual, de um ente da família Ruschi que se
dedica a criticar o INMA e todos que nele trabalham,
mas nossa posição é a de quem administra uma instituição pública federal, e não uma herança de família.
Acredito que todo cidadão brasileiro tem o direito de
fiscalizar e criticar uma instituição pública e seus dirigentes, desde que respeite a honra das instituições e
dos servidores que nelas trabalham. Como me parece
que esse limite foi ultrapassado, com o uso irresponsável de um veículo de imprensa, consultei a Consultoria
Jurídica da União (CJU), que entendeu que se tratava
de situação que merecia a solicitação de providências
à Advocacia Geral da União (AGU), já que esta, dentre
outras responsabilidades, tem como missão a proteção
do patrimônio público contra terceiros. A própria CJU
tomou a providência de solicitar um posicionamento
da AGU sobre as declarações do referido cidadão.
Para os próximos anos, quais as metas do instituto?
Nosso principal desafio é estruturar uma equipe de
trabalho de alto nível. Além disso, pretendemos construir um prédio para as coleções científicas, que lhes
dê segurança e disponibilize espaços para acomodação
adequada de servidores. Paralelamente, elaboraremos o
Plano Diretor do Instituto (PDU) e o planejamento estratégico. Considerando se tratar da primeira gestão do
INMA, nosso principal objetivo é a organização e capacitação institucional para que ele cumpra a missão prevista em seu regimento.
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PROGRAMA BRASILEIRO DE

TERRAS-RARAS
Iniciativa liderada pelo MCTIC em cooperação com
o governo alemão que envolve universidades e centros de pesquisa, agências, ministérios setoriais e setor
produtivo, visando a promover o desenvolvimento da
cadeia produtiva dos elementos terras-raras, que são
minerais de grande valor estratégico para o País, o programa brasileiro de terras-raras envolve recursos que
totalizam R$ 267 milhões.

Conhecidos como terras-raras, 17 elementos químicos são considerados minerais estratégicos para o
Brasil. São elementos que permitem, por exemplo, a
produção de tablets, smartphones, catalisadores para
refino de petróleo e turbinas para geração de energia
eólica. O programa, em parceria com a Alemanha, soma
esforços de 17 instituições dos dois países.
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FERNANDO LINS

CETEM: “BRASIL PODE DIVERSIFICAR
SUA PRODUÇÃO MINERAL”

A

Diretor de Centro de Pesquisa em Mineração
fala sobre a gestão Kassab e o setor

		
mineração no Brasil precisa se preparar
para o futuro com inovação e uso intensivo de tecnologia, e, principalmente com “aceitação pela comunidade
local”. As informações permitem reflexão no “rescaldo”
de um novo acidente envolvendo barragens de rejeitos
de mineração – ocorrido no início de 2019, em Brumadinho (MG), e que deixou centenas de mortos e grandes perdas de animais, e provocou danos ambientais de
grande proporção.
O engenheiro metalúrgico e industrial, diretor do
Centro de Tecnologia Mineral (Cetem), Fernando Antonio de Freitas Lins, aponta que a mineração no País
ainda é muito concentrada no setor de ferro, “70% da
produção mineral brasileira”. “Há uma natural preocupação em aumentar a produção de outros minerais. É
muito desejável. Para isso ocorrer, tem que haver mais
conhecimento geológico do território, mais prospecção mineral por parte das empresas para descobrir novos depósitos e investimentos significativos em novos
empreendimentos industriais”, disse Lins, em entrevista
concedida pouco antes do acidente em Brumadinho,
ocorrido em 25 de janeiro.
Para o especialista, a mineração do futuro se refere a
uma indústria moderna, com tecnologia digital, processos digitalizados, fazendo uso intensivo de robótica, inteligência artificial, big data (manipulação de dados em
grandes quantidades), mas também com “maior aceitação pela comunidade local, pela sociedade”, a denominada “licença social para operar”.
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Ao explicar a possibilidade de diversificar processos
de mineração, o diretor do Cetem explica que o País
possui a segunda maior reserva mundial de terras-raras,
com 22 milhões de toneladas, e poderia fabricar intensivamente equipamentos de alta tecnologia à base desse
tipo de material, como ímãs de alto desempenho, usados nos geradores de energia eólica, e catalisadores para
o craqueamento do petróleo, que transformam o óleo
bruto em gasolina e gás de cozinha, por exemplo. Não há
domínio por completo da cadeia produtiva, o que leva a
se comercializar minérios em estado bruto.
Na opinião do diretor do Cetem, o setor mineral deverá avançar nos próximos anos devido ao Plano de Ação
em Minerais Estratégicos, lançado recentemente pelo
MCTIC, que define diretrizes, metas e desafios com base
na experiência acumulada nos últimos 10 anos por órgãos de governo, a academia e o setor empresarial.
Fernando Lins destaca que, para o Cetem, passou o período de crise econômica vivido pelo País, podendo dar
continuidade aos seus projetos prioritários. Ressalta o
apoio do MCTIC e apontou otimismo quanto ao futuro
da entidade, pois, no final de 2017, foi sancionada uma
lei que alterou a distribuição dos royalties da mineração. Agora, o Cetem fica com 1,8% da arrecadação da
Contribuição Financeira pela Exploração de Recursos
Minerais (CFEM) para pesquisas, estudos e projetos de
tratamento, beneficiamento e industrialização de bens
minerais. Isso significa que o Centro terá quintuplicado
o seu orçamento atual.
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O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações lançou recentemente o Plano de Ação que
contempla o setor de minerais estratégicos. O que o
Sr. pode destacar das novas propostas?
O Plano de Ação em Minerais Estratégicos era previsto
na ENCTI 2016-2022. É uma síntese bem estruturada da
experiência acumulada nos últimos 10 anos pelos órgãos
de governo: MCTIC, Cetem, Ministério das Minas e Energia (MME), Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços (MDIC), Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Finep, BNDES, a academia e o setor
empresarial. Diversos estudos e iniciativas já realizados
foram considerados.
O Brasil conseguirá atingir os objetivos desse Plano
de Ação?
O Plano apresenta diretrizes, desafios e metas. Espera-se que possa ser implementado no novo governo,
pelo menos em parte. Como sempre, o sucesso dependerá de recursos e de muito esforço.
O que significa a diversificação da matriz mineral
brasileira e a mineração do futuro?

A mineração no País, em valor, é muito concentrada em minério de ferro, cerca de 70% do valor da
produção mineral. Há uma natural preocupação em
se aumentar a produção de outros minerais. É muito
desejável. Para isso ocorrer, tem que haver mais conhecimento geológico do território, mais prospecção mineral por parte das empresas para descobrir
novos depósitos e investimentos significativos em
novos empreendimentos industriais. A mineração do
futuro se refere a uma indústria moderna, com tecnologia digital, processos digitalizados, fazendo uso
intensivo de robótica, inteligência artificial, big data
etc., mas também com maior aceitação pela comunidade local, pela sociedade, a denominada “licença
social para operar”.
No setor de atuação do Cetem, como está a relação
entre a iniciativa privada e o poder público? Qual é a
participação dos empresários nas pesquisas?
Acho que tem havido um avanço. Cabe registrar
que a política relacionada ao setor mineral é mediada
principalmente pelo MME. Houve avanços na parte
de governança com a transformação do Departamen-
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to Nacional de Produção Mineral (DNPM) na Agência
Nacional de Mineração em 2017 e atualização do Código de Mineração em 2018, o que atendeu a uma demanda antiga do setor empresarial. A mineração no
Brasil tende a acompanhar o mundo, com um baixo
percentual de investimento em Pesquisa e Desenvolvimento em relação ao faturamento. Com efeito,
o setor investe apenas 0,5% do seu faturamento em
P&D. Isso nas grandes empresas. Na grande maioria
das pequenas e médias empresas brasileiras de mineração, esse percentual é muito mais baixo. Para efeito
de comparação, os setores farmacêutico e de TIC são
os campeões, com 8 a 10% de investimento. O setor
de petróleo, mais próximo da mineração, investe cerca de 1% em Pesquisa e Desenvolvimento.
Como o Governo Federal e, especialmente o MCTIC,
atuou para o desenvolvimento da área de tecnologia
mineral? Como o Sr. qualifica a gestão do Ministério
que terminou em 31 de dezembro?
Foi um período de crise fiscal. Isso foi sentido obviamente também na área de Ciência e Tecnologia. Assim,
os fundos setoriais foram contingenciados, uma grande
perda de oportunidade de desenvolvimento, inclusive o
CT-Mineral.
As restrições orçamentárias afetaram o planejamento do Cetem nos últimos dois anos?
Tem que se reconhecer que os institutos do MCTIC foram poupados dos cortes nesse período, conforme prometido pelo ministro Gilberto Kassab e sua equipe. Com
isso, o Cetem, que completou 40 anos em 2018, pôde
dar continuidade aos seus projetos prioritários.
O MCTIC investiu R$ 11 milhões no desenvolvimento
de pesquisas e estudos sobre terras-raras. Além disso,
há R$ 1,18 bilhão do Programa Inova Mineral para es-
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timular a cadeia produtiva de minerais estratégicos.
Esses recursos são suficientes?
Foi fundamental o apoio do MCTIC e do Programa Inova (BNDES e Finep). Em breve, deveremos ter resultados
mais substanciais desses investimentos.
O Brasil possui a segunda maior reserva mundial de
terras-raras, com 22 milhões de toneladas. Como está
a cadeia produtiva do setor?
Ainda em formatação. As pesquisas estão indo bem,
mas o setor produtivo está aguardando o momento
mais adequado para investir na fabricação de produtos
intermediários e finais de terras-raras.
O que o Governo Federal pode fazer para o desenvolvimento da área?
Continuar apoiando, implementar o Plano de Ação em
Minerais Estratégicos.
Como o Cetem atuará nos próximos anos? O Sr. poderia citar iniciativas que o Centro já desenvolveu ou
que estão em desenvolvimento?
Os institutos do Ministério fazem planejamentos
quinquenais. O Plano Diretor do Cetem em vigor é para
o período 2017-2021. Os programas principais em curso
são água, energia e resíduos; minerais estratégicos (entre
eles os terras-raras e os agrominerais); e rochas ornamentais. Tivemos, no final de 2017, uma Lei que mudou
um pouco a distribuição dos royalties da mineração. A
Lei 13.540, de 18/12/2017, destina ao Cetem 1,8% da arrecadação da Contribuição Financeira pela Exploração
de Recursos Minerais (CFEM) equivalente aos royalties
da mineração, “para a realização de pesquisa, estudos e
projetos de tratamento, beneficiamento e industrialização de bens minerais”. Isso equivale a quintuplicar o orçamento atual do Cetem e colocá-lo em outro patamar
de responsabilidade e desafios.
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CORREIOS: SANEAMENTO FINANCEIRO
E RESULTADOS ALCANÇADOS
Com direção profissional e saneamento da situação financeira, os Correios enfrentaram sua crise
financeira, combateram desperdícios e otimizaram
recursos disponíveis. Fecharam o ano de 2017 com
lucro de R$ 667 milhões, o primeiro balanço contábil positivo da empresa desde 2013. Resultados de
caixa que já começaram a refletir em indicadores
operacionais, como IEPE, o Índice de Entrega de Encomendas no Prazo, que se consolidou nos últimos
meses de 2018 acima dos 98% (de cada 100 encomendas, 98 são entregues dentro dos prazos estabelecidos). A reversão dos números negativos ocorre depois da adoção de uma série de medidas desde
2016, como revisão de contratos, racionalização de
custos com pessoal, revisão do custeio de saúde e
redesenho da rede de agências de atendimento.

A empresa buscou reposicionamento em seus dois
mercados de atuação: o postal e o de encomendas.
Empresa estatal e com identificação histórica com
o País, os Correios têm o enorme desafio de equilibrar contas e enfrentar cenário de competitividade,
sem, contudo, deixar de prestar serviços postais.
Reviu processos e indicadores de logística, adotou um expressivo Plano de Demissão Voluntária e
aferiu sistemas de encomendas, além de recompor
diálogo com operadores postais internacionais. Firmou também uma joint venture com a companhia
aérea Azul para prestação de serviços de transporte
de cargas no território nacional, operação aprovada
pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em fevereiro de 2019.
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GUILHERME CAMPOS

“EMPRESA TEM FUTURO

DE SUCESSO”

A

Quem afirma é Guilherme Campos, presidente
que iniciou a recuperação dos Correios

		
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos foi fundada em 1969, mas o serviço postal brasileiro remonta a mais de 350 anos, componente, portanto,
da história do Brasil. Vinculada ao MCTIC, a empresa,
contudo, vivia em grave crise financeira, com resultados
negativos que ultrapassavam os R$ 2 bilhões. Os Correios iniciaram seu processo de recuperação em 2016. O
ex-deputado federal Guilherme Campos assumiu a presidência da instituição a convite do então ministro Kassab em maio daquele ano, encarando o desafio de promover mudanças em uma instituição presente em todos
os municípios brasileiros, com mais de cem mil funcionários e volume de 25 milhões de objetos transportados
ao dia, o que exige rodar até um milhão de quilômetros
diariamente para fazer as entregas.
Nesta entrevista, Campos, comerciante, deputado federal por duas legislaturas, com experiência na discussão de temas relacionados à desburocratização, fala sobre as medidas que adotou na empresa e sobre o futuro
da instituição.

Em linhas gerais, que ações foram empreendidas a
partir de maio de 2016 que permitiram aos Correios
alcançar o resultado atual?
Os Correios são uma empresa com identificação enorme com o Brasil e, desde o início, tivemos isso em mente.
Tínhamos o dever de promover um amplo processo de
recuperação, que passava por várias questões: recuperação da gestão e da qualidade operacional, reposicionamento no mercado e, também – o que tem mais impacto para a maioria das pessoas, – a melhoria da imagem
desta companhia, que tem mais de 300 anos de Brasil.
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É uma empresa presente em todo o País, nos seus 5.570
municípios, com mais de 100 mil empregados, cerca de
50 mil carteiros. É uma enormidade, mas vinha de anos
de resultados negativos, da ordem de R$ 2,1 bilhões.
Gosto de usar uma expressão simples, mas que funciona: nós iniciamos uma transformação da empresa,
desenvolvida junto com a diretoria, com toda a equipe
da empresa, com o corpo de funcionários. Depois, o
Carlos Fortner (presidente que o sucedeu) continuou
esse trabalho e agora o general Juarez Cunha vem desenvolvendo ótimos critérios.
Entre outras ações, para iniciar o processo de recuperação, nós adotamos o “orçamento base zero”. A partir
daí, passaram a entrar no rol de ações da empresa apenas processos que trouxessem impacto na eficiência
e na produtividade. Mudamos a política comercial de
forma ampla: com foco no cliente, ela passou a oferecer preços mais competitivos, principalmente em regiões com maior demanda, como Sul e Sudeste. Também
demos partida à criação de uma parceria com a Azul
(empresa aérea), a criação de uma companhia de logística, otimizando serviços de entrega, de distribuição de
encomendas, algo vital para a presença no País.
Foi também iniciado o processo de racionalização
de nossa presença física, com unidades pelo País, eliminando a sobreposição de agências, a manutenção de
lojas em localidades onde não havia necessidade ou a
demanda era muito baixa. O fato maior é que os Correios são uma empresa que se consolidou na época do
monopólio do serviço postal e não vinha sendo pensada como uma empresa que precisa funcionar, pagar
contas, funcionários; precisa gerar resultados e recei-
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tas. Isso foi o que buscamos fazer, com essas e uma série de outras medidas.
Também iniciamos um programa racional de gestão de
recursos humanos – o Programa de Demissão Voluntária
já teve a adesão de oito mil trabalhadores. Fizemos o
debate junto ao corpo de funcionários sobre algo também crucial, que era a questão do plano de saúde, um
direito importante do trabalhador, mas que, da maneira
como estava operando (com número excessivo de dependentes, condições de atendimento que a empresa
não conseguia suportar), sangrava os cofres da empresa,
não permitia o saneamento financeiro. Enfrentamos de
frente o problema, com coragem e diálogo, e também
no fórum adequado, a Justiça do Trabalho.
E, de uma visão realmente ampla, iniciamos também
um grande processo de discussão sobre o posicionamento nos dois mercados em que a empresa atua: o
postal, que é o mercado original dos Correios, e o de
encomendas, que é o mercado atual e do futuro.
Do ponto de vista de indicadores operacionais, que
números o Sr. destaca?
Além de revertermos um prejuízo que estava na casa
de R$ 2,1 bilhões – e que o Fortner levou a um lucro de
R$ 650 milhões quando deixou o comando (Carlos Fortner sucedeu Campos na presidência, para depois assumir a vice-presidência de operações da empresa) –, sob
a competente gestão do general Juarez Cunha existem
diversos indicadores que atestam a qualidade da operação da empresa.
Cito alguns, de passagem. Por exemplo, o IEPE (Índice
de Entrega de Encomendas no Prazo), na ordem de 98%.
Este é um indicador que subiu nesses dois anos. É claro
que as pessoas mencionam casos e casos de atrasos. Claro que há histórias de falhas e a empresa está sempre
trabalhando para se aprimorar. Outro demonstrativo de
qualidade operacional é a contínua queda de reclamações que vem ocorrendo mês a mês. Os Correios estão
mudando. Quem está dentro da empresa sabe muito
bem disso e quem se relaciona de forma contínua com
a empresa – como, por exemplo, quem trabalha com
e-commerce – também sabe.

Também podemos mencionar que os Correios são citados entre as instituições com maior credibilidade e
identificação junto à população e o que vem sendo feito corrobora isso. Outro indicador, de qualidade global,
que agrega resultados alcançados para entrega de mensagens e de encomendas; passou-se de 87,15% em 2015
para 97,6% em 2018.
Muito se fala em reposicionamento dos Correios nos
seus mercados. O Sr. pode explicar como se deu isto?
Nós buscamos uma transformação nos Correios.
Transformação que se iniciou quando assumimos a
gestão, em maio de 2016, junto com Gilberto Kassab
no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Os Correios eram uma empresa em crise
econômica, com déficit da ordem de mais de R$ 2 bilhões, porém com identificação histórica com o País. A
história do serviço postal brasileiro remonta a antes da
chegada da família real portuguesa; é do período colonial. Constitucionalmente a empresa é definida como
responsável pela prestação dos serviços postais, que é
o serviço clássico de entrega de correspondências porta a porta, pelo carteiro.
A empresa, porém, tem condições de promover um
trabalho estratégico para o País: a entrega de encomendas, com inteligência, agilidade e alcance em todo o
território, por meio dos seus centros de tratamento e
expedição presentes nos Estados, e de sua rede de distribuição de encomendas.
O que temos é o seguinte: o mercado postal decresce
cerca de 10% ao ano, enquanto que o mercado de encomendas cresce 30% anualmente. Então, os Correios
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têm que se desprender da ideia equivocada de que
esse monopólio, definido em Constituição, do serviço
postal, irá perdurar. Um dia esse debate será feito e os
funcionários da empresa talvez comecem a entender
isso. A inserção adequada no País, como uma empresa
moderna e eficiente, passa por essa reflexão: o monopólio postal – algo de 30 ou 40 anos atrás – ante
o mercado de encomendas, em que os Correios têm
tudo para exercer grande papel. Pensarmos no usuário,
naquele que recebe a carta dos Correios ante o cliente
que recebe encomenda.
A partir do início de nossa gestão, então, orientamos
todas as decisões com foco nessa realidade. Olhar permanente na forma adequada de a empresa se posicionar.
Foco no mercado de encomendas, olhar no futuro, sem,
claro, deixar de prestar, e de forma adequada, aquilo que
é obrigação constitucional estabelecida. Não há sentido, no entanto, em se investir em algo que não é estratégico para o futuro da empresa.
Como avalia a parceria da gestão dos Correios com
a gestão Kassab à frente do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações? Em que medida
resulta de uma sinergia entre as duas gestões os resultados apresentados?
A gestão Kassab se encerrou com uma série de realizações. Entregou projetos importantes, como o
Satélite Geoestacionário, o Programa Internet para
Todos e o acelerador de partículas Sirius, um grande
projeto, principal realização da ciência brasileira, em
Campinas, minha cidade. São ações que se desenvolveram em meio ao ajuste fiscal empreendido com
vigor pelo Governo Federal, porque o que havia em
2016 era uma necessidade aguda de ajuste de contas,
de aperto orçamentário. Então, creio que a tônica da
gestão foi saber dialogar junto à equipe econômica
para preservar as grandes iniciativas e fazer com que o
Ministério e as entidades e empresas a ele vinculadas
pudessem desenvolver suas ações. Isso valeu também
para os Correios. Pudemos manter uma frutífera relação com a gestão Kassab, de sinergia realmente, e isso
se refletiu na gestão orçamentária – que os Correios
têm de forma independente. Contudo, há situações
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de interface, há projetos comuns – e também quero
lembrar como a fusão entre as áreas de Ciência e Tecnologia e Comunicações aproximou esta empresa do
setor científico, por exemplo, participando, no âmbito do Ministério de debates sobre inovação, sobre desenvolvimento tecnológico, algo que é essencial para
uma empresa que não pode se acomodar se pensa em
sair de uma situação de mero monopólio de prestação de serviços estatais.
Como o Sr. enxerga o debate sobre a privatização
dos Correios? E, avançando um tanto nessa discussão,
como avalia o debate sobre a necessidade de termos
um Estado mais eficiente ante empresas que não apresentam os resultados esperados?
O debate sobre o tamanho do Estado brasileiro é
fundamental e eu acredito que deve ser feito intensamente. Não é mais possível convivermos com serviços
que não funcionam, que oneram a todos e não entregam resultados. O saldo das últimas eleições presidenciais indicou que a maioria da população quer
esse debate e quer avançar nesse sentido. Contudo,
falando especificamente sobre os Correios, sendo alguém que conhece a empresa e conhece os mercados
em que atua – e sabedor dos avanços que alcançou e
para onde ir –, acredito que a reflexão deva ser feita
de forma aprofundada, com vistas ao seu papel estratégico para o País. Os Correios têm interface com
diferentes órgãos – por exemplo, a distribuição das
provas do Enem e a interface com o Exército brasileiro. A empresa, penso, pode ser dinamizada.
Com o fôlego financeiro que está ganhando, com
diretrizes que estão sendo estabelecidas – que obviamente podem ser adequadas à visão de novos gestores e a seus pontos de vista do papel de uma empresa
moderna e eficiente –, os Correios podem ampliar a
capacidade dos seus centros de tratamento e distribuição de encomendas, adquirir mais equipamentos
automatizados e, com isso, agilizar o encaminhamento de objetos. Também ter acesso a recursos de alta
tecnologia para o rastreamento de encomendas, ter
toda a sua parte operacional – que é o coração da
empresa – muito mais funcional, precisa.
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“RESULTADOS OPERACIONAIS

		
lém da reversão de resultados negativos, em ação articulada com a gestão do MCTIC, os Correios progressivamente atingiram também outros objetivos, com dados operacionais positivos, como mostra
Carlos Roberto Fortner, que ocupou a presidência dos
Correios, foi vice-presidente de Finanças e Controladoria, e depois vice-presidente de Operações.
Na entrevista a seguir, Fortner aponta algumas das iniciativas adotadas nos últimos dois anos para reversão do
quadro de crise e indica sua visão sobre o futuro do mercado postal e de encomendas e o papel dos Correios.

Uma questão sempre presente quando se fala nos
Correios é a saúde financeira da estatal. Como está
hoje a situação da empresa?
Os Correios, nos últimos dois anos, sob a orientação
do ministro Gilberto Kassab, empreenderam um grande
esforço de recuperação. Recuperação sob diferentes aspectos: de seu papel como empresa estatal estratégica,
de sua capacidade e presença no mercado, de sua saúde
financeira, de sua gestão administrativa. Esses esforços
se iniciaram sob a gestão do ex-presidente Guilherme
Campos, que fez um grande trabalho e iniciou esta ampla recuperação, a qual prosseguimos e aceleramos, junto com a diretoria da empresa, e que agora tem continuidade sob o comando do general Juarez Aparecido
de Paula Cunha. Quando falamos em Correios, estamos
falando em uma empresa com fortíssima presença nacional, identidade com o País e mais de um milhão de
encomendas entregues ao dia. Graças ao conjunto de
esforços empreendidos por essas gestões, hoje é uma
empresa com resultados positivos.
Tivemos lucro de R$ 667 milhões no balanço de 2017,
o primeiro resultado positivo da empresa desde 2013.
Significa que terminou sua transformação? Não. Está
apenas começando.

INDICAM A RECUPERAÇÃO”
Carlos Fortner, ex-presidente, traz números
sobre o desempenho do dia a dia dos Correios
Em 2016, quando se inicia a gestão de Kassab no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, e de
Guilherme Campos nos Correios, a empresa parecia inevitavelmente condenada ao fracasso, dado o resultado contábil negativo recorde de cerca de R$ 2,1 bilhões em 2015.
Ou seja, tratava-se de uma empresa altamente deficitária,
com índices de qualidade inferiores aos de outros operadores logísticos, nacionais e internacionais, inchada, desmotivada e ineficiente, correndo o risco de se tornar uma
empresa estatal dependente do Tesouro Nacional – com
todos os prejuízos que isto acarretaria ao contribuinte.
Hoje, passados mais de 2 anos de trabalho árduo, o
cenário é completamente outro: temos indicadores
bastante positivos, resultado de um processo de recomposição paulatino – a dizer que dada a dimensão
desta empresa e o papel que exerce, não é algo que se
constrói rapidamente –, que inclui a receita de vendas
da ordem de R$ 16 bilhões (um aumento de cerca de 7%
frente a 2017), amortização de dívidas, fluxo de caixa em
ascensão, redução de despesas em cerca de 5% quando
comparamos a 2017 e, também, indicadores de qualidade operacional que batem recorde a cada mês.
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Tivemos um resultado contábil positivo em novembro, números recém-apurados. Foram R$ 111 milhões
acumulados e um EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) inédito de 2,6%. Desde
2014 que não se viam meses consecutivos de EBITDA
positivo e crescente. Isso é expressivo.
Em linhas gerais, o que foi feito nesses dois últimos
anos para que fossem atingidos esses resultados?
Foram ddiferentes iniciativas, como o aperfeiçoamento da gestão e reestruturação administrativa, além
de uma arrojada e séria negociação com o quadro de
empregados da empresa, visando, por exemplo, aperfeiçoar a gestão do plano de saúde e cobrir “rombos”
que tínhamos e que consumiam o caixa da empresa. Esta
negociação, mediada pelo Tribunal Superior do Trabalho
(TST), compatibilizou a realidade dos Correios com suas
possibilidades financeiras e com padrões adotados pelo
mercado e outras empresas públicas quando se fala em
custeio de plano de saúde.
Ainda face à necessidade de reduzir custos, a empresa
já lançou, até agora, dois Planos de Demissão Incentivada (PDI) focados em áreas não produtivas, reduzindo o
quadro em cerca de 8 mil pessoas. Um terceiro PDI está
pronto para ser lançado em início de 2019.
É importante ressaltar, neste aspecto, o grau de maturidade atingido por esta gestão também nas relações
empresa-empregado: 2018 foi o primeiro ano, desde
1994, em que um Acordo Coletivo de Trabalho foi assinado dentro da data-base e sem que houvesse deflagração
de greve. Trata-se de uma conquista a ser comemorada.
De uma forma geral, a empresa encarou um detalhado plano de recuperação. Para aumentar a receita
e manter a liderança no mercado de encomendas, os
Correios reorganizaram suas áreas comerciais, eliminando-se redundâncias e dando maior clareza à sua estratégia de vendas. A empresa lançou uma nova política comercial, ajustou tarifas e criou uma área dedicada
à gestão de canais de atendimento.
Ao mesmo tempo, implementou metodologia focada
na redução de custos indiretos e adotou a metodologia do Orçamento Base Zero. A gestão imobiliária foi
centralizada, abrindo caminho para se monetizar ativos.
Ações foram tomadas para melhorar a qualidade das entregas e da experiência do consumidor, incluindo funcionalidades digitais e criação de novas áreas de planejamento da logística.
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Que indicadores ou resultados o Sr. pode destacar?
Operacionalmente, temos diversos indicadores de
avaliação da qualidade dos serviços prestados e todos
estão se revertendo em patamares bastante positivos,
tanto em encomendas, mensagens, operações de logística que a empresa presta, como também serviços
internacionais. O Setor de Encomendas tem grande
destaque e podemos dizer que algo no qual essa gestão tem apostado é nas mensagens, sem perder o foco,
porém. No indicador de qualidade de entregas no prazo, tivemos uma evolução significativa.
Para se ter ideia, nosso IEPE se consolidou nos últimos meses acima dos 98% (de cada 100 encomendas, 98 são entregues dentro dos prazos estabelecidos), mesmo durante o pico do último evento Black
Friday, quando atingimos o recorde de 1,8 milhão de
encomendas tratadas em um único dia. Em 2015, por
exemplo, este índice era de cerca de 86%. Também
na qualidade operacional para as mensagens, que em
2015 estava em 90,9%, hoje passamos dos 92%, e evoluímos a cada mês. Se considerarmos nossa qualidade
global, encomendas mais mensagens, o índice saltou
de 87,71% em 2015 para 97,60% em 2018. Este índice
chega a ser melhor que aquele dos mais importantes
operadores logísticos mundiais.
Ao mesmo tempo, o volume de reclamações de consumidores caiu significativamente nos últimos meses.
Isso mostra que nossos serviços estão sendo oferecidos com eficiência, ainda que os números sejam superlativos, como, por exemplo, as 507 toneladas de carga
aérea transportada por dia ou os cerca de 25 milhões
de objetos postais distribuídos diariamente para os
5.570 municípios atendidos, abrangendo mais de 156
milhões de cidadãos brasileiros.
Os Correios também contribuem, por exemplo, com
um projeto bastante importante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que é a
implementação da TV digital. Contribuiu com a distribuição de oito milhões de kits conversores para famílias
de baixa renda terem acesso a esse serviço.
Mais importante ainda é que todos esses excelentes
indicadores operacionais vêm acompanhados de bons
indicadores contábeis e financeiros, como, por exemplo, a recuperação do Patrimônio Líquido ou a inédita
retomada na margem de lucratividade (EBITDA), onde
há mais de 4 anos que não se viam resultados positivos
seguidos, como nestes últimos 6 meses.
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Como o Sr. enxerga o papel dos Correios no momento atual do mercado postal e de encomendas, e para
onde vai a empresa?
Os Correios têm dois principais portfólios: o mercado postal e o mercado de encomendas. Enquanto o
segmento postal (que é um monopólio em contrapartida à obrigatoriedade constitucional de nossa presença
nos 5.570 municípios brasileiros) encolhe de 10% a 12%
ao ano, o segmento de encomendas, competitivo e não
monopolizado, cresce em torno de 10%.
Esse cenário decorre da revolução digital e da substituição da correspondência física pela eletrônica, além
do crescimento do mercado de e-commerce, situações
já muito presentes na América do Norte e Europa, e que
se consolidam cada vez mais no Brasil. Apesar da crise
econômica vivida no país nos anos de 2014 a 2016, que
atrasou a velocidade dessa “transposição” do mercado
postal tradicional para o mercado de encomendas, não
ficamos inertes: a empresa vem investindo em novas
máquinas de tratamento e novos processos. Vem se ajustando, portanto.
A gestão que empreendemos nos Correios nos últimos dois anos visou sempre a racionalização e resultados. Para isso, promovemos mudanças no portfólio
de produtos a partir de investimentos focados, austeridade e muito planejamento. Por exemplo, para melhorar o tratamento e a distribuição de encomendas,
investimos em equipamentos de triagem e tecnologias de otimização de ativos logísticos, melhoramos
os processos e a produtividade, requalificamos empregados e formatamos novos processos. Lançamos
também novos negócios e parcerias estratégicas com
a iniciativa privada, que rentabilizam a infraestrutura
dos Correios e contribuem para diluir seu custo fixo,
como, por exemplo, o chip dos Correios Celular, que
só nestes últimos 9 meses triplicou o seu número de
usuários.
De que maneira a gestão do Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações trabalhou nesses últimos dois anos junto à gestão dos Correios para
a recomposição financeira da empresa?
Os Correios, como já mencionado, é uma empresa
importante e estratégica para o País. Tem identidade
com o Brasil e é a única empresa presente em cada um
dos municípios deste País. Isso deve, sim, acontecer,
até por obrigação constitucional, mas há que se ter in-

dispensavelmente racionalidade, eficiência e sustentabilidade econômico-financeira. Pesquisas apontam
que os Correios são a terceira instituição em que os
brasileiros mais confiam, somente atrás da família e
dos bombeiros.
Nesse contexto, saliento, em primeiro lugar, a gestão do Ministério completamente voltada para a recuperação da companhia, a sua retomada financeira, a
sua saúde, a sua operacionalidade. Tivemos diferentes
ações de planejamento adotadas junto com a equipe
do ministro Kassab, esforços empreendidos conjuntamente. Para chegarmos aos bons resultados que hoje
podemos ver, contamos com o engajamento do seu
corpo de quase 106 mil colaboradores, com o comprometimento da diretoria e do Conselho Administrativo, e com a articulação junto ao Governo Federal
adotada com o Ministério.
É realmente possível uma empresa estatal ser eficiente, encontrar um caminho de racionalidade administrativa e entregar bons serviços e produtos à
sociedade?
É notório que o País, para crescer e se desenvolver,
não pode prescindir do papel da iniciativa privada,
da ação empresarial, da livre iniciativa, e também de
um Estado leve e eficiente. Nisso acreditamos. Creio
ser esta uma visão que aponta para os próximos anos
de desenvolvimento do Brasil. Não se pode aceitar
mais que uma empresa pública, presente em todos
os cantos do País seja ineficiente, pesada, enfim, que
não funcione. Nesse sentido, precisa ser feito o debate sobre a eficiência estatal ante o papel da iniciativa privada.
Sem dúvida alguma, é possível o serviço estatal
ser eficiente e podemos apontar exemplos de bons
serviços públicos funcionais e recuperados – e creio
que este processo de retomada dos Correios é um
caso desses. Apesar dos resultados operacionais,
contábeis e financeiros agora em ascensão, a empresa precisa ter seu papel continuamente repensado,
tendo em vista a evolução do mercado postal, o futuro do setor de entregas e encomendas, as possibilidades que os Correios têm para prestar seus serviços e a forma como ela pode se colocar. Tudo isto
sem esquecer a enorme identidade que os Correios
têm com o País, algo presente há mais de 350 anos no
cotidiano do Brasil.
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PESQUISAS COM

BIOCOMBUSTÍVEIS
Os biocombustíveis são derivados de biomassa residual ou plantada e podem substituir, parcial ou totalmente, combustíveis derivados de petróleo em motores
a combustão ou em outro tipo de processo de geração
de energia. Nessa área, são destaques no Brasil os biocombustíveis líquidos, os quais representam, atualmente, cerca de 20% da matriz brasileira de combustíveis
veiculares.
Despontam ainda como uma alternativa sustentável
à dependência energética de combustíveis de origem
fóssil, bem como auxiliam na redução das emissões dos
gases de efeito estufa e outros nocivos à saúde humana.
Atualmente misturam-se 27% de etanol na gasolina e 8%
de biodiesel no diesel. O MCTIC foi responsável pela coordenação do desenvolvimento tecnológico e inovação
para a introdução de biodiesel na matriz de combustí-
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veis do Brasil, bem como está contribuindo, de forma
decisiva, nas novas tecnologias de produção de etanol
celulósico, principalmente depois da criação de centro
de pesquisa específico para esse fim, o CTBE (Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol).
O MCTIC tem um grande projeto com Itaipu, entre outras entidades, para utilização de biometano (produzido
a partir de resíduos agrícolas) em veículos pesados no
agrossetor. Além disso, na aviação, os biocombustíveis –
chamados de bioquerosene de aviação – estão em pleno
debate em todo o mundo, principalmente pela necessidade de redução das emissões no setor aéreo. Durante a
gestão foi criada uma rede de pesquisa para dar suporte
ao desenvolvimento nesta área, com destaque para a
criação de projeto de cooperação com a Alemanha para
produção de combustíveis aeronáuticos sintéticos.
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REDE DE PESQUISAS EM BIOTECNOLOGIA:
APROXIMANDO INDÚSTRIA E ACADEMIA
Em março de 2018, foi lançada a Rede de Biotecnologia da Região Sul, a SulBiotec, e a criação da Associação da Rede de Biotecnologia da Região Sul. A
SulBiotec é uma rede que congrega universidades, institutos de pesquisa e empresas da Região Sul do Brasil
atuantes na área de biotecnologia. Entre os pioneiros
desta iniciativa estão os grupos de pesquisa de excelência em biotecnologia situados nas universidades
federais do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do
Paraná, de Pelotas e de Caxias do Sul.
O projeto tem apoio do MCTIC desde 2014 e o objetivo de contribuir de forma significativa para o crescimento da biotecnologia, estreitando a relação entre
as instituições de ensino e pesquisa com as empresas

já existentes, e, principalmente, estimulando a criação de novas empresas. O Ministério realizou diferentes esforços para transpor distâncias entre o mundo
acadêmico, onde o conhecimento é produzido, e o
mundo das empresas, onde o conhecimento é traduzido em produtos e serviços, e a rede SulBiotec é um
exemplo desses esforços.
A rede dispõe de um portfólio inicial de mais de 50
laboratórios e grupos de pesquisa em biotecnologia altamente qualificados, os quais darão suporte à geração
de produtos biotecnológicos inovadores e patentes
nos setores de produção de alimentos, saúde humana
e animal, cosméticos, engenharia, meio ambiente, biocombustíveis, biologia marinha, dentre outros.
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EDUARDO DO COUTO E SILVA

CTBE: UNIDADE EM CAMPINAS
DESENVOLVE PESQUISAS SOBRE BIOCOMBUSTÍVEL

O

Dirigente de laboratório que estuda soluções para produção de etanol
comenta gestão do MCTIC

Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia
do Bioetanol (CTBE) é componente do Centro Nacional
de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), vinculado
ao MCTIC, e promove pesquisa e inovação de alta complexidade, voltadas para a produção de energia, sobretudo a partir do etanol de cana-de-açúcar. O País produz
mais de 630 milhões de toneladas de cana, tem um sistema energético que se vale desse biocombustível e demanda pesquisas voltadas para o seu desenvolvimento.
Na breve entrevista a seguir, Eduardo do Couto e Silva,
diretor do CTBE, comenta sobre o papel da instituição
e sua relação com o Ministério e o Sistema Nacional de
Ciência e Tecnologia.

Como avalia a gestão do MCTIC encerrada em dezembro de 2018 no que tange a dois aspectos: o enfrentamento a restrições orçamentárias e a relação
com entidades vinculadas e institutos de pesquisa?
Os últimos anos foram difíceis para o Brasil em função da crise econômica que temos vivido, mas o País é
resiliente e detentor de riquezas, e acredito que o investimento em ciência e tecnologia é primordial para
que se melhore a qualidade de vida dos brasileiros e
para que o País alcance posição de destaque no cenário internacional. Houve grande empenho do MCTIC
em apoiar as instituições de pesquisa apesar das restrições orçamentárias.

Como se dá hoje a integração do CTBE com o Sistema Brasileiro de Ciência, Tecnologia e Inovação?
O etanol brasileiro é uma conquista de várias décadas e o CTBE tem ocupado papel relevante para o setor
sucroenergético desde a sua criação. Ao longo de 2018,
o CTBE passou por uma restruturação e tem buscado
aprofundar o conhecimento científico, assim como realizar projetos que o aproximem também do setor de biotecnologia industrial e das instituições de pesquisa que
atuam em biotecnologia e biologia de sistemas. O CTBE
é norteado pelo conceito de economia circular, que
agrega valor aos resíduos agroindustriais e reconhece o
importante papel do agronegócio para a economia do
País. O CTBE está buscando aumentar a sua atuação, em
parceria com atores relevantes, em uma agenda estratégica para o Brasil que usa a biodiversidade, a biomassa e a biotecnologia para produção de biocombustíveis
avançados, bioquímicos e biomateriais.

Como o Sr. avalia o impacto do acelerador de partículas Sirius, em processo de conclusão – e já com sua
primeira fase entregue em novembro de 2018 – para
a ciência brasileira? De que maneira pode contribuir
com pesquisas voltadas para a bioenergia e linhas de
pesquisa voltadas para combustíveis?
Atualmente se importa grande parte das enzimas
industriais responsáveis pela catálise de reações importantes em processos biotecnológicos usados para
produção de biocombustíveis, bioquímicos e biomateriais. O Sirius nos oferece uma oportunidade científica única de entender em nível atômico e molecular
o mecanismo de atuação dessas enzimas. Com isso esperamos também desenvolver tecnologias brasileiras
para aplicações industriais.
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No que tange ao Sirius, como o Sr. vê o encaminhamento dado pela gestão do Ministério da Ciência,
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Tecnologia, Inovações e Comunicações encerrada em
dezembro de 2018 com vistas à entrega do acelerador
de partículas?
Como mencionei, houve grande empenho do MCTIC
em apoiar as instituições de pesquisa apesar das restrições orçamentárias e o Sirius deu um passo importante
com a inauguração da sua primeira fase no final de 2018.
Como o Sr. situa hoje a discussão sobre bioenergia, combustíveis derivados de etanol por exemplo,
frente à realidade do mercado e à demanda por
combustíveis fósseis?
Espera-se uma demanda crescente para o etanol brasileiro motivado pela nova lei de incentivo à economia
de baixo carbono, como o RenovaBio, e também por potenciais demandas externas por biocombustíveis avançados, principalmente da Europa e da Ásia. Ainda há um
caminho longo a percorrer para se estabelecer rotas sustentáveis na substituição dos combustíveis fósseis e seus
derivados, e no fortalecimento da cadeia de produção
de biorrenováveis. Há também um potencial inexplorado na produção de eletricidade a partir da biomassa,
isto é, palha e bagaço da cana-de-açúcar, que, aliás, é
uma das melhores plataformas energéticas que existe.

O Brasil tem um papel de liderança em bioenergia e é
importante que as instituições de pesquisa, o setor sucroenergético e setor de biotecnologia continuem a se
desenvolver e recebam incentivo de políticas públicas.
Investimento em inovação é creditado como ferramenta primordial de desenvolvimento econômico.
Como avalia que pode ser amplificada a conscientização da sociedade e de agentes políticos nesse sentido?
A palavra inovação é utilizada de maneira, por vezes,
trivial, mas abarca grande complexidade. Inovação exige
atores qualificados com boa interlocução, financiamento adequado e um trabalho contínuo e de longo prazo.
Conscientizar a sociedade e os agentes políticos não é
simples porque os resultados são colhidos em prazos
longos. Todavia, é fundamental manter diálogo não só
por meio de eventos específicos de divulgação, mas
pela atuação da mídia, que tem papel importante na
comunicação do valor da inovação. Uma possibilidade
seria divulgar exemplos de inovações tecnológicas que
têm melhorado o dia a dia das pessoas para que paulatinamente se compreenda o papel do desenvolvimento
da ciência e tecnologia, e a importância da sua transferência para a sociedade.

Kassab em audiência pública da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado

FORMATADAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE

TELECOMUNICAÇÕES
A Secretaria de Telecomunicações unificou decretos
que tratam das políticas públicas do setor em um projeto que cria ambiente mais propício ao investimento
privado e sugere que ocorram para a banda larga em
áreas desatendidas. O material foi encaminhado pelo
MCTIC à Casa Civil da Presidência da República em
dezembro de 2018 e publicada em Decreto Presidencial (9.612/2018).
O material proposto à Presidência, que substitui o
Programa Nacional de Banda Larga, tem como foco
ampliar o acesso da população à internet, definindo
diretrizes, estratégias e mecanismos de monitoramento e acompanhamento pelo Poder Público. Foi
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construído a partir de consulta pública e diálogo com
a sociedade civil.
As diretrizes para a alocação de recursos públicos para
a banda larga são o “coração” deste decreto, que deve focar o investimento em redes de transporte de dados de
alta capacidade e de acesso à internet de banda larga fixa
e móvel. O investimento preferencial será em cidades,
vilas e aglomerados rurais que ainda não dispõem desse
tipo de infraestrutura. Serão priorizados municípios que
tenham maior número de habitantes e estejam menos
conectados, a maioria nas regiões Norte e Nordeste. O
objetivo é expandir a banda larga móvel para que todo o
País seja coberto com, no mínimo, tecnologia 3G.
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MODERNIZAÇÃO DA LEI GERAL
DE TELECOMUNICAÇÕES
Altamente impactado pelo avanço tecnológico, o
setor de telecomunicações demanda atualização constante e necessita, portanto, de suporte legal para evolução e desenvolvimento. O MCTIC participou das discussões para a elaboração do Projeto de Lei nº 79/16,
que transforma as concessões de telefonia fixa em autorizações. O atual Marco Legal está defasado e não
acompanhou a evolução tecnológica, e o País precisa
de sua atualização. De acordo com o projeto, em troca
de um sistema mais flexível, as operadoras passam a
ter compromissos de investimento – aperfeiçoando os

serviços levados ao consumidor e ampliando a qualidade e o alcance dos serviços de telecomunicações.
É um texto de extrema importância, que representa a
modernização do setor e permite um volume de investimentos de cerca de R$ 50 bilhões em infraestrutura
e ampliação do serviço de banda larga no País. O Ministério debateu intensamente o projeto, elaborou estudos técnicos em suporte à discussão no Parlamento,
reconhecendo a importância das contribuições e análises oferecidas pelos congressistas para a atualização
do marco de telecomunicações.
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Transmissão experimental de videoconferência em 5G, em 2017

CIDADES INTELIGENTES:
INCLUSÃO DIGITAL E TELECOMUNICAÇÕES
Nos últimos anos, o Governo Federal promoveu
diversas iniciativas para a inclusão digital, entre elas
a construção de cidades digitais, baseadas em infraestruturas públicas de telecomunicações, em geral
acompanhadas de ações de capacitação para o seu
uso e implantação de aplicativos nessas redes.
O Ministério implantou mais de 80 cidades digitais. A partir de 2016, ocorreram mudanças conceituais e o Programa Cidade Digital passou a se
chamar Cidades Inteligentes, agregando existência
de infraestrutura de telecomunicações no território, comunicação em rede, seja entre os órgãos de
governo, seja entre governo e sociedade, oferta de
serviços inteligentes para melhorar a qualidade de
vida nas cidades, criando assim ecossistemas propícios ao desenvolvimento de comunidades e pessoas e à sustentabilidade.
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A implementação de uma cidade inteligente traz consigo diversas possibilidades. Na educação, o acesso à
internet permite mudar o patamar de acesso à informação dos professores e dos alunos. Na saúde, a telemedicina possibilita a realização de consultas a distância, a
disponibilização de prontuários de pacientes e de resultados de exames pela internet, e a integração das unidades básicas de saúde com hospitais de grande porte. Na
segurança pública, permite o monitoramento por meio
de câmeras e radares de trânsito. Na gestão tributária e
financeira, é possível automatizar o processo de arrecadação de impostos e de prestação de contas.
O programa poderá se valer dos benefícios do Internet para Todos e do Satélite Geoestacionário de Defesa
e Comunicações Estratégicas: cidades poderão aderir a
essa linha de desenvolvimento digital com conexão por
meio do SGDC.
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PRIMEIRA TRANSMISSÃO
COM
A tecnologia 5G, um marco nas telecomunicações
brasileiras, está em desenvolvimento no mundo, com
previsão de definição de padrão em 2020. O Brasil passa a ter destaque nessa corrida pela tecnologia final a
ser disponibilizada ao público – agora o País acompanha, ao mesmo passo, o desenvolvimento das telecomunicações promovido em outros países.
As características do 5G são as seguintes: a velocidade de transmissão será 100 vezes maior do que a
do atual sistema, o 4G; ocorrerá a utilização da tecnologia de comunicação móvel em banda larga para
atendimento às áreas remotas e de baixa densidade

TECNOLOGIA 5G

populacional; haverá aumento do raio de cobertura
das redes móveis, dos 5 a 10 km atuais para 50 km; os
benefícios educacionais, sociais e econômicos serão
enormes; será possível aumentar a produtividade do
campo, com maior cobertura das rodovias; e permitirá
maior controle na telemedicina, por meio de drones e
robôs nas indústrias.
Em agosto de 2017, o MCTIC e o Instituto Nacional
de Telecomunicações (Inatel) fizeram uma demonstração da tecnologia com a transmissão de uma videoconferência em 5G, entre duas salas de conferência da pasta.
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DEMI GETSCHKO

C

DEMI GETSCHKO, DO NIC.BR:
“INTERNET PARA TODOS” É FUNDAMENTAL
Entidade que implementa projetos do Comitê Gestor
da Internet brasileira avalia ações do MCTIC

ompletou em 2019 trinta anos o domínio “.br”, que
registra as páginas na internet oriundas de atividades
e iniciativas no Brasil. A informação é do engenheiro
eletricista Demi Getschko, graduado, mestre e doutor
pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, e
um dos pioneiros da internet no Brasil.
Getschko é conselheiro do CGI.Br (Comitê Gestor da
Internet no Brasil), órgão multissetorial – que envolve
governo e sociedade civil, com a participação do MCTIC, e executa decisões e projetos relacionados à gestão da rede no País. É o diretor-presidente do Núcleo
de Informação e Coordenação do Ponto BR (o NIC.br),
com intensa participação em debates sobre o rumo da
internet no Brasil e no exterior.
Na entrevista a seguir, comenta brevemente sobre
ações do MCTIC e da gestão da internet brasileira, e
ações como o Programa Internet para Todos.
Qual hoje o papel do CGI e do NIC.br, e que mudanças avalia que o ambiente da rede no País e dessas
entidades vivenciou nos últimos anos?
O NIC.br é entidade que consubstancia o Registro.br,
responsável pelo domínio “.br”, que acaba de comple-

tar 30 anos de profícua existência. O CGI.br, criado em
1995 e reformulado em 2003, é um órgão multissetorial que, além de responder pela política de gestão do
.br, toma ações em prol da internet no Brasil. Tem sido
considerado um modelo internacional de governança,
tanto pela sua configuração multissetorial como pela
orientação que fornece ao desenvolvimento da internet no País. A simbiose CGI-NIC, valendo-se dos recursos privados gerados pelos registros de domínios sob o
.br, tornou possível uma atuação marcante.
Na área internacional, por exemplo, pode-se citar a
realização de dois encontros da ICANN (Corporação da
Internet para Atribuição de Nomes e Números) no País,
em São Paulo e no Rio de Janeiro, e de dois IGF (Internet Governance Fórum), no Rio de Janeiro e em João
Pessoa, fazendo do Brasil o único país a ter sediado o
IGF por duas vezes.
O “Decálogo para a Internet no Brasil”, promulgado
em consenso pelo CGI após sólidos debates, foi apresentado ao mundo no IGF de Vilna (Lituânia) e recebido
com entusiasmo pelos presentes. O encontro NetMundial, realizado em 2014 e marcado pela assinatura do
Marco Civil da Internet, foi evento único no mundo e

gerou dois documentos de orientação subscritos pelos cerca de mil presentes (de cerca de 100 países). O
CGI, que se reúne regularmente a cada mês e toma suas
decisões por consenso, tem gerado uma série de recomendações, na forma de resoluções, visando ao bom
desenvolvimento da rede no País.
Tecnicamente, o Registro.br tem tido um funcionamento impecável, com servidores alocados também na
Ásia (Coreia do Sul), na Europa (Alemanha) e nos Estados Unidos. O .br é o sétimo domínio de país com
mais registros, e o terceiro, mundialmente, com mais
máquinas e dispositivos encontrados sob ele.
Houve um grande debate em período recente relacionado à lei de proteção de dados e à governança
deste tema. Qual sua opinião, de uma forma geral? E
como avalia o encaminhamento dado pelo MCTIC na
gestão encerrada em dezembro?
Sim. Após o Marco Civil, o próximo passo era ter uma
lei de proteção de dados pessoais. O CGI-NIC há mais
de 10 anos realizava seminários anuais sobre o tema e é
com muita alegria que vimos a lei ser promulgada. Pessoalmente, com muito orgulho, compareci à assinatura
da Lei de Proteção de Dados, em 2018.
Tema de relevo para o setor é a Internet das Coisas e reorienta o uso da rede a cada dia. Como vê,
de uma forma geral, sob esse prisma, o futuro da
internet no Brasil?
Internet das Coisas representa futuro promissor para
uma maior inclusão do Brasil neste segmento econômico. Especialmente por suas dimensões: o uso de conectividade e de inteligência nas operações de sensores
e equipamentos distribuídos (como é, por exemplo, o
caso do agronegócio) será uma ferramenta fundamental para a competitividade e a eficiência nesta área.
Trata-se de um segmento que precisará lançar mão de
diversas tecnologias, desde 5G, a redes amplas, mas
com baixo consumo de energia, passando por WiFi,
Bluetooth etc.
No âmbito do CGI e do NIC.br, que leitura faz das
ações empreendidas pela gestão do MCTIC que se desenvolveu entre 2016 e 2018?
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Pessoalmente avalio de muita importância as iniciativas que busquem a inclusão da maior quantidade
possível de brasileiros na rede, passando pelas conexões de escolas, bibliotecas e outras instituições públicas. O NIC foi muito bem-sucedido no estabelecimento de Pontos de Troca de Tráfego Internet (PTT,
ou IX-Internet Exchange), chegando ao quarto lugar
mundial nesta área. Também muito importante é o
trabalho de estatísticas e métricas da internet, desde
as referentes ao acesso domiciliar e empresarial, passando por escolas, acesso de crianças, cultura e saúde.
Nesta atividade, o envolvimento do NIC (via Cetic, o
Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento
da Sociedade da Informação) ganhou reconhecimento mundial, a ponto de o Cetic ser considerado centro
regional Unesco na área de estatísticas, gerando treinamento para outros países, especialmente os latino-americanos e os de língua portuguesa.
Projeto priorizado pela gestão foi o “Internet para
Todos”, com o Satélite Geoestacionário, que deverá
levar acesso à banda larga a todo o País. Que importância tem esse instrumento para o Brasil?
“Internet para Todos” é iniciativa crítica para se criar
a possibilidade do acesso à internet aos brasileiros de
regiões distantes. Para isso, a conjugação de infraestrutura terrestre com fibra óptica disponível, mais os
recursos satelitais para onde fica muito difícil passar
fibra, é muito importante. Conectar os brasileiros é
dar-lhes oportunidades mais niveladas de participar
do mundo atual.

FÁBRICA DE SEMICONDUTORES

QUALCOMM NO BRASIL
ESTÍMULO À INSTALAÇÃO DE

DATA CENTERS
A gestão construiu as bases para um projeto de lei
para estimular a implementação dos data centers
no Brasil, apostando em um segmento com grande
potencial de desenvolvimento no País. Trata-se de
um conjunto de incentivos que poderiam ser ado-
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tados para a chegada dos data centers. Alinhada a
outros temas, como o desenvolvimento do setor de
Internet das Coisas, essa proposta pode alavancar
o desenvolvimento tecnológico e a geração de emprego no País.
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Fruto de viagem oficial de comitiva ministerial à Espanha para participação no World Mobile Congress, maior
evento mundial do setor de telecomunicações, em 2017,
houve assinatura de acordo com a multinacional Qualcomm para instalação de unidade no Brasil, no Estado
de São Paulo.
O MCTIC, o então Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Agência Paulista

de Promoção de Investimentos (Investe SP) assinaram
memorando de entendimento para criação de uma joint
venture entre as empresas Qualcomm Incorporated e
Advanced Semiconductor Engineering (ASE) para a construção de uma fábrica de chip de alta integração, denominada Advanced Cellular SiP (AcSIP). O acordo prevê
US$ 200 milhões em investimentos no prazo de quatro
anos. A fábrica será instalada na região de Campinas (SP)
e resultará na geração de 1.200 empregos.
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CABO SUBMARINO
ENTRE BRASIL E EUROPA

TELECENTROS: LANÇADO PROGRAMA PARA
AGENTES DE INCLUSÃO DIGITAL
Telecentros são locais de acesso público e gratuito à
internet e às ferramentas de tecnologia de informação
e comunicação, com computadores conectados à internet, disponíveis para diversos usos, particularmente iniciativas de formação e capacitação.
O objetivo do telecentro é promover o desenvolvimento social e econômico das comunidades atendidas,

reduzindo a exclusão social e criando oportunidade de
inclusão digital aos cidadãos. Em junho de 2017, foi lançado o Programa Nacional de Agentes de Inclusão Digital (PNAID), que tem por objetivo formar jovens para
atuar nos telecentros, ao mesmo tempo em que se formam em cursos voltados para as áreas de TIC e para desenvolvimento de projetos locais.

A implementação do cabo submarino Brasil-Europa
é um projeto que teve estudos adiantados na gestão
Kassab no MCTIC.
A iniciativa conjunta de Brasil e Espanha para o tráfego de dados entre os dois continentes poderá ampliar as possibilidades de comunicação. A previsão
é para a construção de 10 mil quilômetros de cabo
submarino de fibra óptica de alta velocidade entre os
dois países.
O projeto EllaLink ligará diretamente Fortaleza e
São Paulo a Madri e também a Lisboa, em Portugal.
A iniciativa terá capacidade total de 72 terabits por
segundo (Tbps). A rede já possui estações em Praia

216

GESTÃO MCTIC 2016 - 2018

Grande (SP), Fortaleza (CE) e na cidade portuguesa
de Sines. A conexão chegará por via terrestre, em um
anel protegido por fibra óptica, a data centers de São
Paulo e das duas capitais ibéricas. A infraestrutura
poderá ainda se conectar, em seu caminho oceânico,
aos arquipélagos das Canárias, da Madeira e de Cabo
Verde.
Um dos objetivos do projeto é servir às comunidades de pesquisa da América Latina e da Europa. Atualmente, nove cabos submarinos ligam o Brasil a outros
países: sete direcionados para os Estados Unidos e
apenas dois para a Europa – ainda assim tecnologicamente superados e com menor capacidade.
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ANDRÉ BORGES

“INTERNET PARA TODOS” E DIRETRIZES
PARA EXPANSÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES

O

Secretário responsável pelo setor no MCTIC
destaca ações empreendidas pela gestão

setor de telecomunicações é um dos mais
dinâmicos da economia brasileira. Emprega cerca de 500
mil pessoas, tem receita da ordem de 3,6% do Produto Interno Bruto e, desde a quebra do monopólio dos serviços
de telefonia, em 1997, já recebeu investimento da ordem
de R$ 467 bilhões na expansão dos serviços, segundo dados das operadoras. O Brasil tem hoje mais de 230 milhões de acessos celulares, segundo a Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel) e crescente demanda pela
expansão da banda larga, levando conectividade, inclusão digital e ampliação das possibilidades derivadas do
acesso à rede para o desenvolvimento da economia.
Com a fusão das áreas de Comunicações e Ciência e
Tecnologia, o MCTIC assumiu o papel de desenvolver
políticas públicas para orientar um setor essencial para
o Brasil. Na entrevista a seguir, o advogado André Müller
Borges, especializado em telecomunicações e regulação,
ex-secretário de Telecomunicações do MCTIC, comenta
aspectos relacionados ao Programa Internet para Todos,
para levar o acesso a banda larga a todo o território nacional por meio do Satélite Geoestacionário de Defesa
e Comunicações, e a atualização das leis que se referem
ao segmento, entre outros aspectos.

Como enxerga evolução do País em termos de inclusão digital e que políticas estão sendo adotadas
neste sentido?
Sob um governo de recuperação fiscal, de recuperação econômica e orçamentária, significa que tivemos
que trabalhar em um contexto adverso à utilização de financiamento para realizar políticas públicas. Diante deste cenário, nossa preocupação maior foi realizar todas
as iniciativas que pudessem incentivar o investimento e,
portanto, a expansão do setor e da qualidade dos serviços, mesmo com a escassez de recursos públicos. Um
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primeiro aspecto nesse sentido está na revisão legal do
marco do setor de telecomunicações, ora sendo concluída pelo Senado, com as discussões do Projeto de Lei da
Câmara 79/2016, para o qual a Secretaria e o Ministério
deram todo o suporte técnico.
Da mesma forma, revisamos toda a regulamentação
infralegal, no sentido de atualizar as normas conexas ao
Marco Legal e eliminar o que ficou obsoleto, ultrapassado. Também identificamos o universo de investimentos
necessários à universalização das telecomunicações e
à inclusão digital da população, as prioridades que os
diferentes nichos de telecomunicações no Brasil devem
ter, assim como as fontes de financiamento.
Nesse contexto, formalizamos os nossos programas de
inclusão social. A universalização dos serviços de telecomunicações, universalização da banda larga, representa
um grande projeto de inclusão social para levar a tecnologia digital a todas as populações do País que hoje não
estão atendidas. O grande projeto deste governo é o Internet para Todos, com o Satélite Geoestacionário, que
agora está começando a entrar em velocidade de cruzeiro. Tem a capacidade de e já está levando conectividade
de qualidade, que permite a plena fruição de aplicações
e serviços de internet a todos os rincões do País
De uma forma geral então é isto: o Governo teve
restrições orçamentárias, e se tentou destravar
investimentos?
Sim, a Secretaria de Telecomunicações (Setel) e o Ministério buscaram criar as condições para que o setor
privado invista, assim como incentivar fontes de financiamento alternativas, como os TACs (Termos de Ajustamento de Conduta), que, dentre outras coisas, preveem
a realização de investimentos em infraestrutura no lugar
do pagamento de multas. As políticas públicas vão dan-

GESTÃO MCTIC 2016 - 2018

do maior segurança para que o setor privado promova
os investimentos. O SGDC, no entanto, representou uma
expressiva exceção a essa situação, pois aportamos recursos vultosos para viabilizar o seu lançamento, assim
como para instalar toda infraestrutura terrestre para sua
operação e serviços de comunicação. Quanto ao decreto de políticas, ressalto que a conectividade em banda
larga, sua expansão, universalização e desenvolvimento,
passa a ocupar o centro da estratégia em lugar do superado serviço fixo de voz.
Quais foram as políticas desenvolvidas?
O Brasil terá um novo Plano Nacional de Conectividade, que estará fundamentado no conjunto de políticas
de telecomunicações que recém-revisamos. Essas políticas foram objeto de um decreto presidencial publicado
neste mês de dezembro (18/12/18). Todos os decretos
que regulamentam o setor foram considerados, revisados e atualizados, com a ratificação de algumas das
diretrizes existentes e o estabelecimento de novas, que
devem ser buscadas. Identificamos a necessidade de investimentos para a cobertura nacional de conectividade, assim como a priorização que deve dada para a sua
realização. Também formalizamos programas de inclusão que permitem acesso alternativo à banda larga ou
elevam a prioridade de um local.
De uma forma geral, o que expressam essas políticas?
Políticas estabelecendo necessidades e prioridades
de investimento para o País, independentemente da disponibilidade de recursos orçamentários, cuja falta estaria amarrando um plano de ação, por exemplo. Dada a
característica deste setor, necessidade de expansão e
escassez de recursos públicos, foi melhor a construção
desta forma, como políticas, não como plano. São programas de inclusão digital permanentes, definidos em
diretrizes. Por exemplo: como precisa ser feita a conectividade? Toda sede municipal tem que ter uma rede de
transporte que permita fazer banda larga. Outro: todas
as sedes municipais têm que ter uma rede local de banda larga com tecnologia 4G, pelo menos. Todo distrito
populoso também tem que ter atendimento, pelo menos de 3G. Setores censitários carentes de infraestrutura
em grandes centros também devem ser atendidos por
rede fixa de banda larga.

Estamos em 2018 e o País ter isso apenas agora chama até a atenção...
Não é, claro, a primeira vez que isso existe. Tivemos o
PBLE, Programa de Banda Larga nas Escolas, que foi revisado. Depois o PNBL, Plano Nacional de Banda Larga, em
2010. Depois, o Programa Brasil Inteligente, que se preocupa com o efetivo uso da conectividade nas escolas. O
que estamos fazendo é atualizando o que deve ser feito,
de forma abrangente, duradoura e realista... As proposições anteriores eram algo como “você deve conectar
todas as escolas com conexão de 1 megabyte. Depois 2.
Deveria ter uma oferta de 1 Mega a R$35,00 para todas as
residências”. Isso é algo que em pouco tempo fica ultrapassado em termos tecnológicos e não necessariamente
apresenta o resultado esperado. Porque, por exemplo,
várias residências, mesmo tendo o acesso à conexão, não
vão pedir porque não têm condição de sustentá-la ou
não têm capacidade/condição de fazer uso da conexão.
Separamos os projetos de infraestrutura da sua tecnologia assim como de sua finalidade. Dissociamos a
política de expansão da infraestrutura das finalidades
das políticas desenvolvidas por outros ministérios, embora aquela possa complementar e influenciar as últimas, como no caso das conexões providas para serviços
de saúde, educação, segurança etc. Tudo isso é muito
importante, mas, do ponto de vista operacional e orçamentário, cada um deve executar a sua política, embora
possa ou deva fazê-lo de forma coordenada com os demais ministérios.

ANDRÉ BORGES
Avançando um pouco na questão de financiamento da expansão do setor de telecomunicações, que
legado essa gestão deixa?
Com esse objetivo, estamos deixando como legado estudo e planejamento voltados para a revisão do
Fust (Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações). Nas novas políticas, identificamos
várias fontes de financiamento possíveis, como TACs
(Termos de Ajustamento de Conduta), firmados entre
as operadoras de telecomunicações e a Anatel para o
cumprimento de obrigações nos contratos dos serviços, preço por outorgas dos serviços, saldos regulatórios, verba orçamentária e o Fust.
Diferentemente de outros fundos governamentais e
por força de um escopo reduzido e defasado, o Fust
não permite nenhuma utilização, mesmo que não
houvesse contingenciamento de recursos pelo Governo Federal. Evidentemente, isso precisa ser corrigido,
sendo que o objetivo do fundo deve ser o de universalizar a infraestrutura e o uso da conectividade em
lugar da universalização de serviços de telecomunicações prestados em regime público (apenas o STFC,
Serviço de Telefonia Fixa Comutado, concedido). O
Fust seria a maior fonte de financiamento de universalização e inclusão digital. Além disso, os preços de
adaptação das concessões de STFC para autorizações,
conforme o previsto no PLC 79/16, se aprovado, representariam outra relevante fonte de financiamento. Assim, a atualização do Marco Legal trará as bases
para bilhões em investimentos, a expansão da banda
larga, e tornará melhores as condições para o futuro
do desenvolvimento do setor, como ali adiante, com
a tecnologia 5G.
As políticas também dão diretrizes para o setor, que
influenciam a regulamentação pela Anatel. Apontamos que, como existe no setor uma competição bastante grande, inclusive por parte de empresas não reguladas, a Anatel deveria fazer uma revisão de toda
sua regulamentação para diminuir a onerosidade regulatória, com base em análises de impacto regulatório. Isso sem futurologia: observando o que ocorreu
no passado, avaliando e corrigindo. Esse é um grande
e relevante desafio para a Anatel.
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Grande política pública com envolvimento da Setel
é o Programa Internet para Todos?
O Programa Internet para Todos e o Gesac (Programa
de Governo Eletrônico que conecta postos de fronteira,
alfandegários, escolas, postos de saúdes e localidades
remotas, não servidos por redes terrestres) são ações
executivas, voltadas a levar conectividade a todos os
rincões do País. A arrumação “da casa”, do ponto de vista de revisão legal e infralegal é muito importante, mas,
em termos de impacto, a curto prazo, para a população,
o usuário final, o Internet para Todos é o grande programa. Representa a possibilidade de as populações e
serviços em localidades remotas efetivamente receberem o serviço de banda larga de qualidade, permitindo
todos os usos correntes da internet. Uma conexão de
1 MBPS compartilhada, que era o padrão anteriormente contratado para o Gesac, oferece ao usuário a percepção de uma internet discada. É uma conexão muito
lenta, com muita dificuldade de navegação, tornando o
recebimento de fotos difícil e o de vídeos, impossível.
A conexão do Internet para Todos é de qualidade para
todos os usos, em qualquer local do País. Estimamos 40
mil localidades interessadas no serviço.
De que forma o Sr. vê a construção e a efetivação da
grande prioridade pela gestão – e como se efetivou o
Programa Internet para Todos do ponto de vista prático?
Acho que o ministro Kassab fez um excelente trabalho
ao priorizar uma iniciativa de grande impacto. A promoção que fez é muito importante porque desperta interesse e dá respaldo ao sucesso da iniciativa. O Programa
Internet para Todos está começando sua implementação, será muito efetivo, com mais de 4 mil municípios
já inscritos em todo o País, e só não teve início antes
porque tivemos questionamentos que já foram sanados. Questões levantadas e devidamente superadas, por
exemplo, na justiça e no Tribunal de Contas da União.
A entrega do satélite e o Internet para Todos foi um
dos grandes desafios, do ponto de vista de recursos orçamentários...
O que devemos pontuar como grande conquista deste
governo é que, apesar da grande dificuldade enfrentada
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do ponto de vista orçamentário, concluiu-se o investimento, se fez acontecer o lançamento do SGDC e se
está viabilizando um serviço enorme para o Brasil. Isso é
uma grande conquista. É muito fácil fazer as coisas quando há dinheiro. Quando há poucos recursos, fazer algo
desse porte é um trabalho hercúleo.
Que outros programas ou ações da SETEL podem
ser destacados?
Além de implementar o Internet para Todos, de encaminhar a revisão do marco legal e de revisar e consolidar
toda a regulamentação do setor, aperfeiçoamos e demos
continuidade a outros programas. Por exemplo, o Departamento de Inclusão Digital, que era uma secretaria no
extinto Ministério das Comunicações, continuou desenvolvendo seus projetos, dispondo até de mais verbas orçamentárias. Um deles é o projeto Cidades Inteligentes, que
prevê uma rede de fibra conectando os principais prédios
municipais, oferecendo aplicação de Governo Eletrônico.
Aprimoramos a estrutura do projeto, incluindo sempre
a parceria com um operador de telecomunicações. Não
se pode deixar um município operando uma rede de telecom porque a Prefeitura não é, por sua natureza, apta
a fazê-lo, e a chance de um hiato (interrupção) é muito
grande. O modelo está pronto e pode ser multiplicado
por meio de emendas parlamentares. Há uma modelagem pronta para isso. Hoje está sendo implementado em
cerca de 340 cidades, com conexão e com serviços públicos digitais. Cerca da metade já está em operação.
Também modelamos a sugestão de um regime especial voltado ao estímulo à instalação e operação de
data centers no Brasil, que possui demanda por esse
estímulo e pode se valer dessa iniciativa no futuro, havendo uma fonte de custeio para tanto. O projeto está
plenamente desenvolvido.
Trabalhamos ainda na defesa da isenção do Fistel (Fundo de Fiscalização das Telecomunicações) para dispositivos relacionados à Internet das Coisas, que é algo que já
começa a ditar os rumos do desenvolvimento tecnológico. Isso é fundamental, pois há possibilidade de estarmos
inviabilizando tal desenvolvimento. Propomos também a
criação de um fundo garantidor para provedores regionais
de internet, responsáveis pelo grosso do crescimento da

banda larga fixa nos últimos anos. Eles não conseguem
aproveitar as linhas de crédito existentes, pois não têm
patrimônio para garantir os empréstimos. Faltou orçamento para isso.
O Sr. acompanha esse setor há bom tempo. Como
qualifica a gestão do ponto de vista de alguém que conhece telecomunicações?
Atuo no setor de telecomunicações desde 1998, por
muito tempo na iniciativa privada, como executivo jurídico, regulatório e institucional, e também como consultor,
e agora no Governo, contribuindo com a proposição de
políticas públicas. Entendo que a gestão, mesmo com as
amarras impostas pelas restrições orçamentárias, pautou-se pelo diálogo com o setor, com a sociedade, e, como já
mencionei, deixa uma série de caminhos para o aperfeiçoamento do setor, além dessa entrega muito importante, o
satélite, o Internet para Todos e também toda a discussão
de legislação e revisão da regulamentação que fizemos.
Preparamos um regime especial de estímulo a data
centers, a proposta de um fundo garantidor para provedores regionais; propusemos a prorrogação do REPNBL
(Regime Especial de Tributação do Programa Nacional
de Banda Larga) para implementação de redes de telecomunicações, sob diversas formas; fizemos o regulamento de isenção de Fistel para V-Sat (modalidade de
telecomunicações com pequenas antenas); apoiamos
proposta de isenção de Fistel para equipamentos de
IoT e a equiparação de Fistel entre SMP (serviço móvel
pessoal) e V-Sat. Apoiamos todas as iniciativas para promoção da adequação dos municípios à Lei das Antenas.
Enfim, atacamos todas as frentes importantes para o
desenvolvimento do setor. Mesmo aquilo que não foi
concretizado fica como legado, como material para proposições futuras, para um momento em que o País e o
Governo tiverem condição para fazer reflexão do ponto
de vista orçamentário.
A transformação digital mudará completamente o
Brasil: o governo, a economia e a sociedade. Não só
aperfeiçoará a produção econômica, o desenvolvimento econômico e tecnológico, como também permitirá
processos e serviços novos. O País deve manter isso no
seu radar, com os instrumentos adequados.
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LEONARDO EULER

BRASIL PASSA POR REVOLUÇÃO

J

SILENCIOSA, DIZ PRESIDENTE DA ANATEL
Morais, nome proposto por Kassab, funcionário de carreira
e primeiro dirigente do órgão

á há alguns anos, a internet é foco principal do
setor de telecomunicações em todo o mundo e no Brasil não é diferente. Com inúmeras ações empreendidas
pelo MCTIC, como o Plano Nacional de Internet das
Coisas, a atualização das políticas de telecomunicações
e outras iniciativas, a gestão de Gilberto Kassab buscou
dar resposta ao desafio de permitir ao País se preparar
para a “revolução digital silenciosa” – rápido avanço das
tecnologias que a rede proporciona à economia, ao desenvolvimento e à qualidade de vida.
Para implantar uma política nacional de telecomunicações e regular o setor, o Governo Federal conta também
com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel),
que tem à sua frente Leonardo Euler de Morais, primeiro
presidente a sair das fileiras de servidores da agência.
Formado em Ciências Econômicas, mestre em Economia, Euler afirma que o acesso à internet é essencial para
o exercício da cidadania. Nesse sentido, é imperativo
democratizar o acesso aos serviços de telecomunicações a preços acessíveis, o que possibilita que todos os
cidadãos brasileiros efetivamente exerçam seus direitos
na sociedade da informação.
Para Morais, a banda larga deve estar no centro da
política pública. Com base nesse pensamento, o presidente da Anatel elogiou a gestão de Gilberto Kassab no
MCTIC, especialmente nas ações que incentivaram a democratização da internet, levando conectividade a todos os cantos do País e mencionou o Programa Internet
para Todos como “importantíssimo” para os brasileiros.
Para ele, o Brasil vive hoje a “revolução digital silenciosa”,
transformando a vida de comunidades nos mais distantes rincões do País e que se consolidará com a entrada
do 5G em meados de 2020.
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Outra ação de Kassab destacada em entrevista foi a
migração da TV analógica para a TV digital, que se tornou case mundial devido ao seu sucesso.
O então ministro Gilberto Kassab participou da primeira transmissão de internet 5G com tecnologia nacional. O Brasil já está preparado para a chegada do 5G?
O ecossistema do 5G ainda não está consolidado. Esse
aspecto é fundamental para um ingresso tempestivo.
Acredito que isso se dará em meados de 2020, momento
que estimamos para a licitação de direito de uso dos blocos da faixa de 3,5 GHz, que será a porta de entrada do 5G.
O ministro Kassab foi um dos principais articuladores para que o Satélite SGDC fosse lançado ao espaço
para permitir que o brasileiro tenha conectividade em
alta velocidade. O poder público tem que manter essa
política satelital com satélites próprios?
Esse assunto é uma decisão de governo. Na condição
de regulador do mercado de telecomunicações, não
cabe mais comentários...
Qual a sua opinião sobre o Programa Internet para
Todos lançado pelo ministro Kassab para levar internet banda larga a todos os cantos do País?
É reveladora a compreensão de que a banda larga deve
estar no centro da política pública. Não há inclusão social dissociada de inclusão digital.
O que o governo e/ou a Anatel deve fazer para o
País atrair mais recursos e promover a expansão da
banda larga em áreas de menor atratividade econômica e financeira?
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A Anatel tem algumas alternativas que não dependem
de mudança do marco legal. São elas: uso de instrumentos como o TAC (Termo de Ajustamento de Conduta);
sanções mais rígidas; foco em obrigações nas licitações
de direito de uso de radiofrequência, entre outras. O
MCTIC e a ANATEL têm um papel fundamental de interação com o Parlamento e o Governo Federal para
que possamos revisar a Lei Geral de Telecomunicações
(LGT), para que permita a adaptação dos instrumentos
de concessão para autorização, a Lei do Fust, que destrave e permita a sua aplicação em serviços de telecom
prestados em regime privado, a Lei do Fistel (Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações), de forma que não
incida no ecossistema da Internet das Coisas, e diminuir o valor do Fistel aplicado às VSats, o que importará um estímulo fundamental para banda larga satelital
sem que haja perda arrecadatória, além de propiciar
ganhos de penetração da banda larga, tanto nas áreas
mais remotas quanto nas periferias dos grandes centros
urbanos, que não têm uma infraestrutura de telecomunicações adequada.
Como o Sr. classifica a gestão de Gilberto Kassab à
frente do MCTIC?
Extremamente exitosa. Foram muitos os avanços: o
switch-off da televisão analógica (processo de desliga-

mento do sinal analógico e progressiva implementação
da TV digital); avanços significativos na área de radiodifusão; movimentos importantes para destravar o PL
3.453/2015 (protocolado no Senado Federal 79/2016,
marco legal do setor de telecomunicações, que permite
a sua atualização) e que representa a principal reforma
microeconômica do setor de telecomunicações desde a
sua desestatização.
Uma das ações marcantes da gestão do Kassab
foi a migração da TV analógica para a TV digital.
O sucesso desse trabalho virou case mundial e a A
Anatel teve um papel também muito importante.
Na sua opinião, quais os fatores que levaram a esse
sucesso?
O sucesso deveu-se, fundamentalmente, ao trabalho de planejamento e da estreita relação entre
a Anatel e o então Ministério das Comunicações. A
licitação ocorreu em 2014 e havia grande descrença
por parte de diferentes atores acerca do processo.
A Anatel apostou na EAD, no modelo do Edital e no
momento da licitação. Isso foi fundamental. As administrações posteriores, principalmente o ministro
Gilberto Kassab, souberam compreender a importância dessa política pública e deram continuidade
ao que fora planejado.

LEONARDO EULER
Como o sr. qualifica os serviços de telecomunicações
no Brasil?
O Brasil possui um dos maiores mercados de telecomunicações do mundo. São mais de 234,3 milhões de
acessos móveis, sendo mais da metade de tecnologia
de quarta geração, o LTE (Long Term Evolution), 38,8 milhões de linhas fixas, mais de 30 milhões de conexões
banda larga e 17,8 milhões de acessos de TV por assinatura. Para além dos consumidores dos serviços, os diversos
setores produtivos de nossa economia anseiam por um
suporte mais completo e robusto de serviços e soluções
de conectividade, que potencializem a transformação
digital do agronegócio, da indústria e de outros setores
da economia, para maior produtividade e eficiência na
execução de suas atividades.
Para o Poder Público, a conectividade é insumo indispensável para a prestação de serviços de Governo
Eletrônico e, com isso, garantir o exercício da cidadania
plena de forma ainda mais próxima e eficiente aos cidadãos. Nessa mesma toada, as telecomunicações são
essenciais para a segurança pública, a proteção e a defesa civil, principalmente em situações de emergência,
desastre e calamidade pública, bem como a preservação
de nossas riquezas e da soberania nacional.
Outrossim, os prestadores de menor porte têm desempenhado um importante papel na expansão e interiorização das redes de telecomunicações, levando o
acesso à banda larga a locais distantes e transformando
a vida dessas comunidades numa verdadeira revolução
digital silenciosa que ocorre nos rincões do nosso Brasil.
O Sr. é a favor da franquia em pacotes de banda larga? Por quê?
Trata-se de um tema que ganhou atenção da opinião pública, sendo observada forte reação de consumidores e de outros agentes, como OAB (Ordem dos
Advogados do Brasil), sociedade civil organizada e do
próprio Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.
A intensidade das reações é absolutamente coerente
com a importância que a internet tem na vida dos cidadãos e reforça a visão, já consagrada no Marco Civil,
de que o acesso à internet é essencial para o exercício
da cidadania. Nenhuma decisão da Agência pode des-
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privilegiar a importância que a banda larga tem para o
desenvolvimento econômico do País. Por isso, um dos
principais vetores desse debate deve ser a preservação
dos direitos do consumidor.
Nesse sentido, vale lembrar que tanto a legislação
setorial como o Código de Defesa do Consumidor têm
por premissas a transparência e a harmonia nas relações de consumo. O receio social é legítimo, ainda
mais considerando que a questão da cobrança continua sendo um dos pontos de maior reclamação dos
consumidores junto à Anatel (cerca de 30%). A franquia
pode impor um fardo cognitivo ao consumidor à medida que, pela tecnicidade do serviço prestado (a própria
terminologia empregada, qual seja, bits e bytes; compactação de dados; pacotes; resoluções de qualidade),
não há conhecimento do perfil de uso e do volume de
dados requerido por determinadas aplicações. Considero que foi correta a decisão do Conselho Diretor
da Anatel quando avocou o processo para si a fim de
melhor avaliar a questão e proibiu, por tempo indeterminado, a implementação de limitações, ainda que já
estivessem previstas contratualmente, até a decisão
final pelo colegiado, órgão máximo da Agência.
A avaliação da questão está sob a relatoria do conselheiro Otávio Luiz, salvo melhor juízo. Tomando o
necessário cuidado para não antecipar posicionamentos sobre questões que eventualmente possam vir a ser
objeto de decisão no Conselho Diretor, entendo que é
preciso conciliar e garantir a preservação dos direitos
e das opções de escolha do consumidor e disponibilidade de oferta com preços justos e razoáveis. Tudo
isso sem prejudicar a formatação de um mercado com
alternativas competitivas e de um ambiente favorável
à inovação.
O Projeto de Lei 79/16, que muda regras de telecomunicações no País, está há algum tempo no Senado
para aprovação. Quais os benefícios aos brasileiros as
propostas contidas no PL vão trazer?
Definir o Projeto de Lei nº 79/2016 pelo que não o
representa prejudica a compreensão sobre a importância da reforma microeconômica contida na proposta
legislativa. Em certa medida, isso se deve pelo desco-
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nhecimento tanto do seu teor quanto dos potenciais
benefícios à massificação da internet em banda larga,
em especial nas áreas menos providas de infraestrutura
de telecomunicações em nosso País. Não custa lembrar
que em mais de 2 mil municípios (maioria nas regiões
Norte e Nordeste) não há infraestrutura de suporte à
internet fixa de alta capacidade, enquanto que 2,2 mil
cidades não dispõem de rede móvel de banda larga. É
de se esperar, portanto, que as políticas públicas setoriais foquem na implantação de infraestrutura para
massificar o acesso e reduzir a desigualdade digital.
É nesse contexto que se insere a aprovação do PL
79/2016. Trata-se de uma solução legislativa que permitirá ao Brasil superar entraves que o atual marco – as
concessões da telefonia fixa – representa aos investimentos necessários para a modernização da infraestrutura de telecomunicações do País. Quando editada
a Lei Geral de Telecomunicações, em 1997, a principal
preocupação era a universalização da telefonia fixa
individual e os terminais de uso público (conhecidos
como “orelhões”). Transcorridos quase 20 anos da desestatização do setor, a evolução da tecnologia e do
mercado alterou radicalmente o panorama setorial e
as prioridades das políticas públicas.
Em apertada síntese, a aprovação do PL abre caminho
para a adaptação dos instrumentos de concessão do
serviço de telefonia fixa para o regime de autorização,
condicionada à observância de alguns requisitos, entre
eles a manutenção da prestação do serviço adaptado
e a assunção de compromissos de investimentos prioritariamente na implantação da infraestrutura necessária à massificação da banda larga. Tais investimentos
serão prioritariamente direcionados para as áreas menos providas desta infraestrutura em decorrência de
baixa atratividade econômico-financeira. O quantum a
ser investido pelas concessionárias que optarem pela
adaptação será calculado com base na diferença entre
o valor esperado com a exploração do serviço em regime de autorização e em concessão.
Assim, todo o benefício advindo da alteração do regime jurídico será revertido para a sociedade na forma
de execução de projetos de investimentos, os quais
certamente não seriam realizados pelo mercado sem a

alteração prevista na proposta legislativa. Descabidos,
portanto, os argumentos que apontam eventual lesividade ao patrimônio e ao interesse coletivo. Cabe destacar que tanto a metodologia utilizada para o cômputo do saldo quanto seus resultados serão auditados
pelo Tribunal de Contas da União. Além disso, o PL prevê garantias financeiras a serem apresentadas para assegurar o fiel cumprimento das obrigações em contrapartida, inclusive com a possibilidade de sua execução
por terceiros. Não menos relevante que a construção
legislativa é o tempo de sua aprovação.
O valor econômico a ser calculado é diretamente
proporcional à janela temporal dos contratos de concessão. Ou seja, à medida que o termo final da concessão se aproxima, menor o saldo. Em outras palavras,
a contrapartida pela adaptação da outorga, para os
projetos de ampliação e de modernização da infraestrutura de telecomunicações. A aprovação do PL será
o passo inicial para a construção de um cenário de ampliação do acesso à banda larga, com efeitos no crescimento de outros mercados e da economia de estados e
municípios. Que se realize a discussão necessária para
a apreciação do mérito da proposta legislativa, sem
maniqueísmos e com a sobriedade requerida para um
debate qualificado em prol do interesse público.
Como o Sr. viu a atuação do MCTIC e da própria Anatel no caso da recuperação judicial da Oi?
Uma atuação sensata, serena, ponderada e firme. Esse
foi um dos processos mais complexos da história da
Agência. Na condição de relator, posso assegurar que
a interlocução com o ministro Kassab foi fundamental
para se buscar uma solução de mercado. Uma intervenção ou a abertura do processo de caducidade significaria maior percepção de risco em outros setores regulados, ou seja, um impacto negativo sobre o Custo Médio
Ponderado de Capital.
Há quem critique as agências reguladoras, afirmando
que “não cumprem seu papel” no que tange à supervisão e vigilância dos serviços ao consumidor. Como o
Sr. vê essas críticas e, no caso da Anatel, ela cumpre
com os objetivos?
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LEONARDO EULER
A Anatel é uma agência instituída por expressa previsão constitucional. Órgão de Estado, possui a nobre e
importantíssima missão de implantar a política nacional de telecomunicações e regular o setor, adotando as
medidas necessárias para atender o interesse público e
contribuir para o desenvolvimento socioeconômico nacional. Para isso, é imperativo democratizar o acesso aos
serviços de telecomunicações, de forma ubíqua e a preços acessíveis, e assim possibilitar que todos os cidadãos
brasileiros possam efetivamente participar e exercer
seus direitos na sociedade da informação. Precisamos
endereçar a sempre crescente demanda por serviços de
telecomunicações e conectividade, atendendo adequadamente os diferentes públicos conforme suas necessidades específicas.
São muitos os desafios apresentados num ambiente
global progressivamente interconectado, hiperconectado e interdependente. A Anatel não está alheia, nem
poderia sê-lo, a esse contexto. Nesse desafiador contexto, são muitos os resultados esperados da atuação da
Agência. Resultados afetos à promoção da competição,
ao empoderamento dos consumidores, à melhor gestão
de recursos escassos, à regulação eficiente da qualidade
da prestação dos serviços, à maior eficiência do acompanhamento e do controle, entre diversos outros. É preciso que a Agência esteja apta a se antecipar à dinâmica
dos desafios sem que tal condição comprometa os requisitos de estabilidade e de previsibilidade regulatória,
que se revestem de importância crescente. Ou seja, tais
atributos regulatórios não se revelarão de forma plena
caso formatados estaticamente. Muito pelo contrário.
Serão demandados dinamicamente.
O atendimento dessas demandas, possível apenas a
partir da realização constante de investimentos em tecnologia e sobretudo da construção de infraestrutura,
bem como da competição efetiva de diferentes prestadores, constitui o norte de atuação desse órgão regulador. A importância de novas soluções, como a Internet
das Coisas, inéditas possibilidades de uso do espectro, o
tratamento dos consumidores a partir de sua percepção

do serviço e a emergência dos aplicativos são fenômenos que, de certa forma, recordam no cenário de hoje
aquele existente à época do início de funcionamento da
Anatel. Estamos, como no final da década de 1990, diante de grandes expectativas e transformações.
Tal como naquele tempo, impõe-se ao Estado a tarefa
de responder aos anseios por uma transformação real
na vida das pessoas e na economia. O dever é o mesmo:
criar um ambiente seguro e previsível para a realização
de investimentos pelo setor privado e para a fruição dos
serviços pelos consumidores. A essa atividade encontra-se vocacionado o Estado Regulador, promotor da competição e da melhor alocação dos recursos escassos.
Nesse sentido, dentre os muitos desafios regulatórios
passíveis de menção, cumpre destacar a adaptação dos
instrumentos de concessão, possível em caso de aprovação do PL 79, em trâmite no Senado Federal. Nossa
missão institucional, contudo, não se cumpre sozinha e
apenas mediante entendimento alicerçado em messianismo regulatório. É possível acreditar que a regulação
enderece todos os desafios ao desenvolvimento setorial.
Portanto, a necessária articulação institucional com
outros atores faz-se um elemento central para o sucesso
perseguido. Nesse passo, a boa e imprescindível interlocução com o Ministério e todo o Governo nos últimos
anos mostra como esse perene diálogo, a um só tempo
entre pessoas e instituições, pode render bons frutos.
Quanto à carga tributária no setor de telecomunicações, o que deve ser feito para mudar esse quadro?
Muito embora se reconheça o delicado momento fiscal dos diferentes entes da Federação, é preciso dizer
que a carga tributária aplicada ao setor de telecomunicações é extremamente desproporcional àquela aplicada em outros países e discrepa da compreensão da relação de causalidade entre penetração da banda larga
e crescimento econômico. Discrepa da compreensão de
que conectividade é o elemento que dá liga a uma estratégia digital. Não há conectividade sem infraestrutura
de telecomunicações.

J

“MCTIC E ANATEL devem estar atentos
à Lei Geral de Telecomunicações”
Ex-presidente da Anatel comenta sobre papel do órgão
e do Ministério, e fala sobre futuro

uarez Quadros tem papel relevante no processo de modernização das telecomunicações brasileiras. Engenheiro elétrico formado pela Universidade
Federal do Pará, com larga experiência no setor público e passagem por grupos, comissões e conselhos de
empresas do setor de telecomunicações, foi secretário
executivo quando o Brasil promoveu o fim do monopólio estatal das telecomunicações, em 1998. Também
no ministério, foi secretário de Fiscalização e Outorgas, e ocupou interinamente o cargo de ministro.
Entre outras posições, foi diretor da Telebras e conselheiro dos Correios, da Telerj, da Telesp e da Embratel.
Gilberto Kassab indicou o engenheiro para presidir a
Anatel em 2016 e, na entrevista a seguir, Quadros pontua desafios enfrentados durante os dois anos em que
esteve à frente da Agência, as necessidades do setor de
telecomunicações e os desafios da Anatel e do MCTIC.

Que leitura o Sr. faz do papel da Anatel na atualidade e como a Agência contribuiu nesses últimos dois
anos para o ambiente do setor de telecomunicações?
A tendência para os próximos anos indica que teremos mundialmente uma sociedade cada vez mais conectada. Na atualidade, MCTIC, Anatel, indústrias e
operadoras refazem seus planejamentos estratégicos
voltados para IoT (Internet das Coisas), mobilidade,
5G, satélites, cabos submarinos e virtualização, visando
a mais conectividade. Assim, MCTIC e Anatel deverão
continuar agindo de modo que essas operações aconteçam dentro dos limites da lei e da regulação setorial.
Nesses últimos dois anos, quais principais aspectos
gostaria de destacar entre aqueles que foram desenvolvidos em sua gestão na Agência Nacional de Telecomunicações?
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Entre outros, destaco o desligamento da TV analógica no País; a recuperação do Orçamento Anual da Anatel; a retomada da inserção internacional da Agência; a
retomada da capacitação dos servidores; o andamento
da agenda regulatória; e o encaminhamento do processo de recuperação judicial da Oi.
Um grande projeto desses últimos dois anos foi o
processo de implementação da TV Digital. Que leitura faz deste processo?
O desligamento da transmissão analógica dos serviços de radiodifusão de sons e imagens (TV) e de
retransmissão de televisão (RTV), uma das principais
políticas do setor de telecomunicações dos últimos
anos, foi de suma importância para o Brasil. A digitalização da TV aberta permite que os telespectadores
assistam programação das emissoras com melhor qua-

JUAREZ QUADROS
lidade de som e imagem, além de liberar o uso da faixa de 700 MHz para a exploração da telefonia móvel
de quarta geração (4G).
Que avaliação o Sr. faz da gestão do MCTIC no período de 2016 a 2018 e como pensa que se deu a relação
do órgão com a Anatel?
Entre 6/10/2016 e 4/11/2018, exerci o mandato de
conselheiro e presidente do Conselho Diretor da Anatel e o exerci com profissionalismo, justiça e equilíbrio,
buscando promover melhorias e inovações no setor de
telecomunicações. Nesse período, a autoridade ministerial, na pessoa do amigo Gilberto Kassab, esteve perto dos acontecimentos, alguns entre conflitos e confrontos, prestigiando as decisões do Conselho Diretor
da Agência.
À medida que o setor avança, evolui tecnologicamente e ganha complexidade, é afetado o papel da
Agência? Nesse sentido, com cenários que se desenham para o futuro, como o aprofundamento do emprego de Internet das Coisas, por exemplo, a Agência
tende a modificar, de alguma maneira, o seu escopo?
Os diversos saltos tecnológicos nas telecomunicações móveis, como não poderia deixar de ser, modernizam os serviços entregues aos clientes. A tecnologia
de segunda geração (2G) possibilitou a transmissão de

voz; a terceira geração (3G), a revolução dos aplicativos; e a tecnologia de quarta geração (4G) adicionou
um ganho fabuloso de velocidade. Agora, chega a vez
da poderosa tecnologia 5G, que irá estimular a Internet
das Coisas (IoT) no Brasil.
Para destravar o desenvolvimento da IoT, questões
precisam ser resolvidas. São as regras assimétricas que
existem entre as outorgas licenciadas e não licenciadas. Umas pagam taxas para os fundos, como o Fistel,
enquanto que outras, nada pagam. Tais questões dependem do Poder Executivo, e não da Anatel.
Uma grande questão colocada é a aprovação do
PLC 79/16, e a regulamentação do Marco Legal de Telecomunicações. O Sr. vê no horizonte a possibilidade de avanço na aprovação desse instrumento legal?
Dos instrumentos legais afetos às telecomunicações, dois projetos de lei são necessários e importantes: os que tratam da revisão da Lei Geral
de Telecomunicações (LGT) e da Lei do Fundo de
Universalização dos Serviços de Telecomunicações
(Fust). Cabe ao Poder Executivo, como também responsável pelas políticas públicas, promover junto ao
Poder Legislativo o encaminhamento político sobre
a revisão da LGT no sentido de remover as amarras
que travam mais investimentos, elevando assim a
equidade e a eficiência do setor

CONSTRUÇÃO DO

REATOR MULTIPROPÓSITO BRASILEIRO
O Ministério dá apoio à construção do Reator
Multipropósito Brasileiro (RMB), projeto da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), que permitirá ao Brasil autonomia na produção de radioisótopos.
A ser entregue em Iperó (SP), o reator vai prover
aplicações em saúde, por exemplo no tratamento
de câncer, e também aplicações industriais, para
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preservação do meio ambiente e agricultura. Estima-se que o RMB estenderá a possibilidade de
tratamento nuclear do câncer a quatro milhões de
brasileiros. Além da produção de radioisótopos, o
reator poderá realizar testes de materiais e combustíveis, pesquisas científicas e tecnológicas, e ensino e capacitação, que o caracterizam como empreendimento de múltiplas funcionalidades.
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ÁREA NUCLEAR: O REATOR MULTIPROPÓSITO

O
CAETITÉ PROVÊ URÂNIO
PARA PRODUÇÃO DE USINAS DE ANGRA
A partir de dezembro, as Indústrias Nucleares do
Brasil (INB) reiniciam a extração de urânio na mina localizada em Caetité, na Bahia. A lavra a céu aberto na
mina estava exaurida e faltavam investimentos operacionais, como pátio de lixiviação para a extração do
material e liberação para a unidade fabril. O urânio
extraído em Caetité passa a ser ponto de partida para
a produção do combustível nuclear do ciclo de produção que abastece as usinas nucleares de Angra 1 e
Angra 2, empreendimentos energéticos que asseguram o equilíbrio do sistema elétrico brasileiro.
A produção de Caetité parte da extração do minério e de seu beneficiamento, para resultar na produção do concentrado de urânio. A matéria-prima,
que prevê um montante de 450 toneladas anuais, é
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comercializada em troca do urânio na forma gasosa,
isotopicamente enriquecida ou não, para que se dê
continuidade ao processo de fabricação do combustível nuclear nas instalações da INB em Resende (RJ).
A retomada da atividade de produção de concentrado na URA (Unidade de Concentrado de Urânio) será
gradual, permitindo redução na aquisição de concentrado de urânio hoje efetuada no exterior. Embora o
impacto não seja imediato, não há dúvida, contudo,
quanto à relevância da retomada da operação e dos
seus desdobramentos. Considerando a produção planejada para os próximos anos, a redução da aquisição
de urânio no exterior pode atingir cerca de 20% no
primeiro ano de produção e atingir em torno de 55%
em anos posteriores.
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BRASILEIRO E OUTROS PROJETOS
Presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear
faz balanço da gestão Kassab

setor nuclear brasileiro teve avanços e realizações concretas nos últimos anos a partir de projetos de pesquisa e desenvolvimento tornados possíveis com a gestão do ministro Gilberto Kassab e sua
equipe no MCTIC. Essa opinião é do presidente da
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e oficial da reserva da Aeronáutica, Major-brigadeiro do
Ar Paulo Roberto Pertusi, que destaca em entrevista
o crescimento da importância da área nuclear no País.
Segundo Pertusi, um dos desafios enfrentados pela
CNEN nesse período foi de levar aos formadores de opinião e à sociedade brasileira não só o produto nuclear
mais conhecido, que é de geração de energia, mas principalmente as “aplicações nucleares” na medicina, na indústria, na agricultura e na proteção ao meio ambiente.
Foi criado um comitê para estudar propostas de desregulamentação do setor, especialmente para as áreas de mineração e de produção de radiofármacos. Na
opinião de Pertusi, uma maior participação da iniciativa
privada nessas duas áreas estratégicas trará grandes benefícios para o País, tanto em termos econômicos como
em termos de benefícios diretos à população, que terá
maior acesso a exames e tratamentos proporcionados
por modernas tecnologias.
O presidente da CNEN destaca o lançamento da pedra fundamental do Reator Multipropósito Brasileiro
(RMB), no segundo semestre de 2018, como um equipamento que dará autonomia ao País no fornecimento
de um dos principais insumos necessários à produção
de radiofármacos. Esse é um dos pilares para o acesso
amplo da população a exames e tratamentos proporcionados pela medicina nuclear e cabe agora à atual gestão
dar seguimento ao projeto. Pertusi lembrou ainda que o
RMB também possibilitará a realização de testes essenciais para o desenvolvimento do combustível nuclear e

de materiais necessários à produção, pelo Brasil, de reatores de potência, para uso tanto no submarino com
propulsão nuclear como em pequenos reatores modulares, que poderão ser colocados em regiões remotas
no Brasil, suprindo assim a carência hoje existente no
fornecimento de energia elétrica para parte da nossa
população.
Como o Sr. avalia a gestão do ministro Gilberto Kassab à frente do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações?
O ministro Kassab e a sua equipe conduziram o MCTIC a um nível de excelência que realmente impactou,
de forma muito positiva, não só a área de Ciência, Tecnologia e Inovações no Brasil, mas, também, o vasto e
complexo universo das Comunicações. Foi um grande
desafio, sem dúvida, conciliar as ações de duas áreas
tão importantes para o País. Os avanços e as realizações
concretas alcançados nesse período comprovam o êxito
da gestão.

BRIGADEIRO PERTUSI
Para a área nuclear, o que o Sr. destaca de ação importante da gestão que se encerrou em 31 de dezembro de 2018?
Podemos destacar, entre outras, as ações efetivas
que possibilitaram o prosseguimento de importantes
projetos de pesquisa e desenvolvimento nessa área,
além de medidas que levaram à recomposição do orçamento da Comissão Nacional de Energia Nuclear e
dos seus institutos de pesquisa, bem como a imprescindível articulação com outros ministérios e instituições
públicas e privadas, e especialmente com o Congresso
Nacional, no sentido de trazer à baila, de forma clara,
transparente e objetiva, os assuntos, os projetos e as
demandas do setor.
Quais foram os principais desafios especificamente
para o setor nuclear?
No mundo todo, a área nuclear enfrenta inúmeros
desafios, e não é diferente no Brasil, principalmente
em relação ao desconhecimento e ao preconceito que
existe nesse campo. Um dos desafios enfrentados foi
justamente o de levar aos formadores de opinião e à sociedade em geral a importância da área nuclear, não só
na sua parte mais conhecida, que é a geração de energia
elétrica, mas, principalmente, no campo das chamadas
“aplicações nucleares”, representadas pelo uso, cada vez
mais difundido e eficaz, da energia nuclear na medicina,
indústria, agricultura e proteção ao meio ambiente.
A gestão Kassab foi marcada em algumas áreas pela
desregulamentação. Foi assim também no setor nuclear?
Sim, sem dúvida. Com apoio do MCTIC, foram constituídos, no âmbito do Comitê de Desenvolvimento do
Programa Nuclear Brasileiro, grupos de trabalho interministeriais para se estudar e propor medidas de desregulamentação nas áreas de mineração e de produção de
radiofármacos. Assim, a flexibilização do monopólio da
União e maior participação da iniciativa privada nessas
duas áreas estratégicas trarão grandes benefícios ao País,
tanto em termos econômicos como em termos de benefícios diretos à população. Especificamente em relação
aos radiofármacos, a desregulamentação certamente ampliará o acesso da população em geral a exames e tratamentos proporcionados por essas modernas tecnologias.
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Recentemente, o MCTIC em parceria com outros ministérios lançou a pedra fundamental para a construção do Reator Multipropósito Brasileiro. O que significará para o País o reator em operação?
O Reator Multipropósito Brasileiro terá, como seu
próprio nome diz, múltiplos usos nos campos da pesquisa científica avançada, no desenvolvimento de produtos de alto valor tecnológico e na produção de insumos
essenciais para a medicina nuclear do País. O projeto
significará autonomia brasileira no fornecimento de um
dos principais insumos necessários à produção de radiofármacos. Em outro campo, possibilitará a realização de
testes essenciais para o desenvolvimento do combustível nuclear e de materiais necessários à produção, pelo
Brasil, de reatores de potência, para uso tanto no submarino com propulsão nuclear (um programa da Marinha),
como em pequenos reatores modulares, que poderão
ser colocados em regiões remotas do País, suprindo, assim, a carência hoje existente no fornecimento de energia elétrica para parte da nossa população.
Os radiofármacos fornecidos pela CNEN propiciam
a realização de aproximadamente dois milhões de
procedimentos médicos por ano, principalmente em
cardiologia e oncologia. Com o RMB, o Brasil vai ser
autossuficiente em radioisótopos? Por quê?
Por intermédio do Reator Multipropósito Brasileiro,
o País terá condições de ser autossuficiente na produção da maior parte dos insumos básicos necessários
à produção dos radiofármacos, que são utilizados no
diagnóstico e no tratamento de inúmeras enfermidades. Esse é um dos pilares para o amplo acesso da população a exames e tratamentos proporcionados pela
medicina nuclear. Além dele, o País necessita ainda
equacionar outros dois pilares nessa construção: a produção em larga escala dos vários tipos de radiofármaco
e políticas públicas que possibilitem ao Sistema Único
de Saúde (SUS) ofertar à população em geral os exames
e tratamentos que utilizam essa tecnologia. Adaptando
o conceito muito conhecido da “tripla hélice”, teremos
que, além de dar continuidade ao RMB, ampliar significativamente a produção final de radiofármacos e,
também, proporcionar amplo acesso a esses produtos
à população atendida pelo SUS.
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No início de dezembro de 2018 foi anunciada a consolidação das diretrizes sobre a Política Nuclear Brasileira. A CNEN teve participação nas discussões. Como
ficou o resultado final da proposta?
O resultado final desse trabalho foi extremamente positivo, graças à efetiva participação do MCTIC,
que é, de acordo com a legislação, o órgão responsável pela Política Nuclear no Brasil. O trabalho con-

junto de elaboração da Política teve a participação
de 11 ministérios e foi coordenado pelo Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República.
A competente atuação do nosso Ministério e dos especialistas da CNEN proporcionou a confecção de
um documento claro e objetivo, que orientará, daqui
para frente, as ações do Governo Federal no campo
da energia nuclear.

REINALDO GONZAGA

PRODUÇÃO DE COMBUSTÍVEL

DÁ SALTO NO PAÍS

A

Ex-presidente das Indústrias Nucleares do Brasil
fala sobre operação da mina de Caetité

		
unidade de extração de urânio em
Caetité, na Bahia, teve atividades retomadas no mês
de dezembro de 2018. Caetité contribui com o ciclo
de produção do combustível nuclear que abastece as
usinas de Angra 1 e Angra 2, empreendimentos energéticos que asseguram o equilíbrio do sistema elétrico brasileiro.
Reinaldo Gonzaga, ex-presidente das Indústrias Nucleares do Brasil (INB), entidade vinculada ao MCTIC
e componente do sistema nuclear brasileiro, explica
nesta entrevista a importância desta mina e resume o
funcionamento do processo de extração e beneficiamento do urânio, produto estratégico para o País.

Como funciona o processo de extração de urânio
em Caetité, na Bahia, e qual é a sua conexão com a
fábrica de combustível nuclear da INB em Resende,
no Estado do Rio?
A mineração de urânio é o ponto de partida para a
produção do combustível nuclear que alimenta as usinas
de Angra 1 e 2, que dão equilíbrio a todo o sistema de
geração de energia elétrica. O processo de produção do
combustível nuclear tem início na produção de urânio,
sem a qual as outras etapas do ciclo do combustível nuclear não existiriam, ou o Brasil teria que exportar esse
mineral, mesmo possuindo a sétima maior reserva do
mundo. Essa, portanto, é a íntima e fundamental conexão do urânio com as outras etapas do ciclo. Quanto ao
processo de mineração, não difere da mineração convencional, só cumpre regras muito mais rígidas, de modo
a garantir a proteção dos trabalhadores, do público e do
meio ambiente.
Que obra estava sendo feita na mina de Caetité,
na Bahia?
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Quando assumimos a presidência das Indústrias Nucleares do Brasil, em 2017, a Unidade de Concentrado de
Urânio (URA) em Caetité estava inativa devido à lavra a
céu aberto na mina da Cachoeira estar exaurida e a mina
do Engenho ainda não estar pronta. Além disso, tínhamos impeditivos operacionais como o pátio de lixiviação, que carecia de reformas, além de outras pendências
de licenciamento para liberação operacional da unidade
fabril. A unidade precisava de investimentos, que foram
feitos em nossa gestão, além de nosso esforço continuado e a nossa proximidade junto à unidade, motivando os
trabalhadores e entendendo suas dificuldades para que
os problemas fossem sanados o mais rápido possível.
Enfim, nosso trabalho mais próximo à unidade, com
foco na retomada da mineração, teve êxito graças aos
esforços somados do corpo ministerial e também do
corpo de colaboradores de nossa empresa. Em obras
propriamente ditas, fizemos o novo pátio de lixiviação,
modernização dos equipamentos de operação e outras
reformas que vão além das materiais. Outro ponto de
grande contribuição foi o restabelecimento do diálogo
com as comunidades do entorno, mostrando a todos as
representatividades da região a importância e os benefícios da retomada da mineradora, bem como os malefícios e as incertezas empresariais relativas aos quatro
anos de inatividade da unidade.
Como podemos dimensionar essa mina da Bahia e o
que muda com a extração do minério no local?
Atualmente não existe outro polo em atividade, mas
existem projetos em paralelo, como a mina de Santa
Quitéria, no Ceará, que irá produzir fosfato e urânio.
Este novo polo de exploração está sendo desenvolvido
em parceria público-privada entre a INB e a empresa
Galvani. O projeto ainda está em fase de obtenção de li-
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cença prévia de local para implementação do empreendimento. Com sua entrada em operação, a INB aumentará sua capacidade de produção de urânio natural em
cerca de duas vezes e meia. Entretanto, consideramos
que o projeto Santa Quitéria somente entrará em operação em 2025.
A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)
concede uma licença tanto para a extração do urânio
quanto para a INB beneficiá-lo. Como funciona o processo de acompanhamento do ciclo do urânio?
A CNEN é uma autarquia federal brasileira que controla toda as operações técnicas nucleares e também regula o uso da energia nuclear no Brasil. Sendo assim, todos
os processos da INB, desde a mina, extração do urânio
até o seu beneficiamento final são regulamentados e
fiscalizados pela CNEN. Com o trabalho realizado pela
nova gestão da INB, todas as pendências junto à CNEN
foram sanadas. Assim, atualmente todas as licenças para
operação da URA em Caetité estão concedidas. Após
meses de esforços da INB e da própria CNEN para se
alcançar as metas, decidiu-se que a operação da unidade será retomada, por etapas de processo. O processo
ocorrerá de forma assistida por técnicos da CNEN, que,
após fazerem avaliação e considerarem os testes satisfatórios, procederão a liberação total.
Qual a estimativa de reservas do País em termos
de urânio e como colocam o Brasil frente ao cenário global?
Segundo dados oficiais da Agência Internacional de
Energia Atômica (AIEA), o Brasil ocupa a sétima posição
no ranking de depósitos de urânio sabidamente recuperáveis, com uma estimativa de 276.800 toneladas do
minério. Esse quantitativo nos põe equiparados à China, tendo por líderes mundiais: Austrália, Cazaquistão,
Canadá, Rússia, África do Sul e Níger, nessa ordem. Vale
ressaltar que nossa posição ainda pode avançar bastante, pois menos de um terço do território nacional foi
pesquisado para confirmar a presença de jazidas de urânio no subsolo.
Que avaliação o Sr. faz do papel do Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, e do
apoio que o órgão vem dando ao trabalho da INB na

gestão e execução do enriquecimento do urânio e fornecimento de combustível nuclear para Angra?
O empreendimento para implantação de uma Usina
de Enriquecimento Isotópico de Urânio na FCN (Fábrica de Combustível Nuclear) visa a dar autossuficiência à empresa na produção de combustível para as
Usinas Angra 1, 2 e, no futuro, Angra 3. Isso representará uma economia direta de vultosos recursos anualmente despendidos para a contratação desse serviço
no exterior, o que contribuirá significativamente para
a redução da dependência da INB em relação aos recursos do Tesouro Nacional.
Historicamente, contudo, esse empreendimento,
estratégico para o País, recebe dotações orçamentárias e financeiras aquém do planejado, o que impacta
negativamente na consecução das metas estabelecidas. A fase 1, ora em andamento e que prevê a implantação de 10 cascatas de ultracentrífugas de um
total de 40 a serem instaladas na FCN, deveria ter sido
concluída há cerca de 10 anos.
Considerando esse aspecto, a despeito de quaisquer
considerações adicionais quanto às reconhecidas dificuldades muitas vezes enfrentadas pelo Ministério, é
possível considerar que o apoio proporcionado à INB
pode ser aprimorado. Há que se reconhecer, contudo,
os esforços empreendidos de forma conjunta pela gestão atual do Ministério, lembrando, por exemplo, da
inauguração da sétima cascata da INB em Resende pelo
ministro Gilberto Kassab, e os esforços para que sejam
retomadas as atividades na mina de Caetité.

“ESFORÇOS DO MINISTÉRIO

O

ASSEGURARAM DEMANDAS DO

Centro Nacional de Monitoramento e
Alerta e Desastres Naturais (Cemaden) é uma entidade vinculada ao MCTIC com atuação em diferentes
frentes e tem ganhado relevo nos últimos anos, consolidando a rede de prevenção a desastres. Na entrevista a seguir, o diretor Osvaldo Luiz de Leal de Moraes traça um breve panorama do trabalho do órgão
e aponta sua relação com o MCTIC sob a gestão de
Gilberto Kassab.

PROGRAMA CIDADES SUSTENTÁVEIS:

MCTIC EM PARCERIA COM A ONU
Lançado, em 2012, o Programa de Tecnologias para
Cidades Sustentáveis se dedica ao fomento de tecnologias inovadoras em quatro eixos temáticos: construções sustentáveis, mobilidade e transporte coletivo,
saneamento ambiental e sistemas sustentáveis de energia. Desde então, o programa disponibilizou recursos
da ordem de R$ 60 milhões para projetos de pesquisa,
por meio de editais e subvenção econômica. Em 2017,
o Projeto “Promovendo Cidades Sustentáveis no Brasil
através de Planejamento Urbano Integrado e de Investimentos em Tecnologias Inovadoras” foi aprovado pela
ONU e visa a fortalecer a capacidade brasileira de planejamento urbano integrado e sustentável e a aplicação
de tecnologias inovadoras sustentáveis.
O projeto tem execução pelo MCTIC em parceria
com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma). O Brasil terá acesso a US$ 20 milhões
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em investimentos do Fundo Mundial para o Ambiente
(GEF, na sigla em inglês) para apoiar a implementação
de iniciativas voltadas para a proteção do meio ambiente e da biodiversidade. Uma das iniciativas entregará o
Observatório de Inovações para Cidades Sustentáveis,
plataforma digital em construção pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), Organização Social
credenciada pelo MCTIC.
A ferramenta será baseada em 24 indicadores municipais, entre acesso a saúde e educação, violência,
renda e inclusão digital. Também em Brasília, o Governo do Distrito Federal trabalha na implementação de
pequenas usinas geradoras de energia solar fotovoltaica para iluminar escolas e prédios de órgãos públicos,
com recursos do GEF. O primeiro passo é a capacitação
de mão de obra para a instalação e manutenção dos
painéis solares.
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Que grandes ações vêm sendo desenvolvidas pelo
Cemaden e como avalia que a instituição pode avançar?
O Cemaden é a instituição oficial responsável pela
emissão de alertas de desastres naturais que afetam a

CEMADEN”

Diretor de órgão de prevenção
de desastres naturais faz balanço de gestão

população brasileira. O País, ao longo das últimas décadas, foi impactado com um incremento de mais de
100% no número de eventos que causam fatalidades
e perdas econômicas. Essas perdas são mais sensíveis
para as populações mais vulneráveis. A emissão do
alerta com um tempo suficiente para ações preventivas tem como condicionantes o avanço do conhecimento científico e uma robusta rede observacional.
O Brasil, até a criação do Cemaden, tinha o conhecimento restrito ao meio acadêmico e não possuía rede
observacional adequada. Então, desde 2011 avançamos
muito nestes quesitos. Uma segunda etapa vai requerer a ampliação dos recursos humanos e um adensamento da rede observacional.

OSVALDO MORAES
A instituição atua em diferentes frentes, a começar
pelo monitoramento e alerta de desastres naturais
– como o próprio nome da entidade indica –, assim
como na aferição de níveis hidrológicos e riscos de
seca nos sistemas de abastecimento. Quais são as contribuições do Cemaden hoje ao País?
Desde 2011 o Cemaden emitiu mais de 8 mil alertas
associados a riscos hidrometeorológicos. Eventos de
alagamentos, enxurradas e deslizamentos de encostas
contribuíram para a redução de número de vítimas em
mais de 50%. A seca, em outra escala de tempo, embora cause poucas fatalidades, afeta a agricultura, o abastecimento humano, a navegação, a geração de energia
elétrica, dentre outros. Neste sentido, o Centro instalou no Semiárido do País uma rede que monitora o impacto da seca e faz a previsão deste mesmo impacto na
produção de alimentos da região.
Mensalmente o Cemaden elabora os Boletins de
Monitoramento e Impactos que são disponibilizados a diferentes Ministérios responsáveis por ações
mitigadoras. Ainda, em relação à escassez de água,
o Cemaden semanalmente traça cenários de níveis
dos reservatórios, repassados ao MME (Ministério
de Minas e Energia) e ao ONS (Operador Nacional
do Sistema Elétrico), que são referenciais para a definição de ações estratégicas destes órgãos. Outra
ação nesta mesma direção é o monitoramento e a
emissão de relatórios feitos sobre os reservatórios
usados para abastecimento humano, com destaque
para o Sistema Cantareira, que provê abastecimento
de água na Grande São Paulo.
A entidade desenvolveu, em parceria com o MCTIC,
projeto-piloto de monitoramento de alerta de desastres que utiliza tecnologia de Internet das Coisas.
Como se desenvolveu este projeto e como pode ser
dinamizado?
Esse projeto possibilitou que ações que estavam restritas à difusão de informação para parte restrita da
população fossem significativamente ampliadas, principalmente no componente “educação”. Os projetos do
Cemaden Educação, antes restritos a três escolas no entorno de São José dos Campos, foram ampliados para
mais de 30, em 7 Estados da Federação.
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É notório que o desenvolvimento de pesquisas e o
avanço das atividades de um instituto como o Cemaden demanda investimentos e recursos, e o País atravessou uma grave crise econômica e ajuste fiscal empreendido pelo Governo Federal. Como se deu a gestão
do Cemaden neste quadro e que avaliação faz da gestão do MCTIC que se encerrou em dezembro último?
O Cemaden, pela sua peculiaridade e especificidade,
recebeu por parte do MCTIC atenção especial. O Ministério foi sensível à necessidade de o Centro ter um orçamento que faça frente à premência de haver contrato
de manutenção para os sensores distribuídos no Brasil
(sensores de monitoramento empregados pela instituição). O Cemaden, através de esforço do ministro junto
ao Ministério do Planejamento, conseguiu suplementação orçamentária para fazer frente a essas demandas.
Que avaliação o Sr. faz, do ponto de vista de relação
com institutos e unidades de pesquisa, da gestão do
ministro Gilberto Kassab?
O ministro Kassab possui características que são essenciais para quem trabalha com ele e sob a sua orientação:
sabe ouvir, entende as demandas, dá autonomia e confia.
Há uma grande interação entre o Cemaden e a estrutura de Defesa Civil no País. Como se dá esta relação
e como o Cemaden vem contribuindo com a atuação
destes órgãos?
Os alertas gerados pelo Cemaden são passados ao
Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos (Cenad),
que os retransmite às defesas civis estaduais e municipais. Além disso, o Centro recebe periodicamente técnicos das defesas civis (das três esferas de Governo) para
ministrar treinamento, bem como coorganizar eventos
destinados a melhorar e integrar ações para redução de
riscos de desastres.
Que avaliação o Sr. faz da regulamentação do Marco
Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, um dos legados da gestão do MCTIC encerrada em dezembro?
O novo Marco Legal possibilita uma ação menos burocrática, pois dá uma conotação diferente à ação de Pesquisa e Desenvolvimento e a ações de gestores públicos
administrativos.
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Lançamento de consulta pública da Estratégia Brasileira para a Transformação Digital

ESTRATÉGIA BRASILEIRA PARA

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
O MCTIC trabalhou na construção da Estratégia Brasileira para a Transformação Digital (E-Digital), definindo as prioridades do País na economia digital. Lançada
em março de 2018 pelo Governo Federal, a Estratégia
foi coordenada pela então Secretaria de Política Digital (Sepod), discutindo diretrizes para impulsionar a
economia cibernética.
Com a E-Digital, o Brasil dispõe de um conjunto de
100 ações para impulsionar a digitalização na indústria, no setor de serviços e na sociedade nos próximos quatro anos. A Estratégia Digital é decisiva para

se aumentar a competitividade e a produtividade da
economia brasileira, por isso foram definidos eixos
temáticos: como habilitadores da transformação digital, estão infraestrutura de redes e acesso à internet;
pesquisa, desenvolvimento e inovação; confiança no
ambiente digital; educação e capacitação profissional; e dimensão internacional. Já os eixos de transformação digital consistem em economia baseada em
dados; um mundo de dispositivos conectados; novos
modelos de negócios; e transformação digital da cidadania e do governo.
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PLANO NACIONAL DE INTERNET

DAS COISAS:

DEFININDO PRIORIDADES

Um dos itens de destaque da Estratégia Brasileira para
a Transformação Digital é o Plano Nacional de Internet
das Coisas, tido como uma das plataformas do futuro no
desenvolvimento da tecnologia e da economia. Refere-se à interconexão entre máquinas usando a internet. Foi
sancionado em 2019 pelo Governo Federal após intenso
trabalho da gestão 2016-2018 do MCTIC.
O MCTIC fez consultas públicas sobre o assunto e
realizou estudos em parceria com o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que
serviram de base para o plano, com 60 ações de fomento à inovação e inserção internacional, infraestrutura e
conectividade, além de regulação de segurança e privacidade de dados. Foram identificados quatro ambientes prioritários para o uso em larga escala de IoT no
Brasil: agronegócio, indústria, cidades e saúde. O setor
de IoT deve impactar fortemente a economia mundial
nos próximos anos.
No ambiente cidades, o objetivo é elevar a qualidade
de vida por meio da adoção de tecnologias e práticas
que viabilizem a gestão integrada dos serviços ao cidadão e a melhoria da mobilidade, da segurança pública
e da gestão dos recursos (energia, esgoto e resíduos).
Já em saúde, o desenvolvimento do setor de IoT deve
contribuir para ampliar o acesso da população aos serviços de qualidade por meio da descentralização da
atenção à saúde, da integração das informações dos
pacientes e da melhoria de eficiência das unidades
de saúde. No agronegócio, a expectativa é aumentar
a produtividade e a relevância do Brasil no comércio
mundial de produtos agropecuários, com elevada qua240

lidade e sustentabilidade socioambiental, além de posicionar o País como o maior exportador de soluções
de IoT para agropecuária tropical.
Por fim, a Internet das Coisas deve resultar no aumento da produtividade da indústria brasileira por meio de
processos mais eficientes e flexíveis, da integração das
cadeias produtivas e do desenho de produtos e modelos de negócios de maior valor agregado. Dentro dessas frentes, o estudo aponta quatro áreas que demandam ações importantes para a evolução da Internet
das Coisas no país: capital humano, inovação e inserção
internacional, aspectos regulatórios e infraestrutura de
conectividade. Nessas áreas estão previstas ações de
governo com o objetivo de ampliar a força de trabalho
qualificada em IoT; aprimorar modelos de remuneração,
financiamento e contrato para serviços públicos; criar
um marco regulatório para proteção de dados pessoais;
e ampliar a oferta de redes de comunicações para suportar a demanda pelos serviços.
Entre as propostas de ações, três são consideradas
“mobilizadoras” para o desenvolvimento do setor de
IoT no Brasil: a criação de um ecossistema de inovação;
a construção de um observatório de IoT, uma plataforma online para acompanhamento das iniciativas do Plano Nacional de IoT; e a elaboração de uma cartilha para
gestores públicos, sobretudo para a contratação de soluções de Internet das Coisas para Cidades Inteligentes.
O Plano Nacional de IoT demanda continuidade pela
atual gestão e deve ser encaminhado. Este setor tem potencial para movimentar somente em 2019 cerca de R$
26 bilhões no País e US$ 200 bilhões em 2025.
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RECONDICIONAMENTO
DE COMPUTADORES
Os Centros de Recondicionamento de Computadores (CRCs) são espaços voltados para a formação de jovens em situação de vulnerabilidade social, ao mesmo
tempo que tratam equipamentos de informática descartados e resíduos da indústria eletroeletrônica. São
recuperados computadores e, posteriormente, doados

para laboratórios de escolas, bibliotecas e telecentros.
O projeto também promove a conscientização sobre o
descarte adequado de resíduos eletroeletrônicos. Atualmente existem 11 CRCs em atividade, com meta de
recondicionamento de 16,8 mil computadores e formação de 8 mil jovens.

GESTÃO MCTIC 2016 - 2018

241

THIAGO CAMARGO

“GESTÃO NO MCTIC
DEIXA DOIS GRANDES LEGADOS NO SETOR DIGITAL”

C

Plano Nacional de IoT e Estratégia Digital Brasileira
foram construídos no período Kassab

om ampla consulta pública e participação da
sociedade, a gestão Kassab formulou duas grandes iniciativas com foco na revolução digital que a cada dia
vive a sociedade brasileira, e o progressivo papel que
a internet e os sistemas de processamento, tratamento e transmissão de dados têm para o impulsionamento da economia.
As ações, com vistas ao desenvolvimento tecnológico,
são legados da gestão encerrada dezembro de 2018: o
Plano Nacional de Internet das Coisas e a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital. É o que explicou o
advogado especializado em tecnologia Thiago Camargo
Lopes, que foi secretário de Políticas Digitais do MCTIC,
em entrevista no final daquele ano.

Em linhas gerais, que balanço o Sr. faz do trabalho
desenvolvido pela gestão do MCTIC e da Secretaria de
Políticas Digitais nesse período?
O Ministério e a Secretaria de Políticas Digitais
se empenharam para dar destaque à importância
da temática digital, que se evidencia não apenas no
contexto da pauta de ciência, tecnologia e inovação,
mas como parte de uma estratégia mais ampla do
País. A Secretaria, que inclusive mudou de nome em
março deste ano (a pasta se chamava Secretaria de
Políticas de Informática) para destacar mais fortemente o componente digital, tem buscado desempenhar um papel central na articulação de políticas
relacionadas à transformação digital, à inovação e ao
empreendedorismo.
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Dois grandes temas foram o Plano Nacional de Internet das Coisas e a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital. Como foram construídos e que objetivos devem alcançar?
Tanto o Plano Nacional de Internet das Coisas quanto a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital,
a E-Digital, foram construídos de maneira colaborativa
entre diferentes atores do Governo e segmentos não
governamentais, incluindo a academia, a sociedade civil
e o setor produtivo. Partimos do pressuposto de que a
efetividade das políticas públicas depende também dos
seus processos de construção, que deve necessariamente engajar os diferentes atores sociais que serão por elas
impactadas. Assim, além de inúmeras etapas de discussão presencial, ambos os projetos passaram por etapas
de consulta pública.
A E-Digital tem por objetivo construir uma visão estratégica da transformação digital, elencando ações que
precisam ser tomadas por diferentes atores de governo
para permitir que o Brasil dê um salto qualitativo, propiciando ganhos de produtividade e de competitividade.
Para isso, além do trabalho de construção da estratégia
e identificação de 100 ações a serem empreendidas nos
próximos quatro anos, foi estabelecida por Decreto, o
9.319/2018, uma estrutura de governança, liderada pela
Casa Civil da Presidência da República, para assegurar a
implementação de tais medidas.
Já o Plano Nacional de IoT pode ser compreendido
como uma dimensão concreta da E-Digital e, aliás, é uma
das ações estratégicas por ela identificadas. Seu objeti-
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vo é acelerar a implantação da Internet das Coisas como
instrumento de desenvolvimento sustentável da sociedade brasileira, capaz de aumentar a competitividade da
economia, fortalecer as cadeias produtivas nacionais e
promover a melhoria da qualidade de vida.
O Plano Nacional de IoT tem alcance em diferentes setores da economia e pode trazer diferentes resultados. Qual alcance potencial tem, se analisado
em seu todo?
Os estudos para elaboração do Plano Nacional de IoT
permitiram a priorização de quatro ambientes e a identificação de 60 diferentes iniciativas associadas a esses
ambientes. No ambiente de Cidades, estima-se um impacto preliminar, em 2025, de até US$ 27 bilhões; na área
de saúde, de até US$ 39 bilhões; no ambiente rural, o
impacto estimado chega a US$ 21 bilhões; e na indústria,
acredita-se que o impacto possa atingir US$ 45 bilhões.
Para além dos impactos financeiros, é preciso considerar os efeitos muito significativos que o desenvolvimento e a massificação de dispositivos IoT podem acarretar

para o dia a dia das pessoas e para a economia brasileira
de maneira mais ampla, seja em razão das facilidades
decorrentes de cidades mais inteligentes, das conveniências e avanços possibilitados na área de saúde, ou ainda em razão dos ganhos de eficiência e produtividade
vislumbrados nos setores produtivos.
Quanto à E-Digital, em resumo o que deve trazer
para o País?
O principal ganho da E-Digital, a meu ver, é a
construção de uma visão pactuada entre o Governo e a sociedade quanto às nossas prioridades na
seara digital, reconhecendo que o tema, pelos seus
impactos transformadores sobre todas as áreas de
ação do Governo e da sociedade, precisa ser tratado
como altamente prioritário. Conforme mencionado,
a construção colaborativa dessa visão estratégica e
o engajamento de atores públicos e privados na sua
implementação são cruciais para que o Brasil dê um
salto qualitativo, propiciando ganhos de produtividade e de competitividade.
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